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كتاب " الصحاح " لالمام اللغوي العظيم إمساعيل بن محاد اجلوهري أصح معجم عريب، وهو أول معجم لغوي 
كما يقول حمققه االستاذ   -للغة وقرهبا وجعلها يف متناول الناس مجيعا، والصحاح ا سرصحيح سار على هنج ي

: " أول معجم خطا ابلتأليف املعجمى أعظم خطوة -أمحد عبد الغفور عطار يف مقدمته الرائعة الىت كتبها له 
الصحاح املسمى ر تصعرفها اتريخ العربية يف هذا السبيل ". وعندما نشر معايل الشيخ حممد سرور الصبان خم



" هتذيب الصحاح " متىن املخلصون للغة القرآن أن لو نشر " الصحاح " نفسه، فيخرج من طبعته االوىل الىت 
أصبحت أندر من املخطوطات إىل طبعة تكون خريا من االوىل يف التحقيق والتبويب واالخراج الطباعي 

در " الصحاح " حمققا حتقيقا رائعا، ومطبوعا يصف اجلميل. وها هي ذي االمنية تتحقق بفضل هللا جل جالله،
طباعة أنيقة. أما املقدمة الرائعة العظيمة الىت كتبها االستاذ الباحث العطار، والىت أصبحت جزءا من الصحاح، 

فإهنا تعترب حبق دراسة مبتكرة جديدة، مل يسبق منذ ألف الصحاح أن أحدا من العلماء درسه دراسة االستاذ 
 احملقق،
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وإن دراسته إايه تعد خري ما كتب عن أول معجم عريب صحيح سهل التناول. ولقد صدق االديب العظيم 
ود العقاد عندما وصف هذه الدراسة فقال: " إهنا تصلح أن تكون مقدمة للصحاح االستاذ الكبري عباس حمم

دة أبهنا عمل عظيم أن تنال ولسائر املعجمات العربية ". ويكفي هذه الدراسة العليا القوية فخارا وشها
فيه  كتاب جليل عظيم القدر، فقد درس  -وحدها  -إعجاب كاتب العربية الكبري االستاذ العقاد. واملقدمة 

الباحث االستاذ العطار اللغة العربية دراسة علمية دقيقة، وكتب عن اتريخ املعجمات يف العامل، واتريخ 
 العربية، وأبدى آراء جد صائبة يف اللغة العربية قدميها وحديثها، املعجمات يف لغتنا كتابة مل يسبق إليها يف

حقق فيه نسبته إىل اخلليل. ومن أعظم البحوث  ووسائل النهوض هبا، وعقد فصال كبريا عن " كتاب العني "
يمه املبتكرة الىت ضمها كتاب االستاذ العطار أو مقدمته الىت كتبها للصحاح حبثه " املدارس املعجمية " وتقس

إايها إىل أربع مدارس، هن: مدرسة اخلليل، ومدرسة أىب عبيد، ومدرسة اجلوهرى، ومدرسة الربمكي، وأظهر 
صيتها وخصائصها و " عالماهتا الفارقة " ونظامها وطريقة ترتيب موادها، ومن مسات كل مدرسة وشخ

ف عمن ألف املعجمات الكشوف العلمية الىت حتسب لالستاذ العطار يف حقل املعجمات أنه أول من كش
ا على أوائل احلروف اهلجائية كالنظام احلديث يف أتليفها، فقد ذكر أن حممد متيم الربمكي أول من ألف معجم

على الطريقة احلديثة الىت ترتب املواد والكلمات على حروف االلفباء، مع مراعاة احلرف الثاين والثالث والرابع 
يذكرون أن الزخمشري أول من سار على هذه الطريقة يف " أساس البالغة يف الكلمة. وكان العلماء والباحثون 

تناول الربمكي صحاح اجلوهرى ورتبه على أوائل " فجاء االستاذ العطار وأثبت أن الربمكي هو االول، إذ 
 احلروف سنة
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ب عن الصحاح وقيمته ، مما يثبت ثبوات قاطعا أن الربمكي أسبق. وكتهـ 528، وتويف الزخمشري سنة هـ 397
وأثره يف حميط العربية والتأليف اللغوى واملعجمى حبثا جديدا غنيا ابملادة العلمية. وما أشك أن  العلمية ومزاايه

الصحاح أجدر معجم ابلنشر، النه ميتاز عن كل املعجمات الىت عاصرته أو سبقته مبيزات منها: أن املعجمات 
ابستثناء  -ت سهلة أمام الباحث ا يف عصر اجلوهري أو بعده بقرن ليسالعربية الىت سبقته أو ألفها أصحاهب

بل هي صعبة، وهى متيهة جتهد الباحث وتعييه، فكتاب العني للخليل بن أمحد  -اجململ واملقاييس البن فارس 
ت يف الذي يعد أول معجم يف العربية كلها إذ مل يؤلف معجم قبله، الن اخلليل هو مبتكر فن أتليف املعجما -

ليس سهال أمام من يريد أن يبحث فيه عن كلمة مغلقة املعىن، النه  -لعروض العربية كلها، كما ابتكر علم ا
سار على نظام مغلق االبواب، أال وهو ذكره الكلمة ومقلوابهتا، مثل: قبل، تقلب إىل: قلب وبقل وبلق ولبق 

رع. سار الننا ال نعرف أيها االصل وأيها الفولقب، فإذا أردان كلمة منها ال نعرف يف أي االبواب ذكرت، 
على هنج العني ابن دريد يف كتاب " اجلمهرة " واالزهري يف " هتذيب اللغة " وكالمها مثل كتاب العني يف 

الصعوبة والوعورة. وكان الناس قبيل الصحاح ال يفيدون من املعجمات املعدودات، بل كان العلماء أنفسهم 
عانيها إال جبهد جهيد، حىت الف اجلوهري  الكلمات الىت يريدون الوقوف على مال يستطيعون الوصول إىل

صحاحه فمهد الطريق وعبده أمام الناس، حىت الشادي نفسه يستطيع بقليل من املعرفة ابملعاجم وطريقة 
ه البحث فيها أن يهتدي إىل ضالته من الكلمات. ومن هنا كانت مزية الصحاح على كل املعجمات الىت سبقت

ه حتقيقا علميا دقيقا، ووفق له من ينشره نشرا رائعا مجيال فإن ذلك من أو عاصرته. وإذا يسر هللا من حيقق
 آايت حفظ هللا للغة القرآن والسنة حبفظ أمثال " الصحاح " ونشره ليعم به النفع، وتصان اللغة.
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صحاح، فهو مل يرتك جماال لقائل أو كاتب أو واالستاذ العطار أغناان مبا كتب يف مقدمته العظيمة عن وصف ال
درس الصحاح وأعطاه حقه فوفاه القول والبحث، وذكر ما له وما عليه، وقدم دراسة بكرا مل ابحث. فهو قد 

( جديرة 1يسبق إليها، وحشد من آرائه الصائبة وحبوثه املبتكرة ما مال به أكثر من مخسني ومائيت صفحة )
لكتاب أو املقدمة تعد أول هبا من قبل العلماء واالدابء واملفكرين. واحلق أن هذا ا ابالطالع عليها واالهتمام

حبث علمي يف بالدان، يقوم على قواعد حمكمة، ومنهج علمي دقيق، تشارك به بالدان شقيقاهتا، فليس يف هذا 
ني، وبيانه آية البحث فضول من القول، بل كله حبث وعلم، وأسلوب املؤلف يف مقدمته أسلوب عريب رائع رص

طار وبيان العطار. وينتهي الكتاب أو املقدمة بفهارس يف منتهى يف الروعة واجلمال. وحسبنا أنه أسلوب الع



الدقة ومجال الرتتيب، والفهارس املوضوعة هي: فهرس االعالم، وفهرس، االماكن والبلدان، وفهرس الطوائف 
( . أما املقدمة اليت كتبها أديب العربية 1س املراجع )واالجناس، وفهرس الكتب الواردة أثناء البحث، وفهر 

كبري االستاذ العقاد. فهي آية يف البحث العلمي، وذكر االستاذ العقاد آراء آية يف القوة والصواب والروعة، ال
ميتح من فكره وقلبه ومنطقه،  -دائما  -وليس غريبا على الكاتب اجلبار أن يبدع القول فيما كتب، فالعقاد 

لعلوم والفنون نصف قرن، والعقاد من أقوى كتبه يف مقدمته " املركزة " خالصة دراساته يف اآلداب وا  وما
علماء العربية املعاصرين، ومن أعظمهم اطالعا على أصول العربية وأسرارها ونوادرها، وحبوثه فيها حبوث 

 انضجة ال تتاح إال ملن كان يف مثل ثقافته الواسعة وذهنه اجلبار.
_________ 

 كتاب مستقل حتت عنوان " الصحاح ومدارس ( قبل أن تصدر " مقدمة الصحاح " مع الصحاح ظهرت يف1)
 صفحة وملحق هبا الفهارس الىت أشار إليها جاللته. 284املعجمات العربية " وتقع يف 
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الصحاح، حىت كانت وإنين أشكر االستاذ العطار على ما بذل من جهود كبرية ضخمة يف املقدمة ويف حتقيق 
املمتازة يف التحقيق والتعليق والضبط واالخراج الطباعي االنيق الذي يعد آية يف الطباعة  هذه الطبعة الرائعة

 1375رجب  14( . فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية الرايض: 1الفنية احلديثة )
 هـ

_________ 
عندما كان جاللته وزيزا للمعارف سنة  امللك فهد بن عبد العزيز هذه املقدمة( كتب حضرة صاحب اجلاللة 1)

 هـ 1375
(1956. ) 
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 مقدمة الطبعة الثالثة:
 هـ 1399ويشاء هللا بفضله وكرمه أن تصدر الطبعة الثانية من " الصحاح " من قبل دار العلم للماليني سنه 

الطبعة،  ، مما جعل طلبه يتجدد ويكثر فاستجبنا وأصدران هذهم( وتنفد نسخها خالل أقل من سنتني 1979)



 1404ربيع االول  30راجني أن ينتفع هبا املشتغلون بلغة القرآن وأهل العلم وطالبه، وهللا املوفق. الثالاثء: 
 م احملقق والناشر 1984/  1/  3 هـ
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 مقدمة الطبعة الثانية:
 أتسيس تكر املنهج الذي اتبعه يفمن إعظم رواد املعجمات العربية، ومبإمام العربية اجلوهري مؤلف الصحاح 

صحاحه دون أن يتبع سبيال سبقه إليه أحد. أما دعوى من زعم أن البندنيجي يف مؤلفه املسمى " كتاب 
التقفية " قد سبقه فصار اجلوهري غري مبتكر منهجه فباطلة، وقد رددان عليها، وبينا بطالهنا يف البحث 

م معجم ابسم  1975". وصدر سنة ور بعد هذه املقدمة حتت عنوان " اجلوهري مبتكر منهج الصحاح املنش
" الصحاح يف اللغة والعلوم " إعداد ندمي مرعشلي وأسامة مرعشلي وتصنيفهما، وتقدمي الشيخ عبد هللا 

قدمة أشياء تضيفا فيها العاليلي. وجاء على الغالف: " جتديد صحاح العالمة اجلوهري " وذكر املصنفان يف امل
ته االوىل اليت حققناها، وخباصة يف بعض ما سبقنا به غريان، ومل جيئ عن " مقدمة الصحاح " الىت كتبناها لطبع

أحد سواان، مثل السبب الذي دعا اجلوهري إىل اختيار منهجه عندما اعتمد احلرف االخري من الكلمة، ومثل 
قناه، ار احلرف االول. ومل يشر املرعشليان إىل " الصحاح " الذي حقذكران حممد بن متيم الربمكي الذي اخت

وال إىل " املقدمة " اليت كتبناها له، مع االطالع عليه واالقتباس منه، ولو ذكرا جهدان العلمي لكاان أمينني وممن 
صنفني ابلسطو على يضطلعون ابالمانة العلمية، وملا نقص من قدرمها بل لزاد، اما إغفال الذكر فخيانة تدين امل

 جهود االخرين،
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وادعائهما إايها، وال يسعهما االدعاء بعدم االطالع على جهودان، ولو ادعيا ذلك لكاان من املفرتين، والضافا 
سطو إمث املكابرة واالفرتاء، الن ما ادعياه يف " املقدمة " املنسوبة إليهما مل جيئ قط عن أحد غريان. ومل إىل إمث ال

م( وكنت ببريوت، فاتصلت ابلشيخ عبد هللا  1978على عمل املرعشليني إال يف السنة املاضية ) أطلع
عدم نقده مقدمة املصنف املرعشلي ه إغفاله االشارة إىل " الصحاح " الذي حققناه، و العاليلي، وأخذت علي

ب إليه كتابة املقدمة فكتبها الذي ذكره مفردا. وأجابين الشيخ العاليلي: أنه مل يقرأ مقدمة املصنف، وأنه طل
آرائنا، فقد كان دون أن يطلع على عمل املرعشلي. وعجبت من جوابه أكثر من سطو املرعشلي على حبثنا و 



اليلي أن يكون غري ما وقفىن هو نفسه عليه. وعلى أي حال يصدر " فرضا على عامل حباثة كالشيخ الع
تلبية لرغبات أهل العلم وطالبه الذين رجوا أن يعاد طبعه،  الصحاح " االصيل من قبل " دار العلم للماليني "

 ت يف حاجة إىل بضع نسخ منه فلم أستطع احلصول إالفقد خلت السوق يف العامل العريب واالسالمي منه، وكن
على نسخة واحدة دفعت فيها ألف رايل سعودي، ورجع إيل راغب يف نسخة فذكرت له قصة النسخة اليت 

كر يل يف أدب أنه يود احلصول على نسخة ولو أبكثر من الثمن الذي دفعت. وتلقيت من انتهيت إليها، فذ 
هري، فاعتذرت هلم. وملا ي رسائل يطلب إيل أصحاهبا نسخا من " صحاح " اجلو بلدان العامل العريب واالسالم

دى " دار رأيت احلاجة ملحة إىل إعادة طبع الصحاح من كثرة الطلب عليه عزمت أن أطبعه على حسايب ل
العلم للماليني " فإذا هي ترجو أن يكون هلا شرف نشر بعض املعاجم ومنها " قاموس احلج والعمرة " الذي 

 واالسالم، فوافقت وأذنت.ألفته فكان أول مؤلف يف موضوعه يؤلف يف العربية 
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ليت أفضلت بطبع مئيت نسخة وها هي ذي الطبعة الثانية تصدر بفضل هللا مث بفضل " دار العلم للماليني " ا
للمحقق، راجني ان ينتفع ابلصحاح قراء العربية من علماء وأدابء ومثقفني وطالب علم.  منه طباعة فاخرة

 وفقنا هللا العالء كلمته، ونفعنا بكتابه ولغته، وجعلنا حراس الفصحى ومحاهتا والغري عليها.
 أمحد عبد الغفور عطار

 مكة املكرمة
 م 1979/  5/  27 هـ 1399رجب  1االحد: 
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 اجلوهري مبتكر منهج الصحاح:
" نشره  كتب االستاذ الدكتور بكري شيخ أمني مقاال حتت عنوان " اجلاسر والعطار يكشفان عن خطأ علمي

مبجلة " اخلفجي " اليت تصدرها " شركة الزيت العربية احملدودة " وأعادت جريدة " البالد " السعودية نشره، 
م( . وجاء يف املقال قوله: " لقد درجنا يف الوطن العريب على تقسيم املدارس  1974) هـ 1394سنة 

 -الفراهيدي يف معجمه " العني ". " والثانية  مدرسة اخلليل بن أمحد -االوىل  املعجمية إىل أربعة أقسام: "
 -" الصحاح ". " والرابعة  مدرسة اجلوهري يف معجم -مدرسة ابن دريد يف " مجهرة اللغة ". " والثالثة 



ة يف مدرسة الزخمشري يف " أساس البالغة ". وكانت هذه التقسيمات مدارا لبحوث ودراسات ومؤلفات كثري 
". ويقول: " واملالحظ أنه ال أحد من الباحثني اعرتض على هذه التقسيمات وال  خمتلف أرجاء الوطن العريب

ه هو القول احلاسم اجلازم الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه على أصحاب هذه املدارس، وكأن ما وصلوا إلي
أقروا  ذه التقسيمات وأنكروا شيئا آخر،وال من خلفه. " وجاء الباحثون السعوديون فأقروا شيئا من ه

للفراهيدي اببتداعه طريقة جديدة يف معجمه " العني " وأقروا البن دريد رايدته يف ترتيب " مجهرة اللغة " 
أن يكون اجلوهري مبتدع ترتيب " الصحاح " كما أنكروا أن يكون الزخمشري مبتدع ترتيب " أساس  وأنكروا

سس علمية، وحتقيقات لغوية، وبراهني حسية من العلماء السعوديني بين على أالبالغة ". " وهذا االنكار 
 عدد من االحباث العميقة مدعومة ابلرباهني املوضوعية، واحلجج العلمية. " فلقد أثبت الشيخ محد اجلاسر يف

 دنيجي املتويف سنةاليت نشرها يف جملته " العرب " يف أعداد سنتها االوىل أن أاب بشر اليمان بن أيب اليمان البن
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 1002) هـ 393م( سبق اجلوهري يف منهج التقفية مبائة سنة ونيف، الن اجلوهري تويف سنة  987) هـ 284
" كتاب التقفية ". " وقد ذكر  والصور الفوتوغرافية ملخطوط البندنيجي املسمى بية، ملادم( وأتى ابالدلة ا

الشيخ محد اجلاسر أن هذا الكتاب من الكتب املغمورة اليت قل أن يرد هلا ذكر يف كتب اللغة، وهذا من 
ت العربية كلماب الاالسباب اليت محلت كثريا من الباحثني على االعتقاد أبن اجلوهري هو مبتكر منهج ترتي

حبسب احلرف االخري منها، مث أورد اجلاسر كالم البندنيجي عن طريقته، كما أورد االمثلة املختلفة الدالة على 
 هـ 350منهجه يف ترتيب الكلمات. ولكن ابحثا آخر استدرك على اجلاسر اجتهاده فذكر الفارايب املتوىف سنة 

( سبق اجلوهري برتتيبه والسري 1ديوان العرب " ) جم "ف معم( وهو خال اجلوهري وأستاذه، ومؤل 961)
على نظام الباب والفصل، وأن أصحاب املعاجم عيل على الفارايب يف هذا الرتتيب ". مث أشار الدكتور بكري 

أمني إىل ذهايب أن الزخمشري ليس مبتكر املنهج الذي يؤسس املعجم على أوائل الكلمات حسب ترتيب 
ها حممد بن متيم الربمكي. وفيما ذهب إليه الدكتور بكري جمال للقول والنقد، ومن بتكر ا محروف اهلجاء، وإمن

مدرسة ابن دريد يف مجهرة اللغة " ووجه اخلطأ أن ابن دريد ليس صاحب مدرسة يف  -ذلك قوله: " والثانية 
ب ابن دريد إىل نتسالى امعجمات العربية، النه من مدرسة اخلليل، وقد أقمنا الدليل يف " مقدمة الصحاح " ع

مدرسة اخلليل. أما قوله: " درجنا يف الوطن العريب على تقسيم املدارس املعجمية إىل أربعة أقسام " فما رأيت 
هذا الدرج، وما كان هذا التقسيم إال أبخرة، ولعلي أول من قسم املعجمات العربية إىل مدارس معدودات، 

م( . ويف سنة  1956) هـ 1375بعت مع الصحاح سنة ، وطقسيمفقد ذكرت يف " مقدمة الصحاح " هذا الت



ودار احلديث مبجلس العامل الفاضل السيد علي  -زادها هللا شرفا وتعظيما  -كنت ابملدينة املنورة   هـ 1360
حافظ يف املعجمات العربية، ويف " هتذيب اللغة " لالزهري، و " التكملة والذيل والصلة " للصغاين، ويف " 

 " البن دريد،لغة ة المجهر 
_________ 

 ( الصواب " ديوان االدب " وقد عين جممع اللغة املصري بنشره.1)
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رأىي يف " مدارس املعجمات العربية  -وكانوا من أكابر أهل املدينة وعلمائها وأدابئها  -وعرضت على احلضور 
مرة، ومل أقرأه يف كتاب أو صحيفة.  ال السيد اجلليل علي حافظ: هذا شئ جديد أمسعه الول" وعددهن، فق

، مث علم برأيي هذا االمام اللغوي الشيخ عبد القدوس االنصاري، وسألين فأجبته، فسر وأيده من حضروا
، وأول سعودي وهنأين وقال: هذا جديد مبتكر غري مسبوق إليه. ومعروف أن االمام االنصاري حجة العربية

، ومن أعظم الغري من أئمة العربية يف هذا العصر -مد هللا يف عمره  -كتب يف اللغة حبواث رائعة، وما يزال 
( . وإذا كانت " مقدمة الصحاح " قد طبعت سنة 1على الفصحى: لغة القرآن وحممد عليه الصالة والسالم )

بية إىل مدارس قد سبق ظهور املقدمة خبمس عشرة م( فإن رأيي يف تقسيم املعجمات العر  1956) هـ 1375
عامل العريب واالسالمي وحمافل االستشراق واملعنيني والثابت ظهور رأيي يف مدارس املعجمات على نطاق ال سنة.

م( يف " مقدمة الصحاح " فكان رأيي يف مدارس املعجمات وقسمها  1956م ) 1375ابلعربية قد كان سنة 
ما عرف واشتهر، وما كان هذا ل. ويعلم الدكتور بكري أنه ال يقال " درج " إال فيأول رأي يف هذا السبي
دمة الصحاح اليت طبعت مستقلة يف كتاب بعنوان " الصحاح ومدارس املعجمات التقسيم معروفا قبل مق

باحثون العربية " الذي طبع طبعتني: إحدمها ابلقاهرة، واالخرى ببريوت. وأما قول الدكتور بكري: " وجاء ال
حثون نكروا شيئا آخر " فالذي أعرفه نقيض قوله، فما مث ابالسعوديون فأقروا شيئا من هذه التقسيمات وأ

سعوديون أقروا شيئا من هذه التقسيمات وأنكروا شيئا آخر. وإذا أراد الدكور ابلباحثني السعوديني محد 
وإنكاره على اجلوهري ابتكار منهج اجلاسر وكاتب هذه السطور فليس للجاسر رأي يف مدارس املعجمات، 

رأيته. وأما قوله: " فلقد أثبت ن هذه املدارس شيئا، فهن كما هن حسب التقسيم الذي الصحاح ال يغري م
الشيخ محد اجلاسر يف عدد من االحباث العميقة اليت نشرها يف جملته " العرب " يف أعداد سنتها االوىل أن أاب 

 منهج التقفية مبائة سنة، م( سبق اجلوهري يف 897) هـ 384ندنيجي املتوىف سنة بشر اليمان بن أيب اليمان الب
 م( وأتى ابالدلة املادية، والصور الفوتوغرافية ملخطوط البندنيجي 1002) هـ 393الن اجلوهري تويف سنة 



_________ 
ة، وكانت وفاته يوم مك -( تويف االمام االنصاري مبستشفى احلرس الوطين بقرية أم السلم بطريق جدة 1)

 .م( ودفن مبكة املكرمة ابملعلى 1983أبريل  16) هـ 1403مجادى االخرة  23االربعاء 
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املسمى: كتاب التقفية "، فمردود. ودليلنا محد اجلاسر نفسه الذي ذكر أن هذا الكتاب من الكتب املغمورة 
د هلا ذكر يف كتب اللغة. أما أن " هذا من االسباب اليت محلت كثريا من الباحثني على االعتقااليت قل أن يرد 

صدر من أبن اجلوهري هو مبتكر منهج ترتيب الكلمات العربية حبسب احلرف االخري منها " فعجيب أن ي
يحسبون علماء ذوي بصر اثقب من أمثال الدكتور بكري شيخ أمني يغفلون عن فهم املعجم اللغوي ف
أدرك معىن الصحاح وكتاب التقفية ذوي موضوع واحد، ومنهج واحد، وغاية واحدة، مع أن البندنيجي 

وذكر الغاية من التأليف،  املعجم اللغوي، وعرف الفارق بني عمله وعمل املعجم فسمى كتابه " كتاب التقفية "
والربهان. أما مدارس املعجمات يف  دون أن يكون له منهج معجمي، وسنذكر فيما سيأيت املزيد من البيان

مدرسة اخلليل، وسار على هنجها: ابن دريد  -وىل وهن: اال -كما ذكران يف مقدمة الصحاح   -العربية فأربع 
مدرسة القاسم بن سالم،  -يف حميطه، والقايل يف ابرعه. الثانية  يف مجهرته، واالزهري يف هتذيبه، وابن عباد

صصه، والثعاليب يف فقه اللغة، ومن احملدثني املعاصرين عبد الفتاح الصعيدي وهنج منهجه ابن سيده يف خم
مدرسة اجلوهري، ونسج على منواله الفريوز أابدي يف القاموس، وابن منظور  -ى. الثالثة وحسني يوسف موس

مدرسة  -سان العرب، والصغاين يف التكملة والذيل والصلة، ويف جممع البحرين، ويف العباب. الرابعة يف ل
الذي صار  الربمكي، وتبعها الزخمشري يف أساس البالغة، مث ألفت عشرات املعجمات على هذا املنهج

كر مع املدارس االربع أسلوب العصر احلاضر يف أتليف املعجمات. وذكران مسات كل مدرسة ومزاايها، ومل نذ 
، مل نذكر منهجه ومل نعتده مدرسة، منهجا جديدا مل نعتده مدرسة، وإن كان صاحب هذا املنهج مبتكرا ورائدا

ه، فبقي فذا وحده ومهجورا، وهو هنج نشوان بن الن املنهج مل يكن متبوعا، ومل أيت بعده من يهتدي هبدي
العظيم " مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ". وكتبت  يف معجمه هـ 573سعيد احلمريي، املتوىف سنة 

أو قريبا منها فذكر يل العالمة  هـ 1361الرسول صلى هللا عليه وسلم سنة  عنه منذ زمن بعيد، وكنت مبدينة
أن لديه خمتصرا للشمس، ودعاين إىل منزله فزرته، ولقيت شقيقه العالمة  -رمحه هللا  - السيد عبيد مدين

وكاان قد  تاذ السيد أمني مدين، مد هللا يف عمره. واطلعت على املختصر، وحتدثنا يف املعجمات العربية،االس



عيد احلمريي صاحب علما برأيي يف تصنيفها إىل مدارس، فسألين السيد عبيد، ملاذا مل تعد نشوان بن س
 مدرسة؟ أليس مبتكر منهجه يف أتسيس معجمه؟
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فأجبته: بلى، إنه مبتكر ورائد، ولكين مل أعده صاحب مدرسة، الهنا غري متبوعة، ومل أيت من اتبع منهجه! 
حققها ( القاهرية، وأشرت إىل طبعة ليدن اليت 1بعة اليمنية نقدهتا يف جملة " الرسالة " )وعندما صدرت الط

يمن مزدمحة مبئات الغلطات، زترستني، وكلتا الطبعتني مل تستغرق من معجم نشوان اال جزءا يسريا، وطبعة ال
 يتبعه أحد بعده قد وضحه وغري حمققة بتة، وخري منها طبعة زترستني. ومنهج نشوان بن سعيد احلمريي الذي مل

م هللا تعاىل يف ذلك كثريا من الكتب، وكشفوا هو نفسه يف مقدمة معجمه إذ قال: " وقد صنف العلماء رمحه
راسة ما وضعوه، وما حفظوه، وصنفوا من ذلك ومجعوه، ورووه عن عنه ما يسرت من احلجب، واجتهدوا يف ح

نقط. وضبطه هبذا الضبط، ومنهم من حرس تصنيفه الثقات ومسعوه، فمنهم من جعل تصنيفه حارسا لل
ها، ومل أيت أحد منهم بتصنيف حيرس مجيع النقط واحلركات، ويصف ابحلركات أبمثلة قدروها، وأوزان ذكرو 

يع ما يلزمه من الصفات، وال حرس تصنيفه من النقط واحلركات اال أبحدمها، وال كل حرف مما صنفه جبم
فلما رأيت ذلك ورأيت تصحيف الكتاب والقراء، وتغيريهم ما عليه كالم العرب مجعهما يف أتليف لتباعدمها، 

، وجبعلها ء محلين ذلك على تصنيف أيمن كاتبه وقارئه من التصحيف، حبرس كل كلمة بنقطها وشكلهامن البنا
مع جنسها وشكلها، وبردها إىل أصلها، وجعلت فيه لكل حرف من حروف املعجم كتااب، مث جعلت لكل 

مث جعلت لكل معه من حروف املعجم اباب، مث جعلت كل ابب من تلك االبواب شطرين: أمساء وأفعاال،  حرف
وحتفظ اخلط، واالمثلة حارسة  كلمة من تلك االمساء واالفعال وزان ومثاال، فحروف املعجم حترس النقط،

واحلركات مجيعا، ويدرك  احلركات والشكل، ورادة كل كلمة من بنائها إىل االصل، فكتايب هذا حيرس النقط
تعاب خاطر وال روية، وال طلب شيخ يقرأ عليه، ( ، وال إ2الطالب فيه ملتمسه سريعا، بال كد مطية غريرية )

 تصنيف هذا الكتاب، مستعينا ابهلل رب االرابب، طالبا ملا عنده من وال مفيد يفتقر يف ذلك إليه، فشرعت يف
 اد املتعلمني، وكان مجعي له بقوة هللا عز وجل وحوله،االجر والثواب، يف نفع املسلمني، وإرش

_________ 
سبتمرب سنة  17و  10) هـ 1370ذي القعدة سنة  17و  9الصادران يف  950و  949( العددان: 1)

 ة التاسعة عشرة.( السن1951
الغرير: فحل من ( جاء يف طبعة زترستني وطبعة اليمن: " غريزية " وهو خطأ، صوابه: " غريرية " نسبة إىل 2)



" مشس العلوم " مبجلة اجملمع العلمي  فحول العرب، وعندما كتب العالمة الشيخ عبد القادر املغريب كلمة عن
بة مقاله، وأطلعين عليها، ومل يفطن إىل خطأ " غريزية " فذكرت بدمشق، كنت يف زايرة اجملمع، وكانت بيده جتر 

 من الصواب، ودفعته أمانته إىل نسبة ذلك إيل، وعدل مقاله. وذكر ما رأيته -رمحه هللا  -له الصواب فسر 
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، وال بطويل ومنيت، ملا شاء عز وجل من حفظ كالم العرب، وحراسته هبذا ال حبويل وقويتومنته وطوله، 
مسيته " كتاب مشس العلوم، ودواء كالم العرب من الكلوم، وصحيح التأليف، ومعجم الكتاب على احلقب، و 

جلاسر، التصنيف، واالمان من التصحيف ". وذكر الدكتور بكري شيخ أمني أن ابحثا استدرك على محد ا
تب فذكر الفارايب، وأنه سبق اجلوهري، ومل يفتنا ذكر الفارايب ومنهجه قبل استدراك الباحث بسنوات. وك

( وأعاد القول فيما 1الدكتور بكري شيخ أمني حبثا يف " الصحاح " وعملي فيه، ونشره يف " اجمللة العربية " )
د االستاذ العطار على هذه النقطة، ولعله كتب ومل ذهب إليه اجلاسر، وجاء يف البحث قوله: " ومل نطلع على ر 

ج املتكامل للجوهري خيوله حق إمامة هذه املدرسة نصل إىل ما كتب، أو لعله آثر عدم الرد معتقدا أن املنه
وادعائها ". وأان مل أرد على ما ذهب إليه محد اجلاسر، الن ما رآه مل أرض عنه، وكنت أحسب أن من القراء 

تور بكري لن يفوهتم إدراك الصواب يف هذا االمر، ولكن فاهتم، حىت أن ابحثا عراقيا حقق من أمثال الدك
ذ برأي اجلاسر، واضطرين ذلك إىل كتابة رد عليه نشر يف السنة املاضية مبجلة " املنهل " كتاب البندنيجي أخ

ة املنورة ". واطلعت أبخرة لصاحبها العالمة الشيخ عبد القدوس االنصاري، وابمللحق االديب جلريدة " املدين
كلية اآلداب جبامعة البصرة، ( ، حمققا بقلم الدكتور خليل إبراهيم العطية االستاذ ب2على كتاب )التقفية( )

وقرأت تقدميه الكتاب، فإذا هو آخذ برأي الشيخ محد اجلاسر ومؤيده ومسلم به ومؤكد أن اجلوهري غري 
بندنيجي. وجاء يف تقدمي الدكتور العطية قوله: " احتل معجم )اتج مبتكر منهجه يف صحاحه، وإمنا املبتكر ال

يب نصر إمساعيل اجلوهري املتوىف سنة أربعمائة للهجرة مكانة رفيعة اللغة وصحاح العربية( املعروف ابلصحاح ال
أو انقد. لدى القدماء، فأولوه رعايتهم، وصادق اهتمامهم، وتناوله كثري منهم ابلدراسة بني شارح له أو خمتصر 

داولة اليت " وأتثر بنظامه املعتمد على القوايف مجهرة منهم كانوا له حمتذين، وما زالت أشهر املعجمات املت
 ارتضت طريقته كلسان العرب والقاموس واحمليط واتج العروس

_________ 
 م( . 1978 - 77) هـ 1398السنة الثانية، حمرم  6( العدد 1)



اف ابجلمهورية العراقية، وهي وزارة متضرمة النشاط يف نشر كتب الرتاث، ومثلها ( عين بنشره وزارة االوق2)
 ريها من الوزارات واالدارات اليت نشرت مئات الكتب، حيا هللا العراق.وزارة االعالم العراقية وغ

(1/17) 

 

 زعم اجلوهري تشغل مكانة خاصة لدى الباحثني. " ولعل طريقة الصحاح يف ترتيب الكلمات على القوايف اليت
تكرها، كانت من أهم أسباب ذلك االحتفال وتلك الرعاية. " وقد ظل الكثري من الناس على يف مقدمته أنه مب

هذا الظن معتقدين أن اجلوهري مبتكر هذا النظام الفريد ال تصافه ابلسهولة واليسر إذا قيس بنظام معجم 
لبندنيجي سبقه إىل آن أن نتبني أن لغواي آخر هو ا ( . " ولقد1)العني( املخرجي العسري على املتكلمني )

ابتكار هذا النظام مبعجمه الذي نقدمه للنشر حمققا " إخل. وعجبت من كالم الدكتور العطية ودعاواه وقذفه 
إمام العربية اجلوهري واستخفافه به، كما عجبت من عدم تفرقته بني " الصحاح " و " كتاب التقفيه " يف 

الطلعة الرائد املبتكر، والبندنيجي الذي مل يفطن للعمل والنظام، وبني اجلوهري االمام  التأسيس واملنهج
املعجمي. ومن غري الالئق بعامل حمقق أن يقول " زعم اجلوهري يف مقدمته أنه مبتكرها " وال يصح أن ينسب 

ال مبقدمة صحاحه. وذكر الزعم إىل اجلوهري، فما كان زاعما فيما ادعى، وإمنا كان على الصدق واحلق فيما ق
العطية يف تقدميه أن من بني تناولوا الصحاح ابلدراسة من شرحه، وما علمت أن هنا لك شارحا الدكتور 

للصحاح، فلعله يدلنا عليه. وملا كان الدكتور العطية فيما ذهب إليه من نفي االبتكار عن اجلوهري وحكمه به 
نشور، الننا أضفنا إليه بعض ما ه، وها هو ذا الرد وليس النص املللبندنيجي اتبعا اجلاسر فإن ردان عليه يشمل

( مقاال بقلمه حتت عنوان " اجلوهري ليس مبتكر 2جد لنا من رأي. نشر اجلاسر يف جملته املسماة " العرب " )
بل منهج التقفية يف املعجم العريب ". يقول اجلاسر: " لقد سبق اجلوهري إىل هذه الطريقة عامل مغمور عاش ق

م، وهذا العامل هو أبو بشر اليمان أيب اليمان البندنيجي ". ويقول: " إن اجلوهري مبا يقرب من مائة عا
 عاش فيما بني سنيت -على ما ذكره ايقوت  -البندنيجي هذا 

_________ 
 ني.( ليس بصحيح قوله: " املخرجي العسري على املتكلمني " فما مث عسر عليهم، وإمنا العسر على الباحث1)
 .1967/ نيسان  هـ 1387وىل، احملرم ( اجلزء السابع، السنة اال2)
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على اختالف يف ذلك، ومما ال شك فيه تقدم  هـ 393و  332واجلوهري عاش بني سنيت  هـ 284و  200
املغمورة البندنيجي عليه يف الزمن تقدما ال يقل عن مائة عام ". ويقول: " أما كتاب التقفية فإنه من الكتب 

ا من الباحثني على االعتقاد أبن اليت قل أن يرد هلا ذكر يف كتب اللغة، وهذا من االسباب اليت محلت كثري 
اجلوهري هو مبتكر منهج ترتيب الكلمات العربية حبسب احلرف االخري منها " مث يقول: " أما منهج الكتاب 

ذلك املنهج واضحا وهي هذه بعد البسملة  ( ليتبني1فقد أوضحه مؤلفه يف املقدمة اليت نسوق بنصها )
بشر، ومساه بذلك النه مؤلف على القوايف والقافية والبيت من الشعر، مباشرة: " هذا كتاب التقفية إمالء أيب 

ونظر يف الكالم فوجده على احلروف الثمانية والعشرين املرسومة اب ات اث عليها بناء الكالم كله عربيه وفصيحه 
أن جيمع من  الم النه ما من كلمة إال وهلا هناية إىل حرف من الثمانية والعشرين حرفا، فأرادفهي حميطة ابلك

ذلك ما قدر عليه وبلغه حفظه، إذ كان ال غىن الحد من أهل املعرفة واالدب عن معرفة ذلك، النه أييت يف 
 رأى أنه لو مجع ذلك القرآن والشعر وغري ذلك من صنوف الكالم، فجمع ما قدر عليه وأدركته معرفته، مث

ىل معرفتها من كتابنا بعد لصعب عليه إدراكها على غري أتليف متناسق، مث جاءت كلمة عربية حيتاج الرجل إ
لسعة الكالم وكثرته، فألفه أتليفا متناسقا متتابعا ليسهل على الناظر فيما حيتاج إىل معرفته. " قال: ونظران يف 

ما يشاكلها مما هنايتها كنهاية االول قبلها من حروف الثمانية والعشرين، مث هناية الكالم فجمعنا إىل كل كلمة 
ذلك أبوااب على عدد احلروف، فإذا جاءت الكلمة مما حيتاج إىل معرفتها من الكتاب نظرت إىل آخرها  جعل

أييت من  مما هو من هذه احلروف فطلبته يف ذلك الباب الذي هي منه فإنه يسهل معرفتها إن شاء هللا. " وقد
ن االفاعيل، فلينظر الناظر املراتد وزن كل ابب من هذه الثمانية والعشرين أبواب عدة، الان إمنا ألفناه على وز 

الكلمة يف أي االبواب هو فإنه يدرك الذي يطلبه. " وأضفنا إىل كل كلمة من كل ابب ما يشاكلها من الكالم 
ا يريده املراتد ملا وصفناه. " وأول ما ابتدئ يف كتابنا هذا الفصيح الذي ال جيهله العوام ليكون ذلك أمجع مل

احلروف، وعلى ذلك جرى أمر الناس، مث نؤلفه على تناسقه ". ونشر اجلاسر بضع صفحات االلف، الهنا أول 
 من الكتاب ثنتني من أوله واثنتني من آخره، وجاء بعد

_________ 
 ( هكذا يف االصل. وهو غلط، والصواب: بعضها.1)
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 مقدمة املؤلف:
قوله: " ابب االلف املمدودة: االابء: القصب، ويقال: رؤوس القصب ". مث يقول اجلاسر: " مث أورد كلمات 



ى هذا الوزن وكلمات أخرى مثل: االقواء، واالحنناء، واالستخذاء، واحلوابء، واالهواء، وآخر الباب: " عل
ه على الغي، ويقال: غوي الفصيل يغوي شديدا، إذا شرب من اللنب االغواء: يقال: أغواه يغويه إغواء إذا محل

ذكر اجلاسر، وكله برهان على أن دعواه  حىت يكاد يسكر " إخل. وهذا كتاب التقفية ومنهج أتليفه ومؤلفه كما
بسبق أيب بشر البندنيجي اجلوهري ليست أهال لالخذ هبا، إذا أريد منها انتزاع راية االبتكار من اجلوهري 
صاحبها االصيل وإعطائها غريه. فاجلوهري إمام هذه املدرسة دون منازع وغري مدافع وإن كان مسبوقا يف 

نيجي أو الفارايب، الن البندنيجي وكتابه مغموران ابعرتاف اجلاسر، والن الزمن والتأليف من قبل البند
له فذكره يف مقدمة كتابه إذ يقول: البندنيجي مل يقصد أن يؤلف معجما لغواي، وليس كتابه إايه، وقد فطن لعم

عر ". فما " هذا كتاب التقفية إمالء أيب بشر ومساه بذلك النه مؤلف على القوايف والقافية والبيت من الش
ادعاه له اجلاسر مل يزعمه املؤلف لنفسه، النه كان فامها ومدركا حقيقة عمله، هذه احلقيقة الىت جهلها اجلاسر 

جلوهري على " كتاب التقفية " ملا جرؤ إنسان يعرف احلق ويتبعه أن ينتزع راية جهال مطبقا. ولو اطلع ا
مام اجلوهري مل يطلع عليه، إذ لو اطلع عليه لذكره االبتكار من اجلوهري ويعطيها البندنيجي. فكيف واال

رة إىل كتاب وأشار إليه، ومل أجد يف معجمات العربية يف عصر اجلوهري وال يف املعجمات اليت أعقبته أي إشا
البندنيجي، وقد اعرتف اجلاسر أن البندنيجي وكتابه مغموران. وهلذا ال ميكن أن ننفي ابتكار اجلوهري طريقة 

مه، وما كان السبق يف الزمن انفيا االبتكار ما دام من يوصف به مل يطلع على عمل من سبقه، أتسيس معج
ا ابلنسبة للجوهري الختالف منهجه عن منهج ال يعد سبق -بعد أن عرف وظهر  -فكيف وعمل البندنيجي 

" ديوان االدب "  البندنيجي كل االختالف الذي جهله اجلاسر جهال. ولو ادعى اجلاسر أن الفارايب يف معجمه
سبق اجلوهري يف االبتكار والتأليف لكان يف دعواه نظر، أما دعواه يف نفي االبتكار عن اجلوهري أن 

 ميكن أن جتوز دعوى اجلاسر على إنسان يفهم املعجم فهما سليما. وقد سبق البندنيجي سبقه فمردودة، وال
 م( محد 1953 - 1872ابحث هو العالمة املستشرق االملاين فريتس كرنكو )
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اجلاسر يف إنكار االبتكار على اجلوهري، وقد رددان عليه إنكاره يف مقدمة الصحاح، وفندان زعمة كرنكو إذ 
: " ولقد أسرف االستاذ 81 - 80سرق يف صحاحه مواد كتاب الفارايب وقلنا يف صفحة  يادعى أن اجلوهر 

كرنكو يف دعواه، وال سند له، فديوان االدب للفارايب وصحاح اجلوهري موجودان، ومنهما نسخ كثرية 
 صحيحة، والفارق بني املعجمني كبري، وبعد كل هذا جند عمل اجلوهري أصح وأكمل وأعظم من عمل خاله

الفارايب. " وحنن ال نشك يف أن الفارايب يعد واضع بعض أساس منهج الصحاح، وفوق هذا أرىب اجلوهري على 



خاله وأتى بنظام دقيق بذه فيه، وكان نظامه آية بينة. " ولعل مما أاثر وهم كرنكو حىت زعم ما زعم أن ايقوات 
فيها أنه قرأها على أيب إبراهيم بفاراب  ريقول: " رأيت نسخة من كتاب ديوان االدب خبط اجلوهري، وقد ذك

". وال يبعد أن يكون اجلوهري قد اطلع على كتاب خاله، ولكن عبارة ايقوت غري دقيقة، وينفيها أن الفارايب 
ألف كتابه يف زبيد وتويف هبا، وهذا مينع اجلوهري من القراءة على خاله، وال مينعه من االطالع عليه 

إنه اطلع على " ديوان االدب " وقرأه على مؤلفه فإن ذلك ال يوجب اهتام اجلوهري  واستنساخه. " وإذا قلنا:
بسرقة كتاب خاله، فالفارق بينهما كبري يف املنهج والرتتيب والنظام وعدد املواد. والتقاء الفارايب واجلوهري يف 

سارقا كتاب العني للخليل،  ينقطة أو نقاط ليس دليال على أن الثاين سطا على االول، وإال لعد االمام االزهر 
أن يتهم  -يف مثل هذه االحوال  -وعد كل اتبع مدرسة معجمية سارقا من الرائد، ولكن أحدا ال يستطيع 

: " ومل 103عاملا إماما ابلسرقة إذا اتفق مع غريه يف املنهج وأكثر املواد ". وقلنا يف مقدمة الصحاح صفحة 
ه ومع أن اجلوهري يلتقي معه يف بعض النقاط، الن الفارايب أملع إملاعا مدننسب هذه املدرسة إىل الفارايب مع تق

إىل بعض منهج اجلوهري، ولكن اجلوهري جاء مبا وىف على الغاية، ووصل فيه إىل النهاية، وأحكم النظام، 
ئه العني طوضبط املنهج، فانتسبت املدرسة إليه، وهو هبذه النسبة جدير، النه إمامها الفاذ، وعلمها الذي ال خت

مهما ابتعدت عنه ". هذا ما قلناه يف الفارايب واجلوهري ومعجميها مع شهرة " ديوان االدب " للفارايب ومع 
تقدمه على الصحاح. وسبق كتاب التقفية للبندنيجي ال يغري من االمر شيئا، فتقدم الزمن أبيب بشر البندنيجي 

 كنا مل نرض ابالمامة للفارايب  اومبؤلفه ال جيعله إمام هذه املدرسة ورائدها، وإذ
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االمام املشهور فإننا ال نرضى أن حنكم ابلسبق للبندنيجي املغمور الذي مل يؤلف معجما لغواي وإمنا ألف كتااب 
ة. واحملاكاة يف عمل اجلوهري لعمل البندنيجي غري واردة، ومل يدعها أحد، وال ميكن أن يدعيها، يف التقفي

هو ومعاصروه من مؤلفي املعجمات على كتاب البندنيجي، الهنما مغموران كما قرر اجلاسر فاجلوهري مل يطلع 
ه ابتكارا، وقد انتهى إليه ابتداء الباطلة املردودة. فاالمام اجلوهري مبتكر منهجنفسه، ومع هذا ادعى الدعوى 

 -زمن غري يسري. وحنن وإن ظهر يف هذا العصر على يد اجلاسر أن " كتاب التقفية " تقدم معجم الصحاح ب
ني يديه مثال نؤكد أن اجلوهري قد انتهى إىل منهجه دون أن يكون ب -ومعنا احلق والعلم والتاريخ والواقع 

عد دراسة واعية شاملة ملناهج رواد املعجمات العربية الذين سبقوه، فهو قد سبقه فتأساه، وإمنا انتهى إليه ب
ما مل أيخذ مبنهج أيب عبيد القاسم بن سالم الذي بىن معجمه " رأى وعورة منهج اخلليل فلم أيخذ به، ك

سمى مبنهج أيب عمرو بن العالء الذي أسس معجمه امل الغريب املصنف " على املعاين واملوضوعات، ومل أيخذ



" كتاب اجليم " على أوائل الكلمات متخذا ترتيب حروف اهلجاء، مبتدائ ابهلمزة منتهيا ابلياء، وسبب انصرافه 
ن منهج أيب عمرو أن اجلوهري رأى فاء الكلمة غري اثبتة يف موضعها، وكذلك احلرف الذي يليها وهو العني، ع

ج عليهم مبنهج غري معروف، وأشار اجلوهري جا جديدا خيالف ما عرف من مناهج املعجمات، وخر فاختذ منه
ذيب مل أغلب عليه ". واجلوهري نفسه إىل منهجه يف مقدمة الصحاح قائال: " على ترتيب مل أسبق إليه، وهت

أن منهجيهما يلتقيان يف صدوق، وقوله هذا حق كله، فهو مل ينهج هنج الفارايب يف كتابه " ديوان االدب " مع 
وهري: " على ترتيب مل أسبق إليه " تدل على أنه مل يطلع على كتاب التقفية بعض النقاط. وكلمة اجل

اجلوهري االمام احلجة الثبت الصدوق يقول: إن ترتيبه مل يسبق إليه  للبندنيجي املغمور هو وكتابه، وما دام
ه. ومن آايت ول اجلاسر الذي ال يعرف الفارق بني املعجم وغري فالقول قوله، الن احلق معه، وال يلتفت إىل ق

صدقه أن منهج اجلوهري خيتلف عن منهج البندنيجي اختالفا واضحا مشهودا يف أتسيس كل منهما كتابه 
ث ال ختطئه عني عامل، وسبب كل منهما يف التأليف غري سبب اآلخر، فالبندنيجي أراد من أتليفه تيسري حبي

س هي ندرة اندرة فيهم، وليس الشاعر اغبيها من الشعراء، وهو مطلب خاص بفئة من الناالقافية على ر 
اعاة الرتتيب املعجمي السليم، الفحل املطبوع حباجة إليه. وهلذا جند البندنيجي حشد املادة يف ابهبا دون مر 

 فهو

(1/3) 

 

مل ينظر إال إىل حرف القافية يف آخر الكلمة، فلم يراع ترتيب الكلمات، بل حشدها وساقها كما اتفق له، 
يا ابهلمزة يف ابب واحد دون أن يراعي االعالل الصريف، ودون أن يراعي احلرف الثاين فذكر ما كان منته

احلرف االول، ومل يفطن إىل الرتتيب اهلجائي يف ترتيب الكلمات، بل ال حاجة له  والثالث، بل دون أن يراعي
مدودة، ويذكر أول كلمة معجما لغواي. فالبندنيجي يفتتح كتابه بباب االلف امل إىل هذه الفطنة، النه ال يؤلف

أن يضعها يف الياء، الن يف كتابه " اآلابء " مع أن اهلمزة االخرية منقلبة عن ايء، وهذا ما محل اجلوهري على 
مل يكن عليما  آخر حرف يف الكلمة الياء، والفصل فصل اهلمزة الن الكلمة مبدوءة هبا. ولكن البندنيجي

لغوي، وإمنا أراد أن يؤلف يف " التقفية " ليكون كتابه عوان للشعراء ابلصرف، ومل يكن يقصد إىل أتليف معجم 
ه االعالل الصريف، بل كان كل مهه صورة الكلمة، فذكر اآلابء يف يف كلمات القافية، وهلذا مل يكن يف حساب

عجمي، ابب الياء. ومل يكن البندنيجي آخذا نفسه ابلرتتيب املابب اهلمزة ومل يذكرها يف موضعها االصيل وهو 
بل يذكر الكلمات كما تتفق له دون أن ينظر إليه، فيقدم ما حقه التأخري، ويؤخر ما حقه التقدمي. وأصدق 
شاهد الصفحتان االخرياتن من الكتاب اللتان صورمها اجلاسر ونشرمها، فقد جاءت فيهما هذه الكلمات 



الرفاهية، الرفاغية، املسائية، اهلاوية، القارية، تيب: الدالية، الناحية، البادية، اجلابية الكراهية، على هذا الرت 
ناجية، احلاوية. وهذا ليس ترتيبا معجميا، وال يطلب من اجلامية، النهاية، العناية، الراية، الوالية، السانية، ال

معجما لغواي، وإمنا أراد أن يؤلف كتااب يف التقفية، البندنيجي ذلك يف كتاب التقفية، النه مل يرد أن يؤلف 
واالسم والعمل يدالن على مراده. والرتتيب املعجمي لتلك الكلمات حبسب صورهتا الظاهرة هكذا: البادية، 

رية، ، اجلامية، احلاوية، الدالية، الراية، الرفاغية، الرفاهية، السانية، املسائية )الهنا من ساء( العناية، القااجلابية
الوالية. وهذا ترتيب غري صحيح يف فن املعجمات، النه اعتمد  الكراهية، الناجية، الناحية، النهاية، اهلاوية،

ا. ومع أن البندنيجي ألف كتابه يف التقفية فإن الكلمات على الصورة الظاهرة للكلمة دون أن يرجع إىل أصوهل
 اليت ذكرها ال تصلح يف قافية
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قصيدة واحدة، وال ميكن أن أتيت فيها الختالف تفعيالت البحور، ولو جاءت قوايف قصيدة واحدة لكان 
يف أن يضمن هلم اليسر، مع ل كريها، وكان حراي مبن يريد من كتاب يؤلفه الصحاب القواامليزان مضطراب، واخلل

الشعراء يف قصائدهم الدرك ذلك، ولكنه مل يفطن للقافية يف القصيدة أن االمر بني، ولو اهتدى هبدي 
 الواحدة، فحشد الكلمات وحشرها كما اتفق له. واالختالف واضح بني منهجي البندنيجي واجلوهري

الوجود وسبق كتابه ال ينفيان ابتكار اجلوهري وعمليهما وقصد كل منهما يف عمله. وإن سبق البندنيجي يف 
ثبتان له االبتكار الذي يؤكده أن البندنيجي نفسه وكتابه معه مغموران، وليس هنجه هنج اجلوهري منهجه، بل ي

ا دام اجلاسر نفسه يثبت ذلك ويذكره فال الذي خيتلف كله عن هنج البندنيجي يف أتسيس املنهج وطريقته. وم
لثابت املؤكد أن البندنيجي مل جلوهري ابتكاره ملنهجه املعجمي الذي مل يسبق إليه. ومن ايصح أن ينفي عن ا

يرد من كتابه أتليف معجم لغوي، وإمنا أراد تيسري القافية على الشعراء، ومل يرد غريه، وأما اجلوهري فلم يرد 
املعجمي أوسع خطوة عرفها ا أراد أن يقدم معجما فقدم أصح معجم عريب خطا ابلتأليف خدمة الشعراء وإمن

م بعض الباحثني فذكروا سبب ترتيب اجلوهري صحاحه على أواخر الكلمات اتريخ املعجمات العربية. وقد وه
أوا، وقلنا يف " وزعموا أن أراد تيسري القافية على الشعراء والسجع على الكتاب، ورأينا حنن رأاي غري ما ر 

أو  -كر بعض الباحثني العلماء أن سبب اختيار اجلوهري : " وقد ذ 122 - 121مقدمة الصحاح " صفحة 
ترتيب معجمه على أواخر الكلمات: التيسري على الشعراء والكتاب والنظم والنثر، فالكتاب كانوا  -تبعه من 

ت ابعتبار أواخرها، أو أن غلبة السجع أو نظم يلتزمون السجع، والشعراء القوايف، فهم يف حاجة إىل كلما
ة. " وحنن ال نقبل هذا الرأي ونراه إىل هذه الطريق -وعلى رأسهم اجلوهري  - مؤلفي املعجمات القوايف هداي



غري علمي، وإذا صح هذا السبب فما أهون شأن مؤلفي املعجمات وما أضأل القصد! " والذي نراه أن منهج 
الشعراء والكتاب، حىت ه ابعتبار أواخر الكلمات غري مقصود منه تيسري االمر على اجلوهري يف ترتيب صحاح

اء، بل أراد اجلوهري أن يؤلف معجما للناس مجيعا دون أن ينظر إىل جيدوا السجع وكلمات القوايف دون عن
 طائفة واحدة
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يؤثرها بعمله العظيم. " أما املنهج الذي اتبعه فهو من ابتكاره، وهداه إليه علمه الواسع ابلصرف واشتغاله به، 
مة الفاء والعني والالم، والتغيري يلحق ما قبل الم الكلمة، وتنقلب " فعل " بني زان الكلأى أن ميفهو قد ر 

أحوال كثرية وأتيت يف صور شىت، وهي: أفعل وفعل وفاعل وانفعل وافتعل وافعل وتفاعل وتفعل واستفعل 
ل الفاء يري تناو أن التغ أوزان مزيد الفعل اجملرد، ويظهر منها -هي  -وافعوعل وافعول وافعال. " وهذه 

والعني، فتارة يتقدم الفاء حرف واترة حرفان، واترة ثالثة، أما العني فقد تنفصل عن الفاء وقد تنفصل عن 
الالم، وقد تضعف. " أما الم الكلمة فثابتة ال تتغري مهما اختلفت صورة الكلمة إال يف حاالت قليلة، ومىت 

تنتقل إىل أوزان أخرى، وال تعترب من الثالثي، بل تصري الكلمة  رفان فإنحلقها التغيري أو زيد بعدها حرف أو ح
( . " رأى اجلوهري أن الفاء والعني ال تثبتان يف موضع، وال تبقيان على حال، أما الالم 1رابعية، أو مخاسية )

 واجملرد فثابتة، فرتك ترتيب الكلمات على أوائل احلروف الن فيه متيهة الباحث الذي ال يعرف التصريف
، فكلمة " أكرم " واستنوق وترهل وحمجة تضلل الباحث الشادي، بل رأيت بعض العلماء يضلون يف واملزيد

الكشف عن مواضعها من املعجم، وال يعرف يف أي حرف هي. " أما طريقة اجلوهري فمأمونة هادية، فيجد 
وترهل يف ابب الالم،  ب القاف،وق يف ابالباحث " أكرم " وكل ما تفرع من مادة " كرم " يف ابب امليم، واستن

وحمجة يف ابب اجليم، وإذا كان الباحث عارفا ابجملرد واملزيد فإنه سيجد أكرم يف فصل الكاف، واستنوق يف 
فصل النون، وترهل يف فصل الراء، واحملجة يف فصل احلاء. " وأعتقد أن ما ذكرته هو الذي محل اجلوهري 

فهو رأي ال قيمة له  -وذكرانه  -سبب الذي رآه بعض العلماء ، أما الابتكارا على اتباع منهجه الذي ابتكره
علميا. " وأعانه على هذا االبداع يف نظامه علمه الواسع ابلنحو والصرف حىت قيل يف وصفه: إنه " خطيب 

متفرد،  هري سابقاملنرب الصريف، وإمام احملراب اللغوي، وإنه أحنى اللغويني ". وما نزال عند رأينا وهو أن اجلو 
 وإمام هذه املدرسة دون منازع، ومبتكر فإذ، ومبتدع منهجه ابتداء مل ينظر فيه إىل مثال سبقه.

_________ 



( استدراك: ليس هذا تغيريا يف الم الكلمة، فهي اثبتة ال تغيري، وإن زيد بعدها حرف فهو من جنسها، وأما 1)
 .ء الكلمة من بناالضمائر اليت أتيت يف أواخر االفعال فال تغري
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وترتيب البندنيجي " كتاب التقفية " على أواخر الكلمات من ابتكاره، فقد سبقه إليه الشعراء منذ عرف 
جيئ يف آخر كل بيت منه حرف القافية املوحدة يف القصيدة كلها. ورأى البندنيجي كلمات الشعر العريب الذي 

فضله أنه مجع من هذه الكلمات " ما قدر عليه وبلغه القافية فأخذها كما اتفق له وشرح بعض معانيها، و 
ه إال الكلمة يف حسابحفظه " دون أن يراعي الرتتيب املعجمي، النه مل يرده، أو مل يفطن له، ومل أيخذ يف 

صورهتا الظاهرة املنطوقة دون أن ينظر إىل أصل الكلمة وصرفها وما حلق هبا من إعالل، ودون أن ينظر إىل 
، بل حشدها حشدا، وحشرها حشرا كما اتفق له، منتهجا يف ذلك هنج الشعراء، فهم ال أوائل الكلمات

خاضعة ملنهج املعجميني وال تتفق معه. أما نظام  غري يرتبون كلمات القافية ترتيبا معجميا، فقوايف الشعراء
من سار على هنجه.  اجلوهري فهو النظام احملكم، ومنهجه هو املنهج احلق الذي ابتكره ابتكارا، وسبق به كل

وإذا كنا مل نعد الفارايب الذي اتفق اجلوهري معه يف بعض نقاط منهجه إمام هذه املدرسة مع تبحره يف اللغة 
صح أن يعد البندنيجي رائد هذه املدرسة وإمام اجلوهري ومن اتبع نظامه الدقيق احملكم، الن ال يفإن مما 

الن اجلوهري وقبله الفارايب مل يطلعا على  -به نفسه مغمور، واثلثا الن كتا -مغمور، واثنيا  -البندنيجي: أوال 
تيب مل أسبق إليه "، وهو صادق ى تر الن اجلوهري يقول يف مقدمة صحاحه: " عل -كتاب البندنيجي، ورابعا 

 -الن منهج اجلوهري خيتلف كل االختالف عن منهج البندنيجي، وسادسا  -يؤيده واقع التاريخ، وخامسا 
الن عمل اجلوهري عمل معجمي صحيح تتوافر  -صد كل منهما يف كتابه يغاير قصد اآلخر، وسابعا الن ق

الن كتاب البندنيجي  -ي ليس عمال معجميا، واتسعا دنيجالن عمل البن -كل شروط املعجم فيه، واثمنا 
كن أن ينفيا عن ليس معجما. وخالصة القول: إن تقدم البندنيجي يف الوجود وسبقه يف أتليف كتابه ال مي

اجلوهري االبتكار ويسلباه إايه. والبندنيجي مل يفطن للتأسيس املعجمي الذي فطن له اجلوهري ابتداء، وكان 
، فهو مل يقتصر يف الرتتيب على احلرف االخري من الكلمة، بل نظر إىل احلرف االول منها، مث مامافيه رائدا وإ

لرابعي، مث احلرف الرابع يف اخلماسي. والبندنيجي مل يفطن هلذا وضع يف حسابه احلرف الثاين مث الثالث يف ا
ذلك. واجلوهري ال يذكر مادة "  لدهالنظام املعجمي الدقيق، النه مل يقصد إىل أتليف معجم لغوي، ومل يدر خب

 حبب " بعد " حدب " الن الباء أسبق من الدال يف
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ابه ليس يف حاجة الذي ال يكون املعجم معجما اتما إال به، وكت الرتتيب، أما البندنيجي فلم يفطن هلذا النظام
نظام املعجمي الدقيق الذي أسسه اجلوهري قبل كل رواد املعجمات ومؤلفيها. واحلكم للجوهري إىل هذا ال

ابلسبق واالبتكار والتفرد حقه وحده يف هذا املنهج الذي سار عليه يف صحاحه، وال يعد البندنيجي ممن أدركوا 
جلوهري، ولكنهما يفرتقان هج الصحاح، وكل ما اتفقا فيه أن البندنيجي اعتمد أواخر الكلمات، وكذلك امن

يف هذه املزية أيضا، فالبندنيجي اعتمد على احلرف االخري يف الكلمة وإن مل يكن الم الكلمة، أما اجلوهري 
عمل اجلوهري نفسه ومنهجه عينه  فلم يعتمد إال على الم الكلمة وحدها. ولو كان عمل البندنيجي ومنهجه

كالمها مبتكرا وسابقا، أما وأن عمل البندنيجي وهنجه خيتلفان دون أن يطلع الالحق على عمل السابق لكان  
كل االختالف عن منهج اجلوهري وعمله فإن راية السبق واالبتكار واالجتهاد والرايدة واالمامة تبقى بيد 

من احلق يف شئ عقد مقارنة بني البندنيجي واجلوهري، بل من  اجلوهري وحده دون منازع فهيم. وليس
ظلم احلكم للبندنيجي على اجلوهري، ولكنه حكم غري مقبول، بل يرده كل ذي معرفة مبناهج االسراف يف ال

املعجمات العربية. وآخر كلمة نقوهلا: ليس كل سابق يف الزمن إماما، وما أشبه اجلوهري ابالمام يف الصالة، 
و جدال. وكذلك اجلوهري حضوره إىل املسجد عمن سبقوه إليه فيتقدمهم إىل حمراب االمامة دون نزاع أيتأخر 

االمام الفذ املبتكر السابق على كل من سار على هنجه، بل هو االمام السابق الفاذ على التحقيق. تكملة 
اح " " مل يكن العالمة البحاثة وصلة عند ما كتبت البحث الذي نشرته بني مقدمات الطبعة الثانية من " الصح

قد نشر حبثه العظيم يف " صحاح " اجلوهري و " تقفية " البندنيجي  احملقق الكبري الدكتور إبراهيم السامرائي
حتت عنوان " ال قياس بني صحاح اجلوهري وتقفية البندنيجي ". وملا كان من املتعذر على كل قارئ شراء " 

ابتكار اجلوهري صحاحه ليقف القارئ على احلق الذي خفي على محد  الصحاح " فقد رأيت نشر رأيي يف
 ذي مل يفرق بنياجلاسر ال
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عمل اجلوهري وعمل البندنيجي، وظنهما من حزب واحد، وهو من اجلهل الذي ال يقع فيه أهل البصر 
حبثي املنشور يف  بق إيل حبث العالمة السامرائي الستشهدت به، ولذكرته يفابملعجمات وأتسيسها. ولو س

ه إال أبخرة، وهو جدير إبعادة نشره خامتة لبحثي النه شاهد صدق مقدمات " الصحاح " ولكين مل أطلع علي
على أن عمل اجلوهري غري عمل البندنيجي، والن العالمة السامرائي حكم عدل وشاهد صدق. وها حنن 

ية املختدع بزعمات محد اجلاسر وغريه يعودون ء ننشر حبث الدكتور السامرائي، فلعل الدكتور خليل العطأوال



 إىل احلق.
 أمحد عبد الغفور عطار مكة املكرمة
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ال قياس بني " صحاح " اجلوهري و " تقفية " البندنيجي بقلم الدكتور ابراهيم السامرائي عنيت العربية ابلكالم 
فلم نعرف لغة منها كان فيها للقافية ما نذ أقدم عصورها، وهي يف ذلك بدع بني اللغات السامية، املقفى، م

عربية، وليس أدل على هذا ما حفلت به لغة التنزيل العزيز من أفانني السجع واملزاوجة. وليس كان هلا يف ال
 -صلى هللا عليه وسلم  - مما أثر من هذا الضرب من الكالم يف حديث رسول هللا -أيضا  -أدل على ذلك 

أنكر على  -وسلم صلى هللا عليه  -رمني. وليس لقائل يقول لنا إن النيب وحديث الصفوة من رجاله االك
بعضهم أن يسجع يف كالمه، فقال: أسجعا كسجع الكهان؟ ومن هنا كان استعماله غري حسن والرد على 

ية وصدر االسالم مادة حتاكي وأسلواب يتبع. لقد عين ذلك أن الرسول أراد أن ال يتخذ سجع الكهان يف اجلاهل
وكان من اهتمامه أن عين ابلكلم، فتعرض له السجعة، رسول الكرمي بكالمه، فجاء من مناذج البالغة العالية، ال

ل فتحل يف حملها عناية جبودة البناء واحكاما له، وادراكا للمعىن املراد. أال ترى أن من عنايته هبذا اللون أنه عد
عليهما السالم: " أعيذه  -ن بن علي بن أيب طالب ابلكلمة عن وجهها، لتجئ على منط أخواهتا، فقال للحس

صلى هللا عليه  -امة والسامة، وكل عني المة " وأراد: " ملمة " من الرابعي أمل. ويندرج يف هذا قوله من اهل
ت " من الوزر، فقال: " مأزورات " مكان : " ارجعن مأزورات غري مأجورات "، وإمنا أراد " موزورا-وسلم 

قد خلت من الكلم املسجوع،  للتوازن والسجع. وحسبك أنك ال جتد سورة من سور القرآنموزورات، طلبا 
أو مما دخله ضرب من العناية كاملزاوجة مثال، وإنك لتجد السورة كلها مسجوعة على حنو ما كان يف سورة 

تذكرة ملن خيشى  ( إال2( ما أنزلنا عليك القرءان لتشقى )1ورة طه: طه )الرمحن، وإنك تقرأ قوله تعاىل يف س
( له ما يف السموات وما يف 5( الرمحن على العرش استوى )4لعلى )( تنزيال ممن خلق االرض والسموات ا3)

له  ( هللا ال إله إال هو7( وإن جتهر ابلقول فإنه يعلم السر وأخفى )6االرض وما بينهما وما حتت الثرى )
 (8االمساء احلسىن )
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أواخر الفواصل قد جعل من هذا النظم العايل أداب عاليا وفنا رفيعا،  لف يف هذه اآلايت يففتشعر أن التزام اال
دالئل االعجاز يف لغة التنزيل العزيز، ومبثل هذا يشعر قارئ سورة الشمس حني يقرأ من قوله  هذا شئ من

( أو يقرأ يف 4شها )( واليل إذا يغ3( والنهار إذا جلها )2( والقمر إذا تلها )1تعاىل: والشمس وضحها )
املوقف نفسه،  ( وإنك لتقف3( ما ودعك ربك وما قلى )2( واليل إذا سجى )1سورة الضحى: والضحى )

حني تنتقل إىل سورة تلتزم فيها القافية، على حنو حمكم أشد االحكام، كما يف سورة املدثر، يف قوله تعاىل: أييها 
( 6( وال متنن تستكثر )5( والرجز فاهجر )4ك فطهر )( وثياب3( وربك فكرب )2( قم فأنذر )1املدثر )

لوب القرآين بغري هذه الفواصل املسجوعة، وذلك أن ( وقد يتأتى الغرض الفين يف االس7ولربك فاصرب )
يقصد إىل ضرب من التناسب الذي حيقق الغرض، أال ترى يف قوله تعاىل يف سورة االنسان: إآن أعتدان للكفرين 

( أهنم قرأوا " سالسال " ابلتنوين، فقال املفسرون: قرئ بتنوين )سالسل( ووجهه أن 4ا )سلسال وأغلال وسعري 
نون بدال من ألف االطالق ... وال أرى أن هذا التوجيه النحوي مقنع مفيد، والذي أراه أن تكون هذه ال

با لقوله " أغالال حرص املعربني على االخذ ابلتناسب سهل عليهم تنوين غري املنون، إخضاعا له ليكون مناس
ة من القراء. ومن هذا ما وسعريا " وكالمها منون، وأن جتئ اآلية على هذا النسق من التنوين أوقع لدى طائف

( قواريرا لقد قرئت برتك تنوينها، وهو أمر خيدم التناسب 15جاء يف السورة نفسها: وأكواب كانت قواريرا )
تنوين االول خاصة بدال من ألف االطالق، الهنا فاصلة، وقرئ  -أيضا  -الذي أشران إليه، وهو االصل 

أ أحد بتنوين الثانية وترك االوىل. وهذه القراءات تثبت أن احلرص على وتنوين الثانية كاالوىل إتباعا هلا، ومل يقر 
هلم التناسب أساس فيها. ومن املفيد أن أشري أن اجلهابذة البلغاء قد درجوا على هذا النهج يف أدهبم، فكانت 

إىل  -عنه  رضي هللا -عناية ابلقافية والفواصل والتناسب، وإليك مما كتبه أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
فقال: " أما بعد فإن االنسان يسره درك ما مل يكن ليفوته، ويسوءه  -رضي هللا عنه  -عبد هللا بن عباس 

ا فاتك منها ترحا، وال تكن ممن يرجو اآلخرة بغري فوت ما مل يكن ليدركه، فال تكن مبا نلت دنياك فرحا، وال مب
 .عمل، ويؤخر التوبة بطول أمل، وكأن قد، والسالم "
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مث إنك لتجد يف نثر العباقرة من كتاب العربية، كاجلاحظ، وأيب حيان، وغريمها عناية ابالسلوب، دون أن يكون 
 شعروا أن مجهرة أهل الكتابة قد أغرقوا يف يفيدوا من السجع، فقد عزفوا عن ذلك الهنم قصد منهم أن

استعمال هذا اللون حىت استهلكوه، فكانت السجعة هدفا هلم على حساب املعىن، مث إهنم توسعوا فيه، فكان 
ة من املقامات منه السجع املعروف، والسجع املرصع، وغري ذلك. وقد يضيق القارئ ذرعا، وهو يقرأ طائف



الكتابة. ولقد أدى غلو أهل هذه  وذلك لغلومها يف استعمال هذا الضرب من فن احلريرية أو خطب ابن نباتة،
القرون املتأخرة، ابستعمال السجع يف الكتابة، والتزام من خلفهم به إىل مطلع عصران هذا، إىل أن يتجنبه 

أن االدب يف هذا العصر غريها يف عصور سلفت، و املتأدبون يف عصران. لقد وجد أدابؤان أن موضوعات 
ديب أن تكون له أدوات جديدة لالعراب عنها، وعلى هذا ال يكون للحضارة املعاصرة مواد كثرية ينبغي لال

لالسلوب امللتزم ابلسجع مكان يف هذا االدب اجلديد. مث جاء شعراؤان اجلدد وجلهم شباب متطلع للجديد، 
ابلزاد الكايف من هذه االلوان اجلديدة، عاصرة من فكر جديد مفيد، ولكنه مل يتزود مأخوذ مبا يف احلضارة امل

لها غريب وافد إلينا، قد حنس فينا حاجة إىل هذا اجلديد، وقد حنس أن ليس لنا غىن عن االخذ اباللوان وك
إرث سخي قدمي، وما  االدبية يف مغرب الدنيا ومشرقها، ولكننا يف الوقت نفسه مل هنتد إىل معرفة ما منلك من

ت أرومة وطابت مغرسا. ولعل إخواننا اجلديد يفرض علينا أن نقطع صلتنا أبصول عز أظن أن االخذ ابلوافد 
هؤالء قد فاهتم أن يعرفوا أن للحضارة مسرية، وأن اجلديد النافع ال بد له أن يقوم على قدمي مفيد. ذهب 

يرى  -مناذج جديدة . وقوافيه شئ عتيق ال بد أن يصار منه إىل الشعراء الشبان إىل أن الشعر، أبوزانه املعروفة
ال يتسع للفكر اجلديد، ولكنك تتلمس أوعيتهم اجلديدة فال تستطيع أن تلمس شيئا  هؤالء أن الوعاء القدمي

من جدة الفكر، ونصاعته، فأين املوضوع؟ أن كثريا من هذه النماذج اليت ال يريد أصحاهبا أن تسمى قصائد 
وقد شاء يرتشح منه شئ مما يقال عنه إنه فكر جديد. مبهم، غري أن هذا الغموض وذاك االهبام ال غامض 

" العمودي " وأهنم أساءوا  " احلر " وأن ما كان موزوان مقفى ب أصحابنا من الشبان املتأدبني أن يدعوا شعرهم ب
يكن " عمود الشعر " عند النقاد االقدمني  فهم " العمود الشعري " فصار عندهم االلتزام ابلوزن والقافية، ومل

املرزوقي يف املوضوع الهتدوا إىل ذلك، وإىل ما كتبه ابن طباطبا شيئا من هذا، ولو أهنم رجعوا إىل ما كتبه 
العلوي يف " عيار الشعر ". كأهنم شعروا أن التزام الوزن والقافية الواحدة عقبة حتول دون إدراك ما يبتغون من 

 هلم هذا، وأىن هلم، والبضاعة م اجلديد مادة جديدة يف موضوعها، ومل يتأتصريورة أدهب
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قليلة، والزاد غث ال غناء فيه؟ مث إنك لتجد يف هذا االدب احلر اجلديد ميال إىل التزام قواف ورجوعا إليها ما 
لسبيل، وقد جتد القطعة اليت " كتبها " صاحبها ذات وزن وقافية واحدة، ولكنه كتبها بصورة أبعدهتا أمكنهم ا

را وأعجازا لقصيدة مألوفة. مث إن صاحبها ليعمد إىل خرم يف الوزن، وجمافاة للمألوف فيه، عن أن تكون صدو 
طليق، وأن " فنا " وحيلة يف  يشهد على نفسه أنه جديد جمدد، وأن أدبه " حر "وكأن ذاك متعمد مقصود ل

جلديد اآلخذين به، رسم أشطاره ليكفي أن يكون منطا جديدا. وأان أسأل طائفة من أصحابنا أهل " احلر " ا



يس خياال " جمنحا العائبني على القصيدة يف أوزاهنا املعروفة وقوافيها أهنا أدب ميت قاصر، أو مومياء حمنطة، ول
ء اجملد دون إىل اللون القدمي الذي دعوه " العمودي " حني ينظمون يف " مناسبة " جديدا فأقول: مل يعمد هؤال

ي " قاصر ال غناء فيه، وإن " العمودي " ال ميكن أن يكون وعاء للجديد من " وطنية؟ أمل يقولوا: إن " العمود
ت مل أتبني هلا وحية لفكر جديد وأدب جديد ولون جديد؟ هذه سؤاالالفكر، أمل تكن " املناسبة الوطنية " م

، وأنه رصف جوااب. أان ال أنكر أن الكثري من الشعر الذي التزم فيه الوزن والقافية صناعة غثة وبضاعة ابئرة
" حرا أن شيئا كثريا من جديد القوم مما يدعى  -أيضا  -ميت مفتقر إىل كثري من عناصر احلياة، غري أين أشعر 

اجلديدة منها. وال بد يل من أن أعود إىل القافية فأشري إىل أن  " ضرب من كالم خال من ظالل للمعاين، بله
ا صنيعهم، فيكتبوا نثرهم مسجوعا. مث إن اللغويني االقدمني غري العرب من االمم السامية قد حاولوا أن يصنعو 

معون مدوا إىل تصنيف املصنفات يف املوضوع، فكانوا جيملا رأوا ما للقافية من مكان يف نثر العرب وشعرهم، ع
عوا االسجاع يف االقوال املأثورة واالمثال وغريها، منوهني هبذا الضرب من فن النثر. وقد بلغ االمر إىل أن يصن

معجمات تشتمل على االلفاظ اليت تنتهي بقافية واحدة، مثل: الصغري، والكبري، والقدير، واحلقري، وصدور، 
فوا جل أبينة العربية، ومل يكن غرضهم إال مجع ر، ومثل: جناب، وإايب ورابب، وعذاب، هكذا استو ومصدو 

س هذه املصنفات كتاب )التقفية يف االشباه والنظائر من االلفاظ اليت جاءت على قافية واحدة. وعلى رأ
لسلة إحياء الرتاث اليت ( والكتاب من سهـ 284اللغة( اليب بشر بن أيب اليمان البندنيجي )املتوىف سنة 

يف اجلمهورية العراقية. وقد حققه وبذل فيه الوسع الدكتور خليل إبراهيم العطية، وقد تصدرها وزارة االوقاف 
 دجبه بتعليقات

(1/13) 

 

لعلها كانت من مادة الدراسة اليت اشتملت عليها املقدمة،  -ولقد أشار السيد احملقق يف مقالة له  دة،مفي
مع الكتاب، إىل أن البندنيجي املصنف قد سبق إمساعيل بن محاد اجلوهري يف صنعة " الصحاح واليت مل تنشر 

وعلى هذا كان املصنف، وهو من  " وذلك الن كتاب " التقفية " اشتمل على القوايف وهي أواخر الكلمات،
هي تصنيف الكلم علماء القرن الثالث اهلجري سابقا لصاحب )الصحاح( يف ابتداع هذه الطريقة املعجمية، و 

حبسب احلرف االخري فيها. ولقد سبق السيد احملقق إىل هذا الرأي االستاذ الفاضل محد اجلاسر، صاحب جملة 
ها، منذ أكثر من مثاين سنوات، ذهب فيها هذا املذهب، حني عثر على )العرب( فقد نشر مقالة يف اجمللة نفس

 التحقيق، وهي خمطوطة فريدة. وقد حسبت االمر املخطوطة اليت اعتمد عليها الدكتور خليل العطية يف
حقيقة، حني ظهرت مقالة االستاذ اجلاسر، مث مقالة الدكتور العطية، غري أنين حني قرأت الكتاب بعد نشره 



أن ال قياس بني )الصحاح( وكتاب )التقفية( ! أقول: كأن صاحب كتاب )التقفية( كان يرمي إىل أن تبينت 
ا )تيسر( مجعه من االلفاظ اليت تشرتك يف قافية واحدة، ويقسمها تقسيما يتساهل فيه يصنف كتااب جيمع فيه م

د، جملئ الراء قافية فيها، بصرف مع االبنية، فهو جيمع الكلمات: صغري، وكبري، ومقدور، ومثري، يف مكان واح
ذا مما تسمح القوايف النظر عن أن صغري وكبري على " فعيل " ومقدور على " مفعول " ومثري على " مفعل " وه

به يف نظم االشعار. وهو جيمع: إهاب، وجناب، ورغاب، وضباب، يف مكان واحد، مع أن كل واحدة من 
و فعال يف االول بكسر الفاء، فعال يف الثاين بفتحها، ومها هذه الكلمات من بناء خيتلف عن نظائره، فه

ة " و " ضب ". وهكذا جرى صاحب )التقفية( ، ومن " رغب مفردان، وفعال يف الثالث، والرابع، ومها مجعان ل
غري شك أن هذه الطريقة ال ميكن أن تستويف ألفاظ العربية، وعلى هذا ال ميكن أن يكون كتاب )التقفية( 

ضم العربية على حنو )العني( و )الصحاح( وحنو ذلك. إن هذا الغرض من الكتاب من شأنه أن جيعل معجما ي
ا حيقق له الغرض، وهو مجع االلفاظ ذات القافية الواحدة. فأين هذا من )الصحاح( املؤلف مضطرا أن أييت مب

التقفية( ملا كان غرضه مجع الذي أراد له صاحبه أن أييت شامال للصحاح الفصاح من العربية؟ مث إن صاحب )
فية لشعر أو كلمة االلفاظ ذات القافية الواحدة، مقسمة على ما يشبه االبنية مما يتساهل معه يف أن أييت قا

 مسجوعة يف نثر، مل يعن أبوائل الكلمات.
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أوزاهنا، وصنف  أما اجلوهري فقد عين أبواخر الكلمات وأوائلها من غري اهتمام الوزاهنا أو ما هو قريب من
ية بقافية واحدة، أي حبرف من احلروف اهلجائية حبسب أوائلها، وهو يصنف مثال يف حرف الكلمات املنته

الباء فصل الكاف االلفاظ اآلتية: كأب، كبب، كتب، كثب، كحب، اتركا " كجب " لعدمه يف العربية وهكذا 
أن نتجنب  ة( ؟ من غري شك ال. وبعد، أليسيفعل يف سائر احلروف، فهل شئ من هذا جاء يف كتاب )التقفي

العمل فنقول: إن صاحب )التقفية( أصل يف ابتداع هذا النظام املعجمي، وإن " اجلوهري " قد قلده، وأخذ 
منه الطريقة؟ ومل يكن صاحب )التقفية( مبعين أبوائل االلفاظ، وهي اليت دعيت فصوال يف " الصحاح ". أقول: 

ظري كتب " القلب واالبدال " و " اهلمز " و " لتقفية( ليس. إال معجما خاصا نليس هذا من ذاك فكتاب )ا
أقول: " خاصة " الهنا  -املقصور واملمدود " وغريها من املواد اللغوية. وهذه الكتب هي معجمات خاصة 

ترمي إىل غرض معني، وهو مجع طائفة كبرية من االلفاظ ذات صفات خاصة، وليس من غرض مصنفيها 
موازنة بني هذه الكتب واملعجمات املطولة تثبت ما ذهبت إليه، ومن غري اء معاين االلفاظ. إن نظرة مع استيف

شك أن ليس شئ من ذلك يقرهبا من كتاب " الصحاح " وهو املعجم اللغوي الشامل. وال يهمين وال يهم 



ن، لكل منهما منهج وطريقة العلم أن يكون هذا سابقا لذاك، ولكين وددت أن أشري إىل أن الكتابني خمتلفا
أن الكتاب أصابه  -هنا  -، فليس هذا من ذاك يف شئ. وال بد من عودة إىل كتاب )التقفية( السجل وهدف

أن  -حقا  -من التصحيف واخلطأ ما ذهب بنضارته، وما محل الضيم على جهد اجملقق السخي. ومن املؤمل 
سبيل إليها، بل قل  و، ذلك أن إعادة نشره عسرية اليساء إخراج كتاب جليل ينشر أول مرة على هذا النح

أشبه ابملستحيلة. ولقد هتيأ يل فيه من املآخذ قدر كبري يطمع يف أتليف كتيب صغري، مع إقراري أن عمل 
 احملقق جيد، وأن جهده كبري، وأين مل آخذ عليه إال مسائل يسرية. إبراهيم السامرائي
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ور بكري شيخ أمني أعوذ ابهلل أن أكون مبالغا إذا قلت: هتذيبه ومقدمته بقلم الدكتاالثر اخلالد معجم الصحاح 
النشاء معجم لغوي، أو العكوف على حتقيقه عمل كبري، وجهد عظيم، وسهر طويل، وبذل لنور إن التصدي 

رأي، أو  العينني سخي.. بل هو إىل اخلطر أقرب، إذا كان القائم به ذا هوى متبع، أو ذا عداوة ملذهب، أو
فة العريضة، الشاملة، دين ... إن أقل ما جيب أن يتضلع به هذا املقدم على مثل هذا العمل الكبري هو املعر 

واحمليطة، والصحيحة لكتاب هللا: اترخيا، وعلوما، وتفسريا، وقراءات، وسواها، واالطالع الكامل على حديث 
وفنون وآداب، وعلى أايم العرب ولغاهتا واترخيها  سيد البشر صلى هللا عليه وسلم وما يدور حوله من علوم

املكتبة العربية واالسالمية وما تضم وحتتوي، وعلى االعمال  وآداهبا وأعالمها وأشعارها وأقواهلا، وعلى
املعجمية وما فيها من حسنات وسيئات، وعلى قدر طيب من اللغات االخرى، وفوق هذا أن يكون ذا عقل 

علمي مبني. خلري لنا أن نوجز الشروط فنقول: على من يقدم على مثل هذا  راجح، وحكم عادل، وحياد
معارف حية، تتنفس، وأتكل وتشرب، ومتشي بني الناس. ولعمري إن هذا مطلب العمل أن يكون دائرة 

 -عسري، وشرط يكاد يقتل صاحبه، ال يبلغه إال من آاته هللا قوة، ومتعه ابلصرب واالميان العميق. وإذا كان لنا 
 أن نباهي مبن توافرت فيهم تلك -حنن العرب 
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 -كذلك   -الشمائل، وخرجوا علينا ابالعمال الباهرة اليت يفاخر هبا الزمان خالل اترخينا، فإن لنا أن نفخر 
أخذ على نفسه تسلم هذا اللواء، وسار فيه قدما متابعا طريق اخللود. قلة محلة هذا اللواء، ابخللف الذي 

أن يكونوا قلة، فأفذاذ الرجال قليلون على طول املدى ككرام الناس. من هذه الفئة القليلة العالمة وطبيعي 



اربت الثمانني. عمل هذا االستاذ الشيخ أمحد عبد الغفور عطار، ابن البلد االمني، ومؤلف الكتب اليت ق
"، وآثر بعد ذلك أن يعكف الرجل حينا من الدهر يف الصحافة، فأصدر جريدة " عكاظ "، مث " دعوة احلق 

ي.. آخر كتبه اليت أصدرها " على التأليف، والتحقيق، والتعريب، وترك الصحافة والوظيفة والعمل التجار 
اجمللة العربية عنه يف عددها الرابع، من السنة الثانية. إن  حجة النيب " صلى هللا عليه وآله وسلم، وقد كتبت

عن اجلانب اللغوي الذي خاض فيه االستاذ العطار، ونضرب الذكر الذي يعنينا يف هذه الدراسة احلديث 
( البن خالويه، ونركز البحث يف التحقيق اللغوي 1العرب " )صفحا عن حتقيقه كتاب " ليس يف كالم 

 يف أن نعود إىل اجلوانب االخرى عنده يف يوم من االايم، إن شاء هللا وقدر. * * * املعجمي وحده، أمال
ر ثالثة أعمال جليلة يف جمال اللغة، اثنان يف التحقيق، والثالث يف التأليف. حقق أوال " هتذيب لالستاذ العطا

عملني عمال اثلثا أمساه " صحاح " للزجناين، مث أتبعه بتحقيق " الصحاح " نفسه للجوهري. وأحلق هبذين الال
 مقدمة الصحاح "
_________ 

ين حمققا حتقيقا علميا رائعا بقلم حمقق " الصحاح " نفسه، ( صدر كتاب " ليس يف كالم العرب " منذ شهر 1)
 مذيال بفهارس. دار العلم للماليني.
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" مقدمة ابن خلدون " املسهبة الرائعة. والزجناين من علماء القرن السابع اهلجري / الثالث عشر  وهو شبيه ب
بن عبد الوهاب اخلررجي الزجناين، وهو من  م( ، امسه عبد الوهاب بن ابراهيم 1258/  هـ 656للميالد )ت 

العربية لغة وحنوا ونظما. شهد له ابلفضل السيوطي يف بغية الوعاة، وتبعه يف هذه الشهادة كثري. لو علماء 
يسة اليت يسري عليها هذا العامل ألقينا نظرة إىل طريقة حتقيق " هتذيب الصحاح " استطعنا أن نعرف اخلطة الرئ

اخلطة إىل أن حتقيق " هتذيب الصحاح "  قها مجيعا. وال بد أن نشري قبل اخلوض يف شرح هذهيف كتبه اليت حق
مت ابملشاركة مع حمقق كبري آخر هو االستاذ عبد السالم هارون. * * * استهل العطار كتابه مبقدمة عامة عن 

املعاجم حىت وصل إىل " هتذيب مث تطرق إىل اتريخ التأليف يف هذه اللغة، وظهور ثروة اللغة العربية اللفظية، 
د هذا الكالم ذاته تقريبا يف " مقدمة الصحاح " لكنه مل يقف عند " هتذيب الصحاح " الصحاح "، ولقد أعا

ار يف مقدمة وإمنا اتبع احلديث عن التأليف املعجمي الذي دار حول الصحاح والقاموس احمليط. حكى لنا العط
االمني العام  -رة املثال وقعت يف يد املرحوم حممد سرور الصبان " التهذيب " كيف أن نسخة خمطوطة اند

كتبت خبط يشبه خط أبناء القرن التاسع اهلجري )اخلامس عشر للميالد(   -سابقا  -لرابطة العامل االسالمي 



ا، العطار ليعمل فيها حتقيقا، ويعرف ما تكون، فأخذهومل يكن عليها اسم الكتاب، وال اسم مؤلفه، فقدمها إىل 
فه. وأول خيط دله على اسم املؤلف ما ورد يف مقدمة وانفتل إىل املراجع ابحثا عن اسم الكتاب ومؤل

املخطوط جاءت ابحلرف الواحد يف كتاب " البلغة يف أصول اللغة " حملمد صديق حسن خان هبادر، ملك 
 يف كتابه الذي اختصر فيه ذي عقده عن " صحاح اجلوهري " وعزاها إىل الزجناينمملكة هبوابل، ويف الفصل ال

االرواح يف هتذيب الصحاح ". وعزز ما جاء يف " كشف الظنون " حلاجي خليفة القول كتابه اآلخر " ترويح 
 ذاته.
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أما تسمية هذا الكتاب، فقد اقتبسه احملققان " العطار وهارون " من الكتاب االصيل ذاته " ترويح االرواح يف 
ذيب الصحاح "، إال أن املستشرق االملاين كارل بروكلمان ذكر اسم هذا ياه: " هتح " فأمسهتذيب الصحا 

ولعل  G. A. L". "  املختصر " تنقيح الصحاح " وذلك يف كتابه " اتريخ االدب العريب " املشهور ب
ه حافظ في لية: لقدبروكلمان مصيب. املنهج املتبع يف حتقيق هذا " التهذيب " ميكن أن أن جنمله ابلنقاط التا

احملققان على نص املؤلف، دون أن يزيدا عليه، أو حيذفا منه شيئا، كما حافظا على ترتبيه، وطريقته، وأسلوبه. 
" الصحاح " املطبوع، والنسخة املخطوطة مبكتبة شيخ االسالم عارف حكمت ابملدينة  وكاان يعارضان ما فيه ب

بط املهمل ابلنص عليه، وببيان اللغات اليت وردت يف قييد الضاهتما بتاملنورة، وخمطوطة دار الكبت املصرية. و 
الضبط. واستطاعا أن ينجياه من التفسري الدائري الذي تقع فيه كثري من املعاجم العربية، مثل " القالم " 

أن يعرف " القالم " فيخرج القارئ منهما دون  " القاقلي ". واملعاجم تفسر " القاقلي " ب ابلتشديد تفسر ب
و القاقلي. كان الزجناين أييت إىل تفسري لفظ فيقول: " إنه معروف "، وهو يف عصران هذا غري معروف، القالم أ

فيفسره ويشرحه. كذلك انصب االهتمام على مجوع املفردات، ومصادر االفعال اليت أمهلها املؤلف، وبيان 
ملا ورد يف العامية احلجازية  وتنظرياتمقابالت املذكر واملؤنث، وما يستوي فيه التأنيث والتذكري، وعقد 

والنجدية واملصرية متفقا وما ورد يف الفصيح، وكأهنما يريدان من ذلك أمرين: أوهلما: أن يسجال تسجيال لغواي 
هذه اللغة اليت رمبا شردت أو ندت يف عبارة بعض الكتاب املعاصرين ملعرفة مدلوهلا حني يتقادم هبا العهد. 

لتنبيه إىل وجوه العدول عن الصورة اللغوية املغلوطة إىل الصورة الفصيحة ي، وهو اغرض عالجواثنيهما: 
 الصحيحة، وقدميا صنع أسالفنا اللغويون يف كتبهم ومعامجهم ذلك بغية االصالح واالرشاد.
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احندرت منه  ومن منهج التحقيق يف التهذيب أتصيل االلفاظ املعربة والدخيلة على العربية، وبيان أصلها الذي
تعريب أو االقحام، وكان االعتماد يف هذه النقطة على نصوص االقدمني واملعاجم االجنبية إىل مستوى ال

احلديثة، وعلى كل وسيلة تؤدي إىل املعىن. من ذلك قول " التهذيب ": " الفلذ: كبد البعري، واجلمع أفالذ ". 
كبد البلد: رجاله. والفوالذ: د االرض: كنوزها، وأفالذ  وجاء يف التعليق على " أفالذ " قوهلما: " وأفالذ كب

". ومل  942و  260احلديد الذكر النقي من اخلبث، وهو معرب بوالد أو فوالذ، كما يف املعجم الفارسي ص 
يكن مير علم إال وأتيا على ترمجته إبجياز، دون أن يغفال مصادر هذه الرتمجة، كما كاان يعنيان بتحقيق أمساء 

الدينية، واالجناس البشرية، وحتقيق مواضع البلدان اليت وردت يف املعجم، ، وبيان الفرق، والطوائف القبائل
وتعيني مواقعها، والكالم على أايم العرب اليت ورد ذكرها فيه، ومراجع الشرح والتعليق. وجتلت ثقافة الرجلني 

تفسري والقراءات ها، مع الرجوع إىل كتب الالدينية ببيان القراءات لالايت اليت وردت يف " التهذيب " وحتقيق
الصحيحة والشاذة. وكان إذا ورد بيت شعر عمدا إىل حتقيقه، ونسبته إذا مل يكن منسواب إىل قائل، وتصحيح 

كلمات يف غري   -أحياان  -ما نسب إىل غري صاحبه خطأ أو ومها، وإيراد أصح الرواايت هلذه الشواهد. ومتر 
ها أن تذكر يف " حنت " وقد نبها إىل ذلك. االمر اجلدير إذ جاءت يف " حني " وحقق أبواهبا، مثل " حانوت "

واللغويني، فبينا  -صاحب الصحاح  -أن احملققني وقفا موقف احلكم العادل بني اجلوهري  -كذلك   -ابلذكر 
واملعاجم،  أوهامه، كما بينا أوهام غريه، وميزا صواب القول من خطئه، معتمدين على الرواايت الصحيحة

وانتبها إىل ما زاده الزجناين على " الصحاح " االصيل، وتتبعا مواضع الزايدة بدقة، وأثبتاها يف وعلى رأيهما. 
 احلواشي.
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وأخريا، نظما يف آخر الكتاب فهرسا كامال للغة، واالعالم، والقبائل. وقد قصدا بفهرس اللغة تيسري البحث 
عثر يف سهولة ويسر على ضالته، واتبعا الرتتيب احلديث للمعاجم " عجم، لعله ييف هذا امل على طلبة العلم

االلفبائي ". كان من الطبيعي أهنما يستطيعان أن يتخذا هذا االسلوب يف " هتذيب الصحاح " نفسه، فريتباه 
ية واحلرص مانة العلمولكن اال -كما فعل ندمي املرعشلي ويوسف اخلياط يف لسان العرب   -الرتتيب احلديث 

. ميكن أن نقول مطمئنني: -يف اجتهادان  -لى تقدمي الكتاب ابلصورة اليت ورد هبا منعامها من هذا السلوك ع
إن " هتذيب الصحاح " ليس كتااب واحدا، بل ثالثة كتب: أحدمها قدمي نصا، والثاين حديث يتمثل يف احلواشي 

فهرس اللغوي امللحق الذي مجع فيه مواد يتمثل يف المعجم حديث  اليت تعادل االصل بل تزيد عليه، والثالث



التهذيب واحلواشي فيه مع االشارة إىل رقم الصفحة اليت ورد فيها كل لفظ. وبعد، فاملنهج العلمي ميز هذا 
املعجم. وحملققيه العاملني: العطار وهارون أجزل الشكر، ومثله لناشره الذي أغدق عليه بسخاء، هو املرحوم 

هللا وأسكنه فسيح جنانه. * * * التحقيق الكبري الثاين كان ملعجم " الصحاح "  لصبان، رمحهحممد سرور ا
" معجم  للجوهري. ولقد شهد ايقوت احلموي يف كتابه " إرشاد االريب إىل معرفة االديب " واملشهور ب

رتك، من من بالد ال فطنة، وأصلهاالدابء " شهادة رائعة إذ قال: " كان اجلوهري من أعاجيب الزمان ذكاء و 
فاراب، وهو إمام يف علم اللغة واالدب " ... تلقى اجلوهري علم العرب من شيخني عظيمني مها: أبو علي 

م( واستكمل حتصيله من علماء  978/  هـ 368م( وأبو سعيد السريايف )ت  966/  هـ 356الفارسي )ت 
 الد ربيعةاحلجاز، والعرب العاربة يف دايرهم، وطوف بب
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ومضر، مث عاد إىل خراسان، واستقر فيها حقبة، مث ارحتل عنها إىل نيسابور فأقام فيها مدرسا ومؤلفا ومعلما 
ابور ألف إمساعيل بن محاد اجلوهري " الصحاح " وصنفه اليب منصور عبد الرحيم البيشكي، للخط. يف نيس

ن العبقرية غال على طول الزمن، فلقد دفع وكان هذا أديبا واعظا أصوليا مقدرا بني الناس. ويبدو أن مث
مع القدمي بنيسابور اجلوهري مثنها ابهظا، حتدثنا كتب الرتاجم أنه " اعرتت اجلوهري وسوسة، فمضى إىل اجلا

وصعد إىل سطحه حماوال الطريان، وأنه قال بعد أن صعد إىل السطح: أيها الناس! إين عملت يف الدنيا شيئا مل 
لالخرة أمرا مل أسبق إليه. وضم إىل جنبيه مصراعي ابب وأتبطهما حببل، وزعم أنه يطري،  أسبق إليه، فسأعمل

م. * * *  1002/  هـ 393ت. ويرجح الباحثون أن وفاته سنة فألقى بنفسه من أعلى مكان يف اجلامع فما
راثها وروائعها، من حسن حظ اللغة العربية أن عوامل الدمار اليت مرت على هذه االمة فقضت على كثري من ت

من ثالث  -كما يقول العطار   -مل تصل إىل " صحاح " اجلوهري، وظل بنجوة منها. وصل هذا االثر إلينا 
طريق البيشكي الذي ألف اجلوهري الصحاح له. اثنيا: طريق ابن عبدوس الذي مسع عليه اهلروي. طرق: أوال: 

عد موت مؤلفه. وهناك طريق أخرى هي طريق " اثلثا: الوراق الذي بيض من الصحاح ما كان على سواده ب
، سنتحدث فيه حني حممد بن متيم الربمكي " الذي نقل " الصحاح " واستبدل برتتيب مؤلفه ترتيبا آخر جديدا

 نفصل القول يف " املقدمة ". إضافة إىل هذا فإن عددا من النساخني نسخ الصحاح، وكانت هذه
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مدها االستاذ العطار ووثق هبا فهي خمطوطة شيخ علماء. أما النسخة اليت اعتالنسخ يف مكتبات كثري من ال
م، وكانت أساسا، وإىل  1287/  هـ 686ت يف املدينة املنورة، ويعود اترخيها إىل سنة االسالم عارف حكم

الد، جانبها خمطوطة القاضي البصري، ويعود اترخيها إىل منتصف القرن اخلامس اهلجري / احلادي عشر للمي
لكتب املصرية وقد وجدها يف خزانة االستاذ حممد خليل عناين من أهل مكة املكرمة. ومل تكن نسخة دار ا

بعيدة عنه أايم كان يقوم ابلتحقيق. والعطار يعرف أن يف مكتبات العامل نسخا كثرية خمطوطة من " الصحاح " 
ر واعيا مهمته حني شرع يعمل يف " ويف بعض هذه املكتبات أكثر من نسخة واحدة. كان االستاذ العطا

حقيق الكبري، مطلعا على ما جاء يف املعاجم الصحاح "، مدركا أنه مسلح ابالسلحة الالزمة ملثل هذا الت
السابقة والالحقة، متملكا العقل الواعي، والذوق السليم، والقدرة على احلكم العادل. لقد أدرك أن يف 

مزاايه تتجلى يف التماس اجلوهري الصحيح الذي ال خالف فيه،  الصحاح مزااي، وأن فيه هنات. ذكر أن
صاره يف الشرح والتفصيل، وتركه الفضول الذي ال غناء فيه، ومجال أسلوبه يف وسهولة تناول ما جاء فيه، واخت

 -الشرح، وذكره شواهده من الشعر الرفيع وكالم العرب غري املصنوع، وجتاوزه ذكر أمساء من ينقل عنهم 
الردئ رغبة يف االجياز، وعنايته مبسائل النحو والصرف، وإشارته إىل الضعيف واملنكر واملرتوك و  - غالبا

املذموم من اللغات، وإىل العامي واملولد، واملعرب، واالتباع واالزدواج واملشرتك واملفاريد والنوادر، وااللفاظ 
اد ... كذلك عين الصحاح ابالشتقاق الكبري اليت مل أتت يف الشعر اجلاهلي وذكرها يف االسالم، وإىل االضد

ملادة حول معىن أو معان تشرتك فيها املفردات املتولدة وهو دوران ا -أو املقاييس كما يسميه ابن فارس  -
 من مادة واحدة، وهو يف الصحاح جد كثري.

(1/23) 

 

، وإذا كانت هذه أما هنات الصحاح فمتعددة، منها: اقتصاره على الصحيح، وطرحه ما مل يصح عنده
 لدى فريق من الناس، فإهنا يف نظر االستاذ العطار إحدى هنواته، النه طرح ألفاظا املالحظة حمسوبة من املزااي

ظنها غري صحيحة وهي يف احلقيقة صحيحة، ولو مل يلتزم اجلوهري هذا املقياس لقدم لنا ثروة لغوية كبرية، 
أكثرها من  والصلة " حشد أكثر من ستني ألف مادة لغوية،دليل ذلك أن الصغاين يف " التكملة والذيل 

صحيح اللغة، يف حني أن اجلوهري مل أيت إال أبربعني ألف مادة. ومن هناته: التصحيف والتحريف لبعض 
الشعر أو املواد اللغوية أو االعالم، أو نسبته قول إمام إىل إمام آخر، ونقله أقوال العلماء بغري دقة، وأحياان 

و جعله بعض أقوال الناس حديثا نبواي، وهو كثريا ما حلديث الشريف إىل غري صاحبه عليه السالم، أينسب ا
خيطئ يف رواية الشعر ويغري أشطره، وخيلط يف نسبة الشعر إىل أصحابه، أو يغفل نسبته.. أو يف ترتيب املواد 



ومع أن اجلوهري كان أحنى  من ذلك أنه وضع كلمة " الثيب " يف " ثوب " وحقها أن تكون يف " ثيب ".
املنرب الصريف، فقد وقع يف كتابه بعض اخلطأ يف االعالل الصريف وقواعد النحو. واالمثلة اللغويني، وخطيب 

على ذلك كثرية. * * * هذا الوعي الكامل للصحاح مدعاة للثقة بعمل حمققه، ولعمري إن من يعمل يف حتقيق 
دير ابالحنناء والتقدير لذوق، ويقضي زهرة شبابه خملصا فيما يعلم جلكتاب واحد، وهو مسلح ابلعلم والعقل وا

والتكرمي. الرائع يف الصحاح أن حمققه دقق يف كل صغرية وكبرية وردت فأعمل فيها النظر والبحث، ومل يسمح 
خرى، وبني هلا ابملرور إال بعد أن استوثق منها، أو وثقها. قرن كثريا من املفردات مبا جاء فيها يف املعاجم اال

 ىل أصحابه، وأعاد ترتيب أشطره كما ورد يفالصحيح وغريه، وكذلك رد الشعر إ
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مصادره االصلية، وصحح وزنه إذا روي فيه مكسورا أو حمرفا أو مصحفا، وكذلك وثق االحاديث النبوية وبني 
مثال العربية، واالمساء، واالعالم، أماكن ورودها يف كتب احلديث، ومثلها فعل يف اآلايت القرآنية الكرمية، واال

ن شخصية العطار جتاه اجلوهري انمية وقوية، فال واملواطن، والقبائل، واللغات املختلفة. نستطيع أن نقول: إ
هو يقبل كل ما أييت به، وال هو يرفضه، وإمنا يناقش كل شئ، فيصحح ما يصح عنده، وخيطئ ما يراه انشزا أو 

هذا التحقيق ثقة العلماء، وتقديرهم، وظفرت العربية بكنز مثني ال يعدله ذهب أو غري صحيح. هلذا كله انل 
" مقدمة ابن  ا العمل الثالث فهو أتليف " مقدمة الصحاح ". لقد شبهت هذه املقدمة بجوهر.. * * * أم

لرببر، ومن خلدون " لتارخيه الذي مساه " كتاب العرب، وديوان املبتدأ واخلرب، يف أخبار العرب والعجم وا
ن العلماء من فضل عاصرهم من ذوي السلطان االكرب "، وخيتصره الناس فيقولون: اتريخ ابن خلدون. وكثري م

مقدمة ابن خلدون على اترخيه ذاته، وعدها فتحا جديدا يف علم االجتماع، والعمران، وأحوال املمالك، وأدار 
أن نقول: أن مقدمة الصحاح خري من الصحاح نفسه،  حوهلا كثريا من الدراسات اجلادة. أما حنن فال نستطيع

مبثابة العينني من االنسان، فال اليمىن تفضل اليسرى، وال  كما قال فريق عن ابن خلدون، ولكنا نقول: إهنما
اليسرى تفضل اليمىن، كلتامها غالية. هذه املقدمة دفعت أديب العربية الكبري املرحوم " عباس حممود العقاد " 

مر فيها تقريظا، دونه أرفع وسام يف العامل، ومثله كتب املرحوم ورئيس هيئة االمر ابملعروف الشيخ عأن يكتب 
 بن حسن آل الشيخ، واالمري فهد ابن عبد العزيز يوم كان وزيرا للمعارف.
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العطار تتضمن املقدمة اليت استغرقت مائتني واثنيت عشرة صفحة عددا من املوضوعات، لعل أبرزها دراسة 
هي اليت نريد تفصيل احلديث عنها، الهنا أاثرت جدال كبريا، وكانت موطن خالف بني للمدارس املعجمية و 

العلماء. ابتدأ العطار حبثه بقوله: " ان مؤلفي املعجمات االول هم رواد التأليف املعجمي يف العربية، ومعامجهم 
 تبق ملن بعدهم جديدا يف يب، ومعاجم هؤالء الرواد ملالطالئع االوىل، وهي اليت وضعت كل قواعد املعجم العر 

ترتيب املواد، إال يف حاالت ال تعد جدهتا ابتكارا، وإن كان فيها تيسري على الشداة، مثل معجم الشيخ حممد 
م( الذي مجع " اللسان " و " القاموس " ورتب موادمها ترتيبا اتبع فيه  1913/  هـ 1332البخاري )ت 
تقاق والتجريد، كما فعل فلوجل االملاين قبله. " ... ويلتقي هؤالء ، وخالفه أنه مل يراع االشطريقة الربمكي

الرواد يف كثري من النقاط، ويتفق بعضهم يف املنهج، ولكن لكل منهم مساته وخصائصه.. " وهذه املدارس أربع 
االلفاظ. أما  ا: مدرسة املعاين، ومدرسةيف رأينا، إال أن يف وسعنا أن جنعل مرد أصوهلا إىل نبعني خمتلفني ... ومه

مدرسة املعاين، فهي اليت اختذت معاجم رتبتها حسب املعاين واملوضوعات، كالغريب املصنف اليب عبيد، 
واملخصص البن سيده، ويدخل يف فصول هذه املدارس كل الرسائل والكتب اللغوية اليت اختذت املعاين 

عدها على علم االصوات اللغوية، ورتبت االلفاظ، فهي اليت بنت قواوسيلتها يف ذكر الكلمات. أما مدرسة 
املعجم حسب احلروف اليت تبتدئ هبا أوائل الكلمات على اختالف يف ترتيب احلروف.... وهذه املدارس 

 مدرسة اجلوهري - 3مدرسة أيب عبيد  - 2مدرسة اخلليل  - 1االربع هي: 
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م(  786/  هـ 170فراهيدي )ت ليل وصاحبها اخلليل بن أمحد المدرسة اخل - 1مدرسة الربمكي  - 4
 " وقد رتب املواد على احلروف حسب خمارجها، وملا كانت العني أبعد احلروف ومعجمه يدعى: " كتاب العني

خمرجا من احللق فقد مسى الكتاب كله ابمسها من قبيل تسمية الكل ابسم اجلزء. ويدافع العطار عن اخلليل 
ق، أو زعم تكر هذه الطريقة، فريد عنه زعم من زعم أنه اقتبسها من اليواننية عن طريق حنني بن إسحاالذي اب

من ادعى أنه اقتبسها من اهلنود، أو زعم من قال إن اخلليل مل يكتب إال جزءا من كتابه وأكمله عنه الليث بن 
مدرسة أيب عبيد  - 2لطريقة. املظفر، واهتامات أخرى، ويثبت أن الكتاب للخليل، وأنه مبتكر هذه ا

عدته يف بناء املعجم تقوم على املعاين م( وقا 838/  هـ 224وصاحبها أبو عبيد القاسم بن سالم )ت 
واملوضوعات، وذلك بعقد أبواب وفصول للمسميات اليت تتشابه يف املعىن أو تتقارب، فلقد كتب كتبا 

اللنب، وكتاب العسل، وكتاب الذابب، وكتاب صغرية، كل كتاب يف موضوع مثل: كتاب اخليل، وكتاب 
مث مجعها يف كتاب واحد مساه " الغريب املصنف " واتبعه ابن احلشرات، وكتاب النخيل، وكتاب خلق االنسان، 



م(  1002/  هـ 393مدرسة اجلوهري وصاحبها إمساعيل بن محاد اجلوهري ) - 3سيده يف " املخصص ". 
مث النظر إىل  -بدال من أوهلا  -وف اهلجاء، واالعتماد على آخر الكلمة ومعجمه " الصحاح " بناه على حر 

اء عند ترتيب الفصول، وقد مسى احلرف االخري " اباب " واحلرف االول " فصال " فكلمة " ترتيب حروف اهلج
ف بسط " يبحث عنها يف ابب الطاء، الهنا آخر حرف فيها، وتقع يف فصل الباء، الهنا مبدوءة هبا. ومل يق

 اجلوهري عند احلرف االخري، بل نظر إىل احلرف االول، مث
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جتاوز ذلك إىل احلرف الثاين يف الثالثي، واحلرف الثالث يف الرابعي، واحلرف الرابع يف اخلماسي، حىت يكون 
ايب سبق ا. وصف العطار اجلوهري أبنه إمام هذه املدرسة، ودفع عنه هتمة الذين قالوا: إن الفار الرتتيب دقيق

ومل تنسب هذه املدرسة إىل  اجلوهري إىل هذه الطريقة، وهو متقدم يف الزمن على اجلوهري.. فقال العطار: "
أملع إملاعا إىل بعض منهج  الفارايب مع تقدمه ومع أن اجلوهري يلتقي معه يف بعض النقاط، الن الفارايب

النهاية، وأحكم النظام، وضبط املنهج، فانتسبت  اجلوهري، ولكن اجلوهري جاء مبا وىف الغاية، ووصل فيه إىل
النه إمامها الفاذ، وعلمها الذي ال ختطئه العني مهما ابتعدت عنه ".  املدرسة إليه، وهو هبذه النسبة جدير،

 577اذ العالمة محد اجلاسر يف جملته " العرب " يف السنة االوىل صفحة ومنذ مدة ليست ببعيدة نشر االشت
 افيا أنكر فيه على اجلوهري أن يكون مبتكر التقفية يف املعجم العريب، وأثبت أن " أابحبثا ض 1156وص 

بشر اليمان بن أيب اليمان البندنيجي " هو صاحب الطريقة، وهو سابق للجوهري مبائة سنة حيث تويف سنة 
ر على هذه م. ومل نطلع على رد االستاذ العطا 1002/  هـ 393م وتويف اجلوهري سنة  897/  هـ 284

ملنهج املتكامل للجوهري خيوله النقطة، ولعله كتب ومل نصل إىل ما كتب، أو لعله آثر عدم الرد معتقدا أن ا
 حممد بن متيم الربمكي، معاصر مدرسة الربمكي وصاحبها أبو املعايل - 4حق إمامة هذه املدرسة وادعائها. 

تبه على حروف االلفباء، وزاد فيه، أشياء قليلة. للجوهري، مل يؤلف معجما، ولكنه أخذ صحاح اجلوهري، ور 
م( وصنف كتابه " أساس البالغة " وفق ترتيب الربمكي، معرتفا هبذا  1143/  هـ 538مث جاء الزخمشري )ت 

الكتاب على أشهر ترتيب متداوال ". ويؤكد العطار أن الربمكي إمام  يف مقدمته اليت جاء فيها: " وقد رتب
 شهد على صحة ماهذه املدرسة، ويست
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يقول ابجلزء املخطوط املوجود يف املكتبة اخلاصة إببراهيم اخلربوطلي أمني مكتبة شيخ االسالم عارف حكمت 
رة، وابالوراق الست املخطوطة من هذا املعجم الربمكي املوجودة مبكتبة كوبريللي برتكيا. مبدرسة ابملدينة املنو 

كتبوا يف أتريخ املعاجم، إذ اتفقوا أن الزخمشري مبتكر الطريقة ورائد هذه   الربمكي خالف العطار مجيع الذين
م الطالب على طلبته موضوعة على البالغة ... يهج املدرسة، وكأهنم تومهوا أن معىن قوله يف مقدمة أساس

ذه طرف الثمام وحبل الذراع " تعين أنه مبتكر هذه الطريقة، ولذلك فقد درجوا على عد الزخمشري سيد ه
املدرسة الرابعة. وخييل إلينا أن مؤرخي املعاجم سوف يستدركون تصنيفهم، ويعدلون ما كتبوا بعد أن بني 

وبعد، فهذه صورة من الدراسات العلمية اجلادة ينهض هبا أبناء هذه  ابلربهان القاطع.العطار هلم وجه احلق، 
 د العربية الشقيقة رصانة وموضوعية وعمقا.اململكة السعيدة، ال تقل أو تقصر عن دراسات إخواهنم يف البال
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 الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية

 قال الشيخ أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري رمحه هللا:
ىن قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هلل شكرا على نواله، والصالة على حممد وآله. أما بعد فإ احلمد

رف هللا منزلتها، وجعل علم الدين والدنيا منوطا مبعرفتها، على ترتيب مل أسبق إليه، وهتذيب هذه اللغة، الىت ش
ون فصال: على عدد حروف املعجم وترتيبها، مل أغلب عليه، يف مثانية وعشرين اباب، وكل ابب منها مثانية وعشر 

اهنا دراية، ومشافهيت هبا العرب االبواب جنس من الفصول، بعد حتصيلها ابلعراق رواية، وإتقإال أن يهمل من 
 العاربة، يف دايرهم ابلبادية، ومل آل يف ذلك نصحا، وال ادخرت وسعا، نفعنا هللا وإايكم به.
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 ابب االلف املهموزة:
الفعل،  هذا الباب اهلمزة االصلية الىت هي الم قال أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري، رمحه هللا: نذكر يف

أو املبدلة من الياء حنو االابء  -الذى أصله عزاو، النه من عزوت  -فأما اهلمزة املبدلة من الواو حنو: العزاء 
فنذكرمها يف ابب " الواو والياء " إن شاء هللا تبارك وتعاىل، ونذكر  -( 1الذى أصله إابى، النه من أبيت ) -

 ( .2أن مهزة االشاء، واالالء، غري أصلية )فيه 
 فصل االلف

( االجئيون، مثال: 3أجأ، على فعل ابلتحريك: أحد جبلى طيئ، واآلخر سلمى، وينسب إليهما ) ]أجأ[
 االجعيون.

_________ 
ضم ( مهزة " العزاء " مبدلة من الواو، يدلك على ذلك ما رواه ابن جىن عن أىب زيد، من أن " التعزوة " ب1)

على ذلك مبدلة من الواو. وأما االابء فأصلها الياء، فإنك تقول: أبيت أن الزاى، مبعىن العزاء، فياء التعزية 
 أفعل هذا، وال تقول: أبوت.

 ( خالف " اجملد " فيهما، فذكرمها يف مهموز االصل حمتجا بنقل.2)
 ( الصواب: وينسب إليها، الن الضمري يعود إىل أجا، وهى مؤنثة.3)
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ليم: كأن الرحل منه ( . قال زهري بن أيب ُسْلمى يصف الظ1آء: شجر، على وزن عاع، واحدهتا: آءة ) ]آأ[
( له ابلسى تنوم وآء وآء أيضاً: 3أصك مصلم االذنني أجىن ) -( فوق صعل من الظلمان جؤجؤه هواء 2)

وليس من مهه إْبٌل وال شاُء يف جحفل جلَِب َجٍم حكاية أصوات. قال الشاعر: إْن تـَْلَق عْمرًا فقد القيَت مدَّرِعا 
 ء( يف حافاته آ4صواُهله ابلليل ُيسَمع )

 فصل الباء
 ( ، إذا قلت له: أبىب أنت وأمى. قال الراجز:5أأأبت الصىب ) ]أبأب[

_________ 
قول شرذمة ( الصحيح عند أهل اللغة: أنه مثر السرح. وزاد ابن برى يف حاشية الصحاح: " وال يعكر عليه 1)

ىل: " فأنبتنا فيها حبا وعنبا منهم: إنه اسم للشجر، الهنم قد يسمون الشجر ابسم مثره، أال ترى إىل قوله تعا
 "؟ وىف اللسان: اآلء أيضا: صياح االمري ابلغالم.



 ( يف ديوانه " منها ".2)
 ( أجىن الشجر: صار له جىن يؤكل.3)
 ( يف اللسان: تسمع، ابلتاء.4)
 به.( وأبأبت 5)
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ه حىت أتى احلى وما آذيته والبؤبؤ: االصل، ويقال: العامل، مثل وصاحب ذى غمرة داجيته أبأبته وإن أىب فديت
 ( .1السرسور. يقال: فالن يف بؤبؤ الكرم، أي يف أصل الكرم )

عىًن. وتقول: بدأت ابلشئ بدءا: ابتدأت به، وبدأت الشئ: فعلته ابتداء. وبدأ هللا اخللق وأبدأهم، مب ]بدأ[
ه، ويف عودته وَبْدأته. ويقال: رََجَع َعْوُده على َبْدئه، إذا رجع يف الطريق فعل ذلك َعْودًا وَبْدءًا، ويف عوده وبدئ

الذي جاء منه. وفالن ما يـُْبِدئ وما يعيد، أي ما يتكلم ببادئة وال عائدة. والبدء: السيد األول يف السيادة، 
َأهُم * وَبدؤهم إن أاتان كان ثِنياان ( : ثُنياننا إن أاتهم كان بد2السُّْؤُدد. قال الشاعر )والثِ نيان: الذي يليه يف 

( ، واجلمع أبداء، وبدوء، مثل جفن وأجفان وجفون. قال طرفة 4( والَبدء والَبدأة: النصيب من اجلزور )3)
 بن العبد:

_________ 
 الظريف، وأصل الشئ، ووسطه.مبعىن االصل، والسيد  -ابلضم  -( وعلى وزن فعلول 1)
 ( هو أوس بن مغراء السعدى.2)
 ( يف )أماىل القاىل( :3)

 ترى ثناان إذا ما جاء بدأهم وكذلك يف )مسط الآللئ( .
 ( والبدء أيضا: النشأة.4)
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َوُة أبدَاء اجلُزْر والَبِدُئ: األمر البديع. وقد أَْبدأَ وهم   الرُجُل إذا جاء به. قال أيسار لقماَن إذا * أْغَلِت الشَّتـْ
 ( :1َعِبيد )

( . وىف احلديث: " 2ت يف اإلسالم وليست بعاِديَّة )فال بدئ وال عجيب * والبدء والبدئ: البئر الىت ُحِفر 



على  -راعا ". والبدء والبدئ أيضاً: األول. ومنه قوهلم: أفعله ابدي بْدء حرمي البئر البدئ مخس وعشرون ذ
أي أول شئ. والياء من ابدى ساكنة يف موضع النصب، هكذا يتكلمون  -على فعيل  -وابدي بدئ  -فـَْعل 

ء، وَبْدأَة زه لكثرة االستعمال على ما نذكره يف ابب املعتل. ويقال أيضا: أفعله بدأة ذي َبدْ به، ورمبا تركوا مه
د: أي لك أن تبدأ قبل غريك يف ابمل -أيضاً  -( والَبدأة 3ذي َبْدأة، أي أول أول. وقوهلم: لك البدء والَبْدأة )

( . قال الكميت: 4خذه اجلَُدري  أو احلْصبة )الرمي أو غريه. وقد بُِدَئ الرجل يُبدأ بدءًا فهو مبدوء، إذا أ
 افح من هليب سهامهافكأمنا بُِدئت ظواهر ِجلِده * مما يص

 بذأت الرجل بْذًءا، إذا رأيت به حاال كرهتها. ]بذأ[
_________ 

 ن االبرص. وصدره:( عبيد ب1)
 فان يك حال أمجعوها

 طة دار الكتب.( وال " آبدية " كما يف خمطو 2)
 ( البدأة، مثلثة، وحمركة.3)
 ( احلصبة، وابلتحريك وكخشنة: بثر خيرج ابجلسد.4)
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وضع إذا مل وبذأته عيين بْذًءا، إذا مل تقبله العني ومل تعجبك َمْرآتُه. وبذأُت األرض: ذممت مرعاها، وكذلك امل
 يذكر يف ابب املعتل. -بال مهزة  -( : ال مرعى هبا. وامرأة بذية 1حَتمده. وأرض بِذئة )

والعيوب براءة. وبرئت من املرض بُرًءا، ابلضم. وأهل احلجاز يقولون: تقول برِْئُت منك، ومن الديون  ]برأ[
أبرأه هللا من املرض. َوبـََرَأ هللا اخللق بـَْرًءا، وأيضاً بـََرْأَت من املرض َبرًءا ابلفتح. وأصبح فالن ابرائً من مرضه، و 

 -وهو الرتاب  -ِخَذت الربيَّة من الرَبَى إن أُ هو البارئ. والربيَّة: اخللق، وقد ترَكِت العرُب مهَزُه. قال الفر اء: و 
صائد، واجلمع: برأ، مثل صربة، فأصلها غري اهلمز. وأبرأته مما يل عليه، وبرَّأته تربئة. والرُبَْأُة ابلضم: ُقرْتَة ال

ت من تربأ( : فأوَرَدها عيناً من الِسيِف رَيًَّة * هبا بـَُرأٌ مثل الفسيل املكمم و 2وصرب. قال الشاعر األعشى )
 كذا. وأان َبراٌء منه، وَخالٌء منه، ال يـَُثىنَّ وال جُيَمع، ألنه مصدر يف األصل، مثل مِسع مساعا، فإذا

_________ 
 ان: وأرض بذيئة، على مثال فعيلة: ال مرعى هبا.( يف اللس1)
 ( يصف احلمري.2)
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قلت: أان برئ منه، وخليٌّ منه، ثنَّيت، ومجعت، وأنَـّْثت، وقلت يف اجلمع: حنن منه بُرآء، مثل: فقيه وفقهاء، 
وأنصباء، وبريئون. وامرأة ب وِبراٌء أيضاً، مثل: كرمي وِكرام، وأبراٌء، مثل: شريٍف وأشراٍف، وأبرايء أيضاً مثل نصي

بريئة، ومها بريئتان، وهن بريئات برااي. ورجل برئ وبراء، مثل: عجيب وُعجاب. والرَباء ابلفتح: أول ليلة من 
الشهر، مسيت بذلك لتربُّؤ القمر من الشمس، وأما آخر يوم من الشهر فهو النحرية. وابرَأُت شريكي، إذا 

 أُت اجلارية، واستربأت ما عندك.ترب فارقته، وابرأ الرجل امرأته. واس
بسأت ابلرجل: وبسئت به َبَسًأ وُبسوًءا، إذا استأنسَت به. وانقة َبسوٌء: ال متنع احلالب. وأبسأىن فالن  ]أب[

 فبسئت به.
الُبْطُء: نقيض السرعة. تقول منه: بُطَؤ جميئك، وأبطأت فأنت بطئ، وال تقل: أبطيت. وقد استبطأتك،  ]بطأ[

بطأ بك، وما بطأ بك بل، مبعىن. وتباطأ الرجل يف مسريه. ويقال: بُْطآن ذا خروجاً، وَبطآن ذا أ ويقال: ما
 ( ، أي بطؤ ذا خروجا، فجعلت1خروجاً )

_________ 
 ( بطآن االول بضم الباء والثاىن ابلفتح.1)
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ة الطاء إىل الباء، وإمنا صح الفتحة الىت يف بطؤ على نون بطآن، حني أدت عنه، لتكون علما هلا، ونقلت ضم
 القوم، إذا كانت دواهبم بطاء. بو زيد: أبطأفيه النقل الن معناه التعجب، أي ما أبطأه. أ

 َبكأِت الناقة أو الشاة، إذا قل  لبنها تـَْبكأُ َبْكًأ. قال سالمة بن جندل: ]بكأ[
( : 2أينق بكاء. قال الشاعر )( ببكء كل حملوب * وكذلك بكؤت بكؤا، فهى بكئ، وبكيئة، و 1ولو نفادي )

 -( * ويعللن صبيه بسمار 3فليأزلن وتبكؤن لقاحه )
( اإِلبل. 4ملباءة: منزل القوم يف كل موضع، ويسمى ِكناس الثور الوحشي: مباءًة، وكذلك َمعِطن )ا ]بوأ[

ومكَّنت له فيه. واستباءه، أي اختذه وتبوَّْأُت منزاًل: أي نزلُته، وبوَّأت للرجل منزاًل وبو أته منزاًل مبعىن، أي هيَّأته 
 مباءة.

_________ 



 ( يف ديوانه:1)
 كل حملوب * وصدره:ولو تعادى ببكء  

 يقال حمبسها أدىن ملرتعها
 ( هو أبو مكعت االسدي.2)
( والرواية: " وليأزلن " ابلواو منسوقا على ما قبله وهو: فليضربن املرء مفرق خاله * ضرب الفقار مبعول 3)

 السمار: اللنب الذى رقق ابملاء.اجلزار 
 ( ومعطن، بفتح الطاء أيضا.4)
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وهو ببيئة سوء، مثال: بيعة، أي حبالة سوء، وإنه حلسن البيئة. وبوَّأت الرمح حنوه، أي سدَّدته حنوه. َوَأأبَُْت 
نمه. والباَءة مثال الباَعِة، لغة يف ددهتا إىل املباءة، َوَأأبَُْت على فالن ماله، إذا َأرَْحَت عليه إبله أو غاإِلبل: ر 

ءًة، الن الرجل يتبوأ من أهله، أي يستمكن منها، كما يتبوأ من داره. وقال املباءة، ومنه مُسِ ي النكاح: ابًء واب
والبواء: السواء، ويقال: دم فالن  -* أكرم عرس ابءة إذ أعرسا يصف احلمار واالتن: يعرس أبكارا هبا وعنسا 

ن القتلى بواء فإنكم * فالن، إذا كان كفؤا له. قالت ليلى االخيلية يف مقتل توبة بن احلمري: فإن تكَبواٌء ِلَدم 
قاولوا. فىت ما قتلتم، آل عوف بن عامر وىف احلديث: " أمرهم أن يتباءوا " والصحيح يتباوؤوا على مثال يت

. وأأبَُْت القاتل ابلقتيل، واستبأته إذا قتلَته ويقال: كلمناهم فأجابوان عن َبواٍء واحد، أي: أجابوان جواابً واحداً 
الرُجُل بصاحبه: إذا قُِتل به، ومنه قوهلم: ابءت عرار بكحل، ومها بقراتن قتلت إحدامها به، أيضاً. أبو زيد: ابء 

 ( .1ابالخرى )
_________ 

 كنحل.ي انتطحتا فماتتا. هو مثل يضرب لكل مستويني )القاموس( ، وعرار كقطام. وكحل  ( أ1)
 )االزمنة لقطرب( .

(1/37) 

 

ويقال: بـُْؤ ِبِه، أي ُكن ممن يقتل به. وأنشد االمحر لرجل قتل قاتل أخيه، فقال: فقلت له: بـُْؤ ابمرٍئ لسَت 
( : وابءوا بغضب من هللا: رجعوا به، أي صار 1خفش )مثَله * وإن كنَت قـُْنعاانً ملن يطلب الدما قال اال



، وذا يكون عليهم. قال: وكذلك ابء إب ه، ال له. قال مبا علي -أبدا  -مثه يبوء بـَْوءًا. وتقول: ابء حبقه، أي أقرَّ
 لبيد: أنكرت ابطلها وبؤت حبقها * عندي، ومل تفخر على كرامها وىف أرض كذا فالة تبئ يف فالة، أي تذهب.

به. قال االصمعي يف كتاب االبل: انقة هباء ( وهبُوًءا، إذا أنست 2أبو زيد: هَبْأُت ابلرجل، وهَبِْئُت به هَبًْأ ) أ[]هب
نست ابحلالب، وهو من هبأت به أي أِنْسُت به. وأما البهاء من احلُسن، فهو إذا كانت قد أ -ابلفتح ممدود 

 ما هَبْأُت له، وما أبهت له: أي ما فِطنُت له. من هَبَي الرجل، غري مهموز. قال ابن السِ كِ يت:
_________ 

 وإن كنت يف حسبك مقنعا لكل من طلبك بثأر، فلست مثل أخى.( يقول: أنت، 1)
 اهلاء، واملصدر كفلس وسرور وسحاب: أنس، مثل ابتهأ، على افتعل.( هبأ به مثلثة 2)

(1/38) 

 

 فصل التاء
 رجل أتاتء على فعالل، وفيه أتأتة: يرتدد يف التاء إذا تكلم. ]أتأت[
 ( ، إذا غضب واحتد.1تفئ تفأ ) ]تفأ[
 تنأت ابلبلد تنوءا: قطنته، والتانئ من ذلك. وهم تِناُء البلد، واالسم التناءة. ]تنأ[

 فصل الثاء
( : إنك لن تثأثئ النهاال * مبثل أن تدارك السجاال األصمعي: 2أَثْأَثُْت اإلبل، إذا أرويتها. قال الراجز ) ]أثأث[

رميته.  : هبته. أبو عمرو: أأثته بسهم إاثءة:نهم. وَلقيُت فالانً فتثأأثت منه، أيأثأثُت عن القوم: َدفـَْعت ع
 والكسائي مثله.

الثندؤة للرجل مبنزلة الثدى للمرأة، وقال األصمعي: هي َمغِرز الثدي، وقال ابن الِسكِ يت: هي اللحم  ]ثدأ[
مل هتمز، فيكون فعلوة، مثل:  وإذا فتحته -فتكون فعللة  -الذى حول الثدى، إذا ضممت أوهلا مهزت 

 وعرقوة.قرنوة، 
_________ 

 .( وزان فرح فرحا1)
 ( وىف اللسان: أنشده املفضل.2)
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 ( .1ثطئ ثطأ: محق ) ]ثطأ[
 ( ويقال: هو احلرف، وهو فعال، الواحدة ثفاءة.2الثفاء على مثال القراء: اخلردل ) ]ثفأ[

 أت اخلبز: ثردته.( القوم: أطعمتهم الدسم. ومثأت رأسه: شدخته. ومثَ 3]مثا[ الكسائي: مَثَْأُت )
 فصل اجليم

بل، إذا دعوهتا لتشرب، جؤجؤ الطائر والسفينة: صدرمها، واجلمع اجلآجئ. قال األموي: َجْأَجْأُت ابإل ]جأجأ[
 ( :4فقلت: جئ، جئ، واالسم اجلئ، مثال اجليع، وأصله: جئئ، قلبت اهلمزة االوىل ايء. وأنشد )

_________ 
رح: محق. وىف نسخة املدينة: ثطأ بسلحه، وتطأ به وخطأ به، إذا رمى ( كجهل وفرح، كجعل: وطئه، وكف1)

 به، وضرب به االرض.
اب: حب الرشاد. ومل أجد تعيني الرواية لشراح اجلامع الصغري يف حديث " ماذا ( يف )املصباح( : مثل غر 2)

وس( كاجلمهرة، أو يف االمرين من الشفاء الصرب والثفاء ". هل الفاء مشددة على قول )الصحاح( )والقام
 خمففة على قول املصباح ". قاله نصر.

 ( وزان جعل.3)
 ( هو معاذ اهلراء.4)
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 (1وما كان على اجلئ * وال اهلئ امتدا حيكا )
( وفقعة، وغرد وغردة، وثالثة أجبؤ. 2اجلَْْبُء: واحد اجلْبَأة، وهي احلُْمر من الَكْمَأة، مثاله: فـَْقع ) ]جبأ[

( إىل احلُْمَرة، 3األرُض، أي َكثـَُرْت َكْمَأهُتا، وهي أرض جَمَْبَأٌة. قال األمحر: اجلَْبَأُة هي اليت تضِرب ) وَأْجَبَأتِ 
( ، والفقعة البيض، وبنات أوبر الصغار. وأجبأت الزرع: بعته قبل أن 4واد )َكْمَأُة هي اليت إىل الغربة والسوال

أجىب فقد أرىب " وأصله اهلمز. واجلبأة مثال اجلبهة: القرزوم يبدو صالُحه، وجاء يف احلديث بال مهز: " من 
 كة زور كجبأة اخلزمي : يف ِمرفقيه تقاُرٌب وله * ِبْر ( ، وهى اخلشبة الىت حيذو عليها احلذَّاء. قال اجلَْعد5)

_________ 
 مناوى. ( قال ابن برى: " صوابه أن يذكر يف جيأ " اه1)
 اس. يعىن تكسري فعل على فعلة.( قال سيبويه: ليس ذلك ابلقي2)



 ( ليست يف املطبوعة، ولكنها يف خمطوطة املدينة.3)
ى خري الكمأة. وقال أبو حنيفة: قول ابن االعرايب: إهنا السود، وه( نص الصحاح، هو قول أىب زيد. وىف 4)

 اجلبأة: هنة بيضاء كأهنا كمء.
 ( .8: 1)هتذيب الصحاح 

 هي ابلقاف، كما يف القاموس.( والفرزوم ابلفاء كعصفور، أو 5)
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( : 1وجبأت عيىن عن الشئ: نبت عنه. وقال أبو زيد: َجَبْاُت عن الرجل جبئا وجبوءا: خنست عنه. وأنشد )
( : اجلبان. قال 2فهل أان إال مثل سيقة العدى * إن استقدمت حنر وإن جبأت عقر واجلبأ بضم اجليم )

( 4ن عمرو: فما أان من رَْيِب املَنون جُببٍَّأ * وال أان من َسْيِب اإلله آبِيِس )( ب3الشاعر الشيباين، وهو معروف )
 وَجَبَأ عليه اأَلْسود: أي خرج عليه َحيٌَّة من ُجحرِه. ومنه اجلابئ وهو اجلراد.

اجلرأة مثال اجلرعة: الشجاعة، وقد يرتك مهزه، فيقال: اجلرة مثال الكرة، كما قالوا للمرأة: مرة.  ]جرأ[
واجلرئ: املقدام، تقول منه: جرؤ الرجل جراءة، ابملد. وهو جرئ املقدم، أي: جرئ عند االقدام. وتقول: 

 جرأتك على فالن، حىت اجرتأت عليه.
_________ 

 ( البيت لنصيب بن أىب حمجن.1)
 ( وشد الباء ككر. وفيه لغة املد: جباء.2)
 وما هنا تصحيف. -ف ابلفاء والقا -( الصواب: مفروق بن عمرو الشيباين 3)
( رواية اللسان " من ريب الزمان بيائس ". وقبله: أبكى على الدعاء يف كل شتوة * وهلفي على قيس زمام 4)

 الفوارس والقصيدة راثء مفروق إخوته قيسا والدعاء وبشرا، القتلى يف غزوة ابرق بشط الفيض.
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لشئ مته وجعلته أجزاء، وكذلك التجزئة. وجزأت اباجلزء: واحد األجزاء. وجزأت الشئ جزءا: قس ]جزأ[
ا أيضاً جتزئة. وظبية جزءا: أي اكتفيت به، وَجزِئت اإلبل ابلرُّْطِب عن املاء ُجْزءًا ابلضم. وأجَزأهُتا أان، وجزَّْأهت

 ( وأجزأين الشئ: كفاىن.2( : إذا االرطى توسد أبرديه * خدود جوزائ ابلرمل عني )1جازئة. وقال الشماخ )



وأجزأت عنك شاٌة، لغة يف جزت، أي قضت. واجتزأت ابلشئ، وجتزَّأت به مبعىن، إذا اكتفيت به. وأجزأت 
ج َُ ْجَزَأ فالن وَم ََ أغنيُت عنك َمْغناه. واجلُْزَأُة ابلضم: ِنصاب اإلْشفى وامِلْخَصِف. ( فالن، أي 3َزَأَة )عنك ُم

 وقد أجزأتُُه: جعلت له نصااب.
_________ 

 ضرار. ( الشماخ بن1)
( االرطى مقصور: شجر يدبغ به، و " توسد أبرديه " أي اختذ االرطى فيهما كالوسادة، و " االبردان " 2)

أيضا الغداة والعشي. وانتصاب أبرديه على الظرف، واالرطى مفعول بذلك لربدمها، ومها  الظل والفئ، مسيا
البقر والظباء الىت جزأت ابلرطب عن املاء،  مقدم بتوسد، أي توسد خدود البقر االرطى يف أبرديه، واجلوازئ:

 و " العني " مجع عيناء، وهى الواسعة العني.
للفظتني، إشارة إىل فتح ميمهما وهو االكثر،  يف بعض النسخ تكرارا ( قوله جمزأ فالن وجمزأة فالن وقع3)

 وضمهما. وامليم فيهما بفتح وبضم.
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َتين هبا كذابً * جَ ( : إ1وجزء ابلفتح: اسم رجل. وقال )  ْزٌء فالقيت مثلها عجالن كنَت َأْزنـَنـْ
َأة يف الدواب: يـُْبس َجَسَأْت يُدُه من العمل جَتسَأ َجسًأ: َصُلَبْت، واالسم: اجلُْسَأُة مثال اجلرعة. واجلُسْ  ]جسأ[

 املَْعِطِف.
توصمه * ومل جيشئ عن طعام ( : ومل تبت محى به 2جتشَّْأُت جتشُّؤًا، والتجشئة مثله. قال الراجز ) ]جشأ[

معي: ويقال اجلُشاء، على فُعال، كأنه من ابب الُعطاس يبشمه واالسم اجلشأة، مثال: اهلمزة. قال االص
جشوءا، إذا هنَضْت إليك. وجاشت من حزٍن أو فزٍع. واجتشأْتين البالُد والُبوال والدُّوار. وجشأت نفسي 

بلد إىل بلد، أي خرجوا. واجلشء: القوس اخلفيفة. قال أبو ذؤيب: واجتشأهُتا، إذا مل توافقك وجشأ القوم من 
 ع( من قانص متلبب * يف كفه جشء أحش وأقط3ومتيمة )

_________ 
 ( هو حضرمى بن عامر1)
 حممد الفقعسى. )اللسان( .( هو أبو 2)
 اسرتوحْته احلُُمُر ( صوابه: ومنيمة، ابلنون: اهلمس واحلركة، وقال االصمعي: أراد به صوت وتٍر، أو رحياً 3)

 )راجع مادة منم منه( .



(1/41) 

 

 قال االصمعي: هو القضيب من النبع اخلفيف.
ًأ، إذا اجلُفاُء: ما نفاه السيُل. قال هللا تعاىل: )فأما الزَّبُد فيذهُب ُجفاَء( أي ابطاًل. وَجَفَأ الوادي َجفْ  ]جفأ[

ر أيضاً، إذا بزبدها عند الَغَليان. وأجفَأْت لغة فيه. وَجَفْأُت الِقدْ رمى ابلَقذى والزََّبد، وكذلك الِقْدر إذا َرَمْت 
كفأهَتا أو أَمْلَتها فصببت ما فيها. وال تقل: أجفأهتا. قال الراجز: جفؤك ذا قدرك للضيفان * جفأ على 

فهى لغة اللبان وأما الذى يف احلديث: " فأجفؤوا قدروهم مبا فيها " الرغفان يف اجلفان خري من العكيس اب
 قتلعته ورميت به.جمهولة. وجفأت الرجل أيضا: صرعته. واجتفأت الشئ: ا

: أغاِضَر لو َشِهْدِت  ]جنأ[ جنأ الرجل على الشئ، وجاأن عليه، وجتاأنََ عليه، إذا أكبَّ عليه. قال الشاعر ُكَثريِ 
ُتْم * جُ  ُ اجلََنأِ غداة بِنـْ ، أي أحدب الظهر. واملُْجَناُ ابلضم: الرتُُّْس. نَوء العائدات على ِوسادي ورجل أْجَنأُ: َبنيِ 

 ( .1يس بن االسلت )قال أبو ق
_________ 

 ( السلمى.1)
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 (1صدق ُحساٍم واِدٍق حدُّه * وجُمَْنٍأ أمْسََر قراع )
الرجفة  ة الواحدة إال  أنه وضع موضع املصدر مثلاجملئ: االتيان. يقال جاء جيئ جيئة، وهو من بناء املرَّ  ]جيأ[

ْعَلٍة بكسر اجليم. وتقول: جئت جميئاً حسنًا، وهو شاذ، الن املصدر من فعل والرمحة، واالسم اجلِيئة على فِ 
يفعل مفعل بفتح العني، وقد شذت منه حروف فجاءت على مفعل كاجملئ واحمليض واملكيل واملصري. وأجأته، 

 الذي بين بكثرة اجملئ فغلبته. وتقول: احلمد هلل( على فاعلىن فجئته أجيئه، أي غال2اىن )أي جئت به، وجاء
جاء بك، أي احلمد هلل إذ جئت، وال تقل: احلمد هلل الذي جئت. وأجْأته إىل كذا مبعىن أجلأته واضطررته إليه. 

رجاء قال الفراء: أصله من جئت، وقد قال زهري بن أيب ُسْلمى: وجاٍر سار معتمدًا إليكم * أجَاءْته املخافة وال
 يُئَك إىل خُمَّةِ ه العرب إجلاء. وىف املثل: " َشرٌّ ما جيُ جعلت

_________ 
 ( صدق: صلب. والوادق: املاضي يف الضريبة، وقبله: أحفزها عىن بذى رونق * مهند كامللح قطاع1)



رحه: " وما ذكره املصنف هو القياس، وما ( قوله جاءاىن اخل: قال القاموس: " صوابه جاأيىن اخل ": قال شا2)
 أشار إليه ابن سيده ".قاله اجلوهرى هو املسموع عن العرب. كذا 
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على شئ. وقوهلم: لو عرقوب ". قال االصمعي: وذلك أن العرقوب ال مخ فيه، وإمنا حيوج إليه من ال يقدر 
مسان، كان ذلك يف اهلئ واجلئ ما نفعه. قال أبو عمرو: اهلئ: الطعام، واجلئ: الشراب. وقال االموى: مها ا

( : وما كان على 1من قوهلم: جأجأت ابالبل، إذا دعوهتا للشرب. وهأهأت هبا، إذا دعوهتا للعلف. وأنشد )
  اجلئ امتداحيكااهلئ * وال

 فصل احلاء
 حلَبأُ: جليس امللك وخاصَُّته، واجلمع: أحباء. مثل: سبب، وأسباب.ا ]حبأ[
َمُز، فيقال: َحتَـْوتُه حتوا. وقال أبو بَه وكففته ُمْلَزقَاً به، يـُْهَمُز وال يـُهْ َحتْأُت الِكساَء َحْتًأ، إذا فـَتَـْلَت ُهدْ  ]حتأ[

 سية.إذا فتلته فتل االك -اباللف  -زيد، يف )كتاب اهلمز( : أحتأت الثوب 
حجأت ابالمر: فرحت به. وحجئت ابلشئ حجأ، إذا كنت مولعاً به، ضنيناً، يـُْهَمُز وال يهمز. وأنشد  ]حجأ[

 إىن ابجلموح وأم بكر * ودوحل فاعلموا حجئ ضنني وكذلك حتجأت به.الفراء: ف
_________ 

 ( معاذ اهلراء.1)
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قال األصمعي: احلَدَأة: الفأس ذات الرأسني، ومجعها: حدأ، مثل: قصبة وقصب، وأنشد للشماخ  ]حدأ[
واحلدأة: الطائر املعروف، وال يصف إبال حداد االسنان: يباكرن العضاه مبقنعات * نواجذهن كاحلدإ الوقيع 

 :-الاثيف يصف ا -( ومجعها حدأ، مثال: حربة وحرب، وعنبة وعنب، قال العجاج 1يقال: حدأة )
( ، قال ابن السكيت: هو ترخيم حدأة، 3( * ومنه قوهلم: حدأ حدأ، وراءك بندقة )2كما تداىن احلدأ االوى )
( بن 4زعم الشرقي أن حداء وبندقة قبيلتان ومها: حداء )غري مهموز. و  -ابلفتح  -والعامة تقول: حدا حدا 

 ( من اليمن من سعد العشرية.5منرة، وبندقة بن مظة )
_________ 



 ( وال يقال حداءة كما يف اللسان.1)
 ( وبعده:2)

 روائم لو ير أم االثفى
، وقيل: مها قبيلتان: ( هو مثل يضرب يف التحذير ملن ختوفه من شر قد أظله. وقيل: مها قبيلتان من اليمن3)

فيان بن سلهم بن حدأ بن منرة بن سعد العشرية، وهم ابلكوفة، وبندقة بن مظة، وقيل: بندقة بن مطية، وهو س
احلكم بن سعد العشرية، وهم ابليمن. أغارت حدأ على بندقة فنالت منهم مث أغارت بندقة على حدأ فأابدهتم. 

لقول. وأنشد هنا للنابغة: فأوردهن بطن االمت شعثا * يصن املشى وقيل: هو ترخيم حدأة. قال االزهرى: وهو ا
 كاحلدإ التؤام

 حملكم: مطنة.( يف اللسان: ابن مطة. وىف ا4)
 ( يف اللسان: حدأ، يف املوضعني.5)
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ه. قال: . أبو زيد: َحِدْئَت ابملكان َحدًأ ابلتحريك، إذا َلزِْقَت بأبو عبيدة: وحدأت الشئ ابلفتح حدءا: صرفته
 وإليه، إذا َحَدْبَت عليه، ونصرته، ومنعته من الظلم.وَحِدْئُت إليه، أي جلأت إليه. قال: وَحِدْئُت عليه 

: حزأت ابن السكيت: حرأ السراب الشخص جيزؤه حزءا، رفعه، لغة يف: حزاه جيزوه، بال مهز. أبو زيد ]حزأ[
 اإلبل حزًءا: مجعتها وسقتها.

انقته، ( يصف ذئبا طمع يف 1َحْشًأ، إذا أصبت به جوفه. قال الشاعر ) ]حشا[ حشأت الرجل ابلسهم
( قوله: أوسا: يعىن عوضا. وحشأت 3( : فالحشأنك مشقصا * أوسا أويس من اهلباله )2وتسمى هبالة )

 عن أيب زيد، واجلمع: احملاشئ.املرأة، إذا ابضعتها. وامِلْحَشأُ: كساء غليظ 
 اء: رويت، وأحصأت غريى: أرويته.]حصا[ األصمعي: َحَصْأُت من امل

_________ 
 خارجة.( هو أمساء بن 1)

 )اللسان( .
 ( املعروف أن اهلبالة، هي الغنيمة، ولو كان امسا مل تدخل عليه ال.2)
وأوسا منتصب على املصدر أي عوضا. ( أويس تصغري أوس، وهو من أمساء الذئب، وهو منادى مفرد، 3)

 ل.واملشقص: السهم العريض النص
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َفَحُتُه. قال: وَحَصَأ هبا: حبق.أبو   زيد: حصأ الصيبُّ من اللنِب: إذا امتأل بطنه، واجلْدُي: إذا امتأَلْت إنـْ
َحَضْأُت النار: َسعَّْرهتا، يـُْهَمز وال يهمز. والعود الذي حترك به النار: حِمْضأٌ، على ِمْفَعٍل، وإذا مل يهمز،  ]حضأ[

 فعال.فالعود حِمْضاٌء على م
ُت به األرض َحْطأ: َصَرْعُته. وَحطَأ ِبَسْلِحِه: رمى به. وحطأ هبا: حبق. وحطأها: ابضعها. وحطأه، َحطأْ  ]حطأ[

إذا ضرب ظهره بيده مبسوطة. قال ابن عباس: أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقفاي فحطأين َحْطَأًة، 
َرَمْتُه. أبو زيد: احلطئ على فعيل: الرذال من ِبَزَبِدها، أي: وقال: اذهب فادُْع يل فالانً. وَحطََأِت الِقْدُر 

َئُة لدمامته. الكسائي:  َئة: الرجل القصري. قال ثعلب: ومُسِ َي احلُطَيـْ الرجال، يقال حطئ نطئ، إْتباٌع له. واحلُطَيـْ
 عنز حنطئة بفتح النون، مثال علبطة: أي عريضة ضخمة.

قصري مسني ضخم البطن، وكذلك احملبنطئ يهمز : -أيضا بال مهز وحبنطى  -رجل حبنطأ وحبنطأة  ]حبطأ[
 وال يهمز، ويقال: هو املمتلئ غيظا.
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 أبو زيد: احبنطأ الرجل، إذا انتفخ جوفه.
 احلَفأُ: أصل الرَبْديِ  األبيُض الرطب وهو يؤكل. ]حفأ[

( َأنَّ هللا قْد َفضََّلُكْم 1ف جارية: َأْجَل )]حكا[ أْحَكأُت العقدة وأحكيتها، أي شددهتا، قال َعديُّ بن زيد يص
 باً إبِِزاِر هذه رواية أيب زيد، ويروى: " فوق من َأْحَكى بُصْلٍب وإزار "، أي حَبَسٍب وِعفٍَّة.* فوق من أْحَكَأ ُصلْ 

]حأل[ ابن السكيت: َحأْلُت له حلوءا، على فعول، إذا حككت له حجرًا على حجر، مث جعلت احلُكاَكَة 
ْأَت به امِلْرآَة، مثَّ َكَحْلَته هبا. واحلالَءُة عل ابلضم على فُعاَلة، مثل احللوء. واحلالءة أيضا: قشرة ى َكفِ َك، وَصدَّ

ُغ مما يلي اللحم، تقول َحأْلُت اجللد، إذا قشرته. وىف املثل: " حالت حالئة عن  اجللد اليت يـَْقُشُرها الدابَّ
 رمبا استعجلت فقشرت كوعها. والتحلئ ابلكسر: ما أفسده السِ كني من كوِعها "، ألن املرأة الصََّناَع،

__________ 
( روى أجل ابلفتح والكسر. وقد قرئ )من أجل ذلك( بكسر اهلمزة، وقراءة العامة )من أجل ذلك( 1)

 ابلفتح. ويعدى بغري " من " قال عد ... البيت.
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احلال أيضا: الُعْقُبوُل. وقد  َحأًل ابلتحريك، إذا صار فيه التحلئ. و اجللد إذا ُقِشَر، تقول منه: َحلَئ اأَلدميُ 
أْلتُه ابلسيف: ضربته به، وَحأْلتُه َحِلَئْت َشَفيت، أي: بـَثـَُرْت. أبو زيد: َحأْلتُه ابلسوط َحأًل، إذا جلدته به، وحَ 

إذا َطَرْدهَتا عنه، ومنعتها أن َتِرَدُه، قال  ( ِدرهم، إذا أعطيته. وحأْلُت اإِلِبل عن املاء حْتِلَئًة وحتليئاً،1مائة )
 ود وكذلك غري االبل. قال امرؤ القيس:( : حلائم حام حىت ال حوام به * حمال عن سبيل املاء مطر 2الشاعر )

( * ويقال: قد حالت السويق. قال الفراء: قد مهزوا ما ليس مبهموز، النه 2االاتن حلئت عن مناهل ) كمشى
 من احللواء.

 احلمأ: الطني االسود، قال هللا تعاىل: )من محإ مسنون( . وكذلك احلمأة ابلتسكني، تقول منه: []محأ
_________ 

سرحة املاء قد سدت موارده * أما إليك سبيل غري ( يف اللسان السحاق بن إبراهيم املوصلي. وقبله: اي1)
 مسدود

 ( المرئ القيس. وصدره:2)
 وأعجبين مشى احلزقة خالد:

(1/45) 

 

محأت البئر محأ، ابلتسكني، إذا نزعت محأهتا. ومحئت البئر محأ، ابلتحريك: كثرت محأهتا. وأمحأهتا إمحاء: 
ن االموى. واحلمء: كل من كان من قبح ألقيت فيها احلمأة. عن ابن السكيت. ومحئت عليه: غضبت. ع

 عمرو:( ، وفيه أربع لغات، حمء ابهلمز. وأنشد أبو 1الزوج، مثل: االخ واالب )
 ( * ومحا مثل قفا، ومَحو مثل أبو، وَحٌم مثل أب، واجلمع االمحاء.2تيذن فإىن محؤها وجارها )

ه. أبو زيد: َحنَّْأُت حليته ابحلنَّاء حَتنَئًة وحتنيئاً: خضبت. احلنَّاُء ابملد والتشديد معروف، واحلِنَّاَءُة أخصُّ من ]حنأ[
 ( .3واحلناءاتن: نقوان أمحران من رمل عاجل )

 (4]قال الطرماح: يثري نقا احلناءتني ويبتىن * به نقب إدالج كنقب الصيادن[ . )
_________ 

 الزوج والزوجة. س: واحلمء، وحيرك: أبو زوج املرأة، أو الواحد من أقارب( يف القامو 1)



 ( ملنظور بن مرثد االسدي. وقبله:2)
 دار( .، خمطوطة ال505قلت لبواب لديه دارها * )راجع العيىن ص 

 ( وىف اللسان: رملتان يف داير متيم.3)
 ( هذه الزايدة يف نسخة املدينة ونسخة العناىن.4)
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 فصل اخلاء
، إال أن  العرب ترَكْت مهزه. واخَلبُء: ما خبئ، 1خبأت الشئ خبأ، ومنه: اخلابية ) ]خبأ[ ( ، وهي احُلبُّ

ُر. وَخْبُء األرض: النباُت. واْختَـَبِأْت: استرتت، وجارية وكذلك: اخلبئ، على فعيل. وَخْبُء السموات: الَقطْ 
ع مث ختتبئ، قال الز ِبرقان بن بدر: " إنَّ أَبـَْغَض كنائين خمبََّأة، أي مسترتة. واخلبأة مثال اهلمزة: املرأة الىت تطَّلِ 

 ( إىل اخلبأة الطلعة. "2)
 ( :3 أو حياء. وأنشد االخفش )اختَـَتْأُت من فالن، أي اختَـَبْأُت منه واسترتت خوفاً  ]ختأ[

_________ 
 ابلياء كما يف اللسان. وىف املطبوعة االوىل " اخلابئة ". ( اخلابية1)
 لكنة، ابلفتح، وهى: امرأة االبن.( مجع ا2)

)الرازي( كأنه مجع كنينة. وقال الراغب االصفهاىن: " ومسيت املرأة املتزوجة كنة، لكوهنا يف كن من حفظ 
 زوجها ".

 ملفردات يف غريب القرآن( .)ا
* ويروى: وال يرهب ابن العم ما عشت صوليت  -كما يف اللسان   -( الشعر لعامر بن الطفيل العامري 3)

وأيمن مىن صولة املتهدد * وإين ِ وإْن أْوَعْدتُُه أو َوَعْدتُُه * ملخلف إيعادى ومنجز موعدى وىف الشاهد رواايت، 
 ولة * وال أختىت من صولة املنهددمنها: وال يرهب ابن العم مىن ص
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فال يرهب ابن الَعمِ  ِمينِ  صْوَليت * وال أختيت من قوله املتهدد قال: وإمنا ترك مهزة ضرورة. أبو عبيدة: اختتات 
 له اختتاًء: َختَـْلُتُه.



وَفْحٌل ُخَجَأٌة: كثري الِضراِب. ( أي ُنَكَحٌة، 1أبو زيد: َخَجْأُت املرأة َخْجًأ: َنَكْحُتها. ورجل ُخَجَأٌة ) ]خجأ[
( : َدُعوا 2ل. والتخاجؤ يف املشي: التباطؤ. وأنشد أبو عمرو )واخَلَجَأُة أيضاً: الرجل الكثري اللحم الثقي
 اَل ذوو غصب وتذكريالتَّخاُجَؤ وامشوا ِمْشَيًة ُسُجحاً * إن الرج

( . وَأْخَذَأُه 3أي َخَضْعُت. وكذلك استخذأت له )الكسائي: َخِذْئُت له، وَخَذْأُت له، ُخذوءًا فيهما:  ]خذأ[
 ، أي ذهلل.فالن

 ( يهجو:4اخلُْرُء ابلضم: الَعِذرَُة، واجلمع: خروء، مثل جند وجنود. وقال ) ]خرأ[
_________ 

 مزة: الرجل الكثري اجلماع، واملرأة املشتهية لذلك ".( يف القاموس: " واخلجأة، كه1)
 ( هو حلسان بن اثبت.2)
 ومهزه.وقيل العرايب: كيف تقول: استخذيت؟ ليتعرف منه اهلمزة، فقال: العرب ال تستخذئ،  (3)
( الشعر جلواس بن نعيم الضىب. وبعده: مىت تسأل الضىب عن شر قومه * يقل لك أن العائذى لئيم ونسبه 4)
 ن القطاع إىل جواس بن القعطل، وليس له.اب
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ي من ذهلم. وقد خرئ خراءة، مثل كره كراهة، إذا اجتمعت قيٌس معاً ومتيُم أكأن خروء الطري فوق ُرؤوسهم * 
 قال االعشى:

 ( * ويقال للمخرج: خمرؤة وخمرأة.1يعجل كف اخلارئ املطيب )
 خسأت الكلب َخْسًأ: طردته، وخسأ الكلب بنفسه يتعدى وال يتعدى. واخنسأ أيضاً. وقال: ]خسأ[

وُخسوءًا، أي َسِدَر، ومنه قوله تعاىل: )ينقلْب * أبو زيد: خسأ بصُرُه َخْسًأ كلب إن قلت له اْخَسْأ فاخنسأ كال
 إليك البَصُر خاسئاً وهو حسرُي( . وختاسأ القوم ابحلجارة: تراموا هبا، وكانت بينهم خماَسَأة.

ول منه: أخطأت، : )ومن قَتل مؤمناً َخطًَأ( تقاخلطأ: نقيض الصواب، وقد مُيَدُّ. وُقِرَئ هبما قوله تعاىل ]خطأ[
  واحد. وال تقل: أخطيت: وبعضهم يقوله. واخِلْطُء: الذْنُب، يف قوله تعاىل: )إن قتلهموختطَّأت، مبعىن

_________ 
 ( وقبله:1)

 وشعر االستاه يف اجلبوب * وبعده:
 اي رمخا قاظ على مطلوب:
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 ِخْطَأًة، على ِفْعَلًة، واالسم: اخَلطيَئُة، على َفعيلة. ولككان خطأ كبريا( ، أي إمْثاً، تقول منه: َخِطَئ خَيْطَأُ خطأ و 
ومها زائداتن للمد ال لالحلاق،  -أن تشدد الياء، الن كل ايء ساكنة قبلها كسرة، أو واو ساكنة قبلها ضمة 

رو، زة بعد الواو واوا، وبعد الياء ايء، وتدغم فتقول يف مقروء: مقفإنك تقلب اهلم -وال مها من نفس الكلمة 
، إمنا هو تعجٌُّب من َخِطَئ، ال من أخطأ. أبو عبيدة: وىف خبئ: خىب، بتشديد الواو والياء. وقوهلم: ما َأْخطََأهُ 

 َخِطَئ وأخطأ لغتان مبعىن واحد. وأنشد:
ىف املثل: " مع اخلَواِطِئ سهٌم صائٌب "، يضرب للذي ( * أي أخطأن. قال: و 1اي هلف هند إذ خطئن كاهال )

واب، فصار إىل غريه، واخلاطئ: من خلطأ، وأييت األحيان ابلصواب. قال االموى: املخطئ من أراد الصُيْكثُر ا
 تعمَّد ملا ال ينبغي. وتقول: َخطَّْأتُه ختطئة وختطيئاً، إذا قلت له: أخطأت، يقال: إن أخطأت فخطئين.

_________ 
 يذهب شيخي ابطال * حىت أبيد مالكا ( الرجز ال مرئ القيس: اي هلف هند إذ خطئن كاهال * اتهلل ال1)

 احلالحالوكاهال * القاتلني امللك 
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وختطأت له يف املسألة أي أخطأت. وختاطأه أي أخطأه، قال َأْوىف بن َمَطٍر املازينُّ: أال أَْبِلغا ُخلَّيت جابرًا * أبن  
َر يَـ 1خليلَك مل يـُْقَتِل ختاطََأِت ) ْومي فلم يـُْعَجِل ومجع اخلطيئة خطااي، وكان االصل ( النـَّْبُل أحشاءه * وُأخِ 

ما اجتمعت اهلمزاتن قلبت الثانية ايء، الن قبلها كسرة، مث استثقلت، فل -على فعائل  -( ، 2خطائئ )
 واجلمع ثقيل، وهو معتل مع ذلك، فقلبت الياء ألفا، مث قلبت اهلمزة االوىل ايء، خلفائها بني االلفني.

يف اجلمل: أحلَّ، ويف  قُة َخأًل وِخالًء ابلكسر واملد، أي َحَرَنْت وبـَرََكْت من غري ِعل ٍة، كما يقال]خأل[ َخأَلِت النا
( ". قال 3( . وىف حديث سراقة: " ما خالت وال حرنت، ولكن حبسها حابس الفيل )2الفرس: حرن )

 ( الفقارة مل خينها * قطاف يف الركاب وال خالء4زهري: آبرزة )
_________ 

 لك يف اللسان.( يف خمطوطة دار الكتب املقروءة على العكربى: ختاطأت. وىف املطبوعة: ختطأت. وكذ1)
 ( وىف احلمار: مسأ )نصر اهلوريىن( .2)



( قال الشيخ على املقدسي يف حواشيه: نسبة احلديث إىل سراقة سهو، وإمنا هو حديثه صلى هللا عليه 3)
 ر بن خمرمة ورواه ابن احلكم.وسلم، قاله عام احلديبية، رواه املسو 

 لصواب، آبرزة بتقدمي الراء على الزاى املعجمة.( يف بعض النسخ: " آبزرة " وكذلك يف املطبوعة، وا4)
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 وال يقال للجمل: خال.
 فصل الدال

يداء: أشدُّ َعْدِو البعري، وقد دأدأ دأدأة وديداء ) ]دأدأ[ علط العرضى ( : واعرورت ال1( . قال الشاعر )1الدِ 
احملاق، وقال أبو عمرو:  تركضه * أم الفوارس ابلديداء والربعه والدآدئ: ثالث ليال من آخر الشهر قبل ليايل

الشهر آخره. قال األعشى: تداركه يف ُمًنِصِل األلِ  بعد ما * مضى غري دأداء وقد كاد  الديداء والدأداء من
 يعَطبُ 
 .َدأبَْتُه ابلعصا َدأبًْ: ضربته ]دأب[
الدْرء: الدفع. ويف. احلديث: " ادرءوا احلدود ما استطعتم ". ودرأ علينا فالن يدرأ دروءا، واندرأ، أي  ]درأ[

على فعيل مثل: سكريء ومِخِ رٍي، لشدة توقده وتأللئه. وقد درأ الكوكب دروءا. طلع مفاجأة، ومنه كوكب درئ 
 هل ذات عرق، فقلت: هذاقال أبو عمرو بن العالء: سألت رجال من سعد بن بكر من أ

_________ 
 ( والشعر اليب داود يزيد بن معاوية الرؤاسى.1)
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الكوكب الضخم، ما تسمونه؟ قال: الدرئ، وكان من أفصح الناس. قال أبو عبيد: إن ضممت الدال قلت: 
( ، ومن مهزه من 2( على فعلى، وال هتمزه النه ليس يف كالم العرب فعلى )1درى، يكون منسواب إىل الدر )

استثقل، فرد بعضه إىل الكسر. وحكى االخفش عن بعضهم: درئ من القراء فإمنا أراد فعول مثل: سبوح ف
درأته، ومهزها وجعلها على فعيل مفتوحة االول. قال: وذلك من تاللئه. قال الفراء: والعرب تسمي الكواكَب 

من  ( : لقيتم3رََّأ علينا فالن، أي تطاول. قال الشاعر )العظاَم اليت ال تعرف أمساءها: الدراري . وتقول: َتدَ 
( . وقوهلم: السلطان ذو تردإ بضم التاء، أي ذو 4َتَدرُِّئُكْم علينا * وقـَْتِل َسراتِنا ذاَت الَعراقي يـَْعين الداِهَيَة )



ٍة وقوٍة على دفع أعدائه عن نفسه، وهو اسِم موضوع للدفع، والتاء زائدة كما زيدت يف ترتب وتنضب  ُعدَّ
 عتم،وتتفل. وتقول: تدارأمت أي اختلفتم وتداف

_________ 
 ( يف املطبوعة كلمة " فعيل " وهى زائدة وليست يف كالم أىب عبيد )راجع اللسان( .1)
( يف كالم أىب عبيد اضطراب والصحيح ما ننقله من اللسان وهو: " إن ضممت داله فقلت درى يكون 2)

بن برى قال: إن سيبويه حكى ى ومل هتمزه النه ليس يف كالم العرب فعيل " إال أن امنسواب إىل الدر على فعل
 أنه يدخل يف الكالم فعيل، وهو قوهلم: للعصفر مريق، وكوكب درئ.

 ( هو عوف بن االحوص، وقوله: لقيتم، يف بعض النسخ " لقينا " كما يف رواية اللسان.3)
 دار الكتب. ( سقط قوله: " يعىن الداهية " يف خمطوطة4)
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وكذلك ادارأمت. وأصله: تدارأمت فُأْدِغَمِت التاء يف الدال، واْجُتِلَبِت األلُف ليصح االبتداء هبا. واملدارأة: 
املخالفة واملدافعة. يقال: فالن ال يدارئ وال ميارئ. فأما املدارأة يف ُحْسِن اخلُُلق واملعاشرة، فإن االمحر يقول 

أته وداريته، إذا اتقيته والينته. وتقول: جاء السيل درءا ابلضم، أي من بلد يهمز يقال: دار  ه: إنه يهمز والفي
بعيد. والَدْرُء ابلفتح، الَعَوُج، يقال أقمُت َدْرَء فالٍن، أي اعوجاجه وَشْغَبُه. قال الشاعر املتلمس: وكنا إذا 

ُه * أقمنا له من َدْرئِهِ  ُت َدْرٍء، وهو احلَْيُد. وطريق ذو ُدُروٍء على قوهلم: بئٌر ذا  فتقوَّما ومنهاجلبار َصعََّر َخدَّ
فُعوٍل أي ذو كسور وِجَرَفٍة. والَدرِيَئُة: البعري أو غريه، يسترت به الصائد، فإذا أمكنه الرْمُي َرمى، قال أبو زيد: 

اختذت له دريئة. فتَـَعْلُت، إذا ُت للصيد على اوهو مهموز ألهنا ُتْدرَأُ حنو الصيد أي ُتْدَفُع. أبو عبيدة: ادَّرَأْ 
والدريئة أيضاً: َحْلَقٌة يـُتَـَعلَُّم عليها الطعُن، قال عمرو بن معدي كرب: ظَِلْلُت كأين للرماح دريئٌة * أقاتل عن 

ِة َوَرٌم يف ظهره، فهو  أبناء َجْرٍم وفرت قال االصمعي: هي مهموزة. ودرأ البعري دروءا، أي أَغدَّ وكان مع الُغدَّ
 صحاح( - 7ت: وانقة دارئ أيضا إذا ). قال ابن السكيدارئ
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( . قال: ويسمى احلجم درءا، ابلفتح. أبو زيد: أْدرََأِت الناَقُة 2( واستبان حجمها )1أخذهتا الغدة يف مراقها )
 بَضْرِعها فهي مدرئ إذا أنزلت اللنب وأرخت ضرعها عند النتاج.



ْفُء: نِتاُج اإلبل وأل ]دفأ[ تَـَفعُ الدِ  به منها. قال هللا تعاىل: )ولكم فيها دفء( . ويف احلديث: " لنا  باهُنا، وما يـُنـْ
ْفُء أيضاً: السخونَُة، تقول منه َدِفٌئ الرُجُل َدفاَءًة، مثل َكرَِه كراهًة، 3من ِدْفِئِهْم ما سلَّموا ابمليثاق ) ( ". والدِ 

الذي يدفئك، واجلمع: اأَلْدفاُء.  الدفء ابلكسر وهو: الشئوكذلك: َدِفَئ َدفًَأ، مثل َظِمَئ َظَمًأ، واالسم: 
تقول: ما عليه ِدْفٌء، ألنه اسم، وال تقل: ما عليه َدفاَءٌة، ألنه مصدر. وتقول: اقعد يف ِدْفِء هذا احلائط، 

فأه الثوب، أي: ِكْنِه. ورجل دفئ على فعل، إذا لَِبَس ما يُْدِفُئُه. وكذلك رجل َدْفآُن، وامرأٌة َدْفأى. وقد أدْ 
ابلثوب واْستدفأ به وادَّفَأ به، وهو افتعل، أي لَِبَس ما يدفئه. وَدفـَُؤْت ليلتنا ابلضم، ويوم دفئ على  وتدفَّأ هو

 فعيٍل، وليلٌة دفيئٌة، وكذلك الثوب والبيت.
_________ 

 ( املراق، بتشديد القاف: املواضع الىت ترق جلودها من اجلسم.1)
 ( حجمها: نتوءها.2)
 دفئهم وصرامهم ما سلموا ابمليثاق ": أي أبلهم وغنمهم.( يف احلديث: " لنا من 3)
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واملدفئة: االبل الكثرية الن بعضها يدفئ بعضاً أبنفاسها، وقد يشدد. واملدفأة: االبل الكثرية االوابر 
فَِئيُّ لصقيع والدَ والشحوم، عن األصمعي. وأنشد للشماخ: وكيف يضيع صاحب مدفآت * على أثباجهنَّ من ا

: املطر الذي يكون بعد الربيع قبل الصيف حني تذهب الَكْمَأُة فال يبقى يف األرض منها شئ،  مثال الَعَجِميِ 
قال االصمعي: دفئى وَدثَئيٌّ ابلثاء. قال أبو زيد: كل مريٍَة ميتاروهنا قبل الصيف فهي َدفَِئيٌَّة مثال َعَجِميٌَّة، قال: 

 لَدفَئيِ  وقوع اجلبهة، وآخره الصرفة.ال: وأوُل اوكذلك الِنتاُج، ق
( 1أبو زيد: داكْأُت القوَم ُمداكاًة إذا زامَحْتُـُهْم. ويقال: داكَأْت عليه الديوُن. وتداكأ القوم أي تزامحوا ) ]دكأ[

. 
يٌث، وما لداِنٌئ خب الدنئ: اخلسيس من الرجال الدوُن. وقد َدأنََ الرجل َيْدأَنُ صار دنيئاً، ال خري فيه، وإنه ]دأن[

ْعِلِه وجَمََن. والدنيئة: النقيصة. والَدأَنُ: احلدب . كان دانئاً. ولقد َدأنََ، وَدنـَُؤ أيضاً، ُدنُوَءًة ودانءًة، أي َسُفَل يف فـَ
 واالدأن: االحدب.
_________ 

 ( يف ب: " إذا ازدمحوا ".1)
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ْئَت اي رَُجُل، وَأَدْأَت رجُل َيداُء داًء: َمِرَض، فهو داٌء. وقد دِ الداء: املرض، واجلمع أدواٌء. وقد داَء ال ]دوأ[
صبته بداٍء، يتعدَّى وال يتعدَّى. أبو زيد: تقول للرجل إذا اهتمَتُه: قد َأَدْأَت أيضاً: فأنت مدئ، وأدأته، أان: أي أ

 كما الداء ابلظىب.إداَءًة وَأْدَوْأَت إْدواًء. وقوهلم: به داٌء َظيْب، معناه: أنه ليس به داٌء  
 فصل الذال

، وهي َنْسُل الثَـَّقَلنْيِ، إال أنَّ العرب تركت مهزها، ( : َخَلَقُهْم. ومنه: الُذر ِيَّةُ 1ذرأ هللا اخللق يذرُؤُهْم ذْرءًا ) ]ذرأ[
 بغري مهز: أراد أهنم واجلمع: الذَّراِري . ويف احلديث: " َذْرَء النَّاِر "، أي: أهنم ُخِلقوا هلا، ومن قال: َذْرَو النَّارِ 

ِم الرأس، رجل َأْذرَأُ  وامرأة َذْرآُء. وذرئ شعره، وذرأ لغتان.  يُْذَروَن يف النار. والَذرَأُ ابلتحريك: الشْيُب يف ُمَقدَّ
يلة قال الراجز: رأين شيخاً َذرَِئْت جَماليْه * يـَْقلي الَغواين والَغواين تـَْقِلْيه واالسم الُذرَْأُة ابلضم. وقال أبو خن

 السعدى:
_________ 

 ذارئ البارئ سواه؟ ".( قال الزخمشري: " ذرأان االرض وذروانها: بذرانها، وذرأ هللا اخللق وبرأ، ومن ال1)
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َهُض يف َتَشدُّدي ) َيٌة تـَنـْ ، َقُش اأُلُذنَ ( وفرٌس أْذرَأُ، وَجْدٌي َأْذرَأُ، أي: َأرْ 1وقد َعَلْتين ُذرَْأٌة ابدي َبدي * َورَثـْ نْيِ
ُرُه أسوُد. وَعناٌق َذْرآُء، وهو من ِشياِت املََعِز دون الضَّْأِن. وِمْلٌح َذرَآينٌّ وَذْرآينٌّ بتحريك الراء وتسكينها وسائِ 

( . وحكى بعضهم َذرَْأُت األرض أي 2للملح الشديد البياض، وهو مأخوذ من الذرأة وال تقل: أنذراين )
ت القلب مث َذرَْأِت فيه * َهواِك َفليَم فالَتَأَم الفطوُر والصحيح مث . وأنشد: شققذرئ على فعيلَبَذْرهُتا، وَزرٌْع 

 َذرَْيِت غري مهموز. ويروى " مث ذروت فيه ".
، إذا أْنَضْجَته حىت يسُقَط من َعْظِمه. وتذأيت القرحة، فسدت وتقطعت. ]ذأي[ ُت اللَّْحَم فتذأيََّ  َذأيَّْ

 فصل الراء
ْأرََأِت املرأة بعينها: برقت. أبو زيد: رأرأت عيناه: إذا كان يُديُرمها. وهو رجل رَْأرَأ اُب: ملع، ورَ ْأرََأ السر رَ  ]رأرأ[

 العني، على فعلل.
_________ 

 ( يروى: ابلتشدد.1)



 )اللسان مادة ذرأ( .
 ( يف ب: أندراىن.2)
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كان البازي الذي يقف فيه: َمْرأَبٌ. َوَرأبَُْت القوَم َرأبًْ، ، ومنه قيل ملاملَْرأبََُة: املَْرقـََبُة، وكذلك املَْرأبُ واملُْرتـََبأُ  ]رأب[
تُـُهْم، وذلك إذا كنَت هلم طليعًة فوق َشَرٍف. يقال: َرأبََ لنا فالٌن، وارتبأ، إذا اعتاَن. وَرأبَْتُ  َبْأهُتُْم، أي: َرقـَبـْ  واْرتـَ

الراباي. وقوهلم: إين أَلْرأَبُ بك عن هذا األمر، ليعة، واجلمع: املرأبة وارتبأهتا أي: علوهتا. والربئ، والَربيَئُة: الط
أي: أرفعك عنه. ابن السكيت: ما َرأبَُْت َرْبَء ُفالٍن، أي ما علمُت به، ومل أكرتث له. أبو زيد: راأبت الشئ 

 مراأبة، إذا حذرته واتقيته.
 ، مثل الرتكان: خببت.ْشِي َرََتانً َرأْتُت العقدَة َرأْتً: شددهتا، والرجل َخنَـْقُته، ويف املَ  ]رأت[
اْرتـَثََأ الل نَبُ: َخثـَُر، وَرأَثُْت اللنب رأث: إذا حلبته على حامض َفَخثـَُر، واالسم: الرَّثِيَئُة، ومنه قوهلم: إن  ]رأث[

يف  ، وارتثأ فالنٌ ( . وارتثأ عليهم أْمُرُهم: اختلط، وهم يـَْرثـَُؤون رأيـَُهْم َرأْثً، أي: خيلطون1الرثيَئَة تفثأ الغضَب )
 رأيه، أي: َخلََّط. ابن السكيت: قالت امرأة من العرب

_________ 
 ( يف خمطوطة الدار: " يقال الرثيئة ".1)
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 هموز.( زوجي أببيات، ومهزت، وأصله غري م1رأثت )
حىت يـُْنِزَل هللا فيهم ما يريد. أرجأت األمر: أخ رته، وقرئ: )وآَخروَن ُمْرَجُؤَن ألمر هللا( ، أي: ُمَؤخَّروَن  ]رجأ[

. يقال: رجٌل ُمْرجٌئ، مثال: مزجع، والنسبة إليه مرجئى، مثال: مرجعي. هذا ومنه مُسِ َيْت املُْرِجَئُة مثال: املُْرِجَعةِ 
هتمز قلت: رجل مرج، مثل: معط، وهم املرجية ابلتشديد، الن بعض العرب يقول: أرجيت، إذا مهزت، فإذا مل 

ضيت، فال يهمز. وأرجأت الناقة: دان نتاجها، يهمز وال يهمز. قال أبو عمرو: هو مهموز. وأخطيت، وتو 
 ( :2ى الرمة، يصف بيضة )وأنشد لذ

 إذا أرجأت ماتت وحى سليلها * ويروى: إذا نتجت.
ُته. تق ردؤ ]ردأ[ ول: الشئ، يردؤ رداءة، فهو ردئ، أي: فاسد. وأردأته: أفسدته. وأردأته أيضاً مبعىن: َأَعنـْ



 ردءا يصدقين( .أردأته بنفسي، إذا كنت له ِرْدًءا، وهو العون. قال هللا تبارك وتعاىل: )فَأْرِسْلُه معي 
_________ 

 ( أرادت " رثيته ".1)
 ( وصدره:2)

 ىن له:نتوج ومل تقرف ملا ميت
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، وَمْرزَِئًة، إذا َأَصْبَت منه خريًا ما كان. ويقال: الُرْزُء: املصيبة، واجلمع: أألرزاء. وَرزَْأُت الرجل أرزُؤُه ُرْزًءا []رزأ
 ( :1اَلُه، وما َرزِئْـُتُه ماله، أي: ما نقصته، وارتزأ الشئ: انتقص. قال الشاعر ابن مقبل، يصف فحال )ما َرزَْأتُُه م

، أي كرمٌي، يصيُب * واملرزئة: املصيبة، وكذلك: الرزيئة، واجلمع: الرزااي. ورجل ُمَرزَّأٌ  فلم يرتزئ بركوب زابال
 ة.الناُس خرْيه. وقد َرزَأَْتُه رزيئٌة، أي أصابته مصيب

 الرشأ، على فعل ابلتحريك: ولد الظبية الذى قد حترك ومشى. ]رشأ[
ُ الرَّطإ ابلتحريك، أي  ]رطأ[  أمحُق.رجل رطئ، على فعيل، َبنيِ 

ه، ورمبا مل يهمز. يقال: َمن اغتاب َخَرَق، ومن استغفر ]رفا[ َرفَأُت الثوَب أرفـَُؤُه َرْفًأ، إذا أْصَلْحَت ما َوهى من
 َرفَأ.

_________ 
( وقبله: محلت عليها فشردهتا * بسامي اللبان يبذ الفحاال * كرمي النجاد محى ظهره * فلم يرتزأ بركوب 1)

 الكتب، سقطت عبارة " ابن مقبل يصف فحال ".زابال وىف نسخة دار 
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، يقال للمتزوج ابلرِفاِء والبنني. وقد َرفَّْأُت املُْمِلَك تـَْرِفَئًة وترفيئاً، إذا قلت  (1لتئام واالتفاق )والرِفاُء ابملد: اال
له ذلك. قال ابن السكيت: وإن شئَت كان معناه ابلسكون والطمأنينة، فيكون أصله غري اهلمز، من قوهلم: 

ورافَْأتُُه . وذلك املوضع ُمْرفأٌ. وأرَفْأُت إليه: جَلَْأُت. وت الرجل إذا سكنته. وأرفأت السفينة: قربتها من الَشط ِ رف
ُتُه. وترافؤوا، أي توافقوا، وتظاهروا.  يف البيع: حابـَيـْ

ُم. وَأْرقََأ هللا دمعه: سَ  ]رقأ[ َنُه. والَرُقوُء، على َفعوٍل ابلفتح: ما َرقََأ الدمُع، يرقأ رْقًأ ورُُقوءًا: َسَكَن، وكذلك الدَّ كَّ



( الدم " أي إهنا تـُْعطى يف 2ِبَل فإن فيها َرُقوء )ى الدِم، فـََيْسُكُن. ويف احلديث: " ال َتُسبُّوا اإليوضع عل
ُفْق بنفسك وال الِدايِت، فُتْحَقُن هبا الِدماُء.. ويقال: َأْرقَْأ على ظَْلِعَك، لغة يف قولك: اْرَق على ظَْلِعَك، أي ارْ 

 حتمل عليها أكثر مما تطيق.
 ( .3َرَمَأِت اإلِبُل ابملكان ترمأ رمأ ورموءا، إذا أقامت به )زيد: أبو  ]رمأ[

_________ 
 ( تقول العرب: ابلرفاء والبنني، وبيتك تعمرين وال بيت آخرين. بيتك تعمرين، يريدون: بيت الزوج واالب.1)
 .( يف خمطوطة الدار: بضم الراء2)
 ( يف نسخة الدار: " فيه ".3)
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الَعْجُز والتواين. أبو زيد: َرْهَيْأُت رأيي َرْهَيَأًة، إذا مل حُتِْكْمُه. وَرْهَيَأِت السحابة وتـََرْهَيَأْت، إذا  ياُة:الَرهْ  ]رهيأ[
 . أي: َتَكفَّأُ، كما تـََرْهَيأُ النخلة الَعيدانَُة. أبو عبيد: تـََرْهَيَأ الرُجلُ مَتَخََّضْت للمطر. قال: واملرأة تـََرْهَيأُ يف مْشَيِتها

 يف أمره، إذا َهمَّ به، مث أمسك وهو يريد أن يفعله.
الراُء: شجٌر، الواحدة راَءٌة. وَروَّْأُت يف األمر، تـَْرِوَئًة وترويئاً، إذا َنَظْرَت فيه، ومل تـَْعَجْل جبواب، واالسم  ]روأ[

 َرِويَُّة، َجَرْت يف كالمهم غري مهموزة.ال
 فصل الزاى

 إذا تصاغرت له، وفرقت منه. ن الرجل َتزأزؤًا شديدًا،أبو زيد: تـََزْأزَْأُت م ]زأزأ[
( ، أي موسر كثري الدراهم عاِجُل النـَّْقِد، يقال هو ملئ زكأة. ابن 1رجل زكأة، مثال: مهزة وربعة ) ]زكأ[

 َرَمْت به عند رجليها. َعجَّْلُت نقده، وإنه َلزَُكأُ النقِد. وزََكَأِت الناقُة بولدها تـَزَْكأُ زَْكًأ: السكيت: زََكْأتُُه زَْكأً 
 زأن يف اجلبل، َزأْنً وزنوءا: صعد. ]زأن[

_________ 
 ( يف نسخة الدار: " هبعة ".1)
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 ( :1وقال )
ُت إليه ( . وَزأنََ الِظلُّ: قصر. وَزأنَْ 2وارق إىل اخلريات َزأْنً يف اجلبل * وَزأَنْت من اخلمسني َزأْنً: دنوت منها )

: القصرُي، يقال: رجل َزانٌء، وظلٌّ َزانٌء. قال ابن أزأَنْت غريي: أجلْأتُه. والزَ زُنوءًا. جلْأُت. و  انُء، ابلفتح واملدِ 
( يف الِظلِ  الَزانِء ُرُؤوَسها وحتسبها ِهيماً وهنَّ صحائُح والزانُء أيضاً: الَضيِ ُق، والَزانُء أيضاً: 3مقبل: وُتْدِخُل )

قول منه َزأنََ بـَْوُلُه يزأن زُنوءًا، إذا احتقن. وزأنََّ عليه لِ َي الرُجُل وهو َزانٌء ". تُن، ويف احلديث: " هنى أن ُيصَ احلاق
( قال ابن السكيت: إمنا ترك 5( : الهم إن احلارث بن جبله زان على أبيه مث قتله )4تزنئة، أي ضيق. وقال )

 مهزه ضرورة.
_________ 

الصىب هو حكيم ابنه: بنت زيد وجعل يرقصه الفوارس، و املنقرى، أخذ ولده من منفوسة  ( قيس بن عاصم1)
أشبه أاب أمك، أو أشبه محل * وال تكونن كهلوف وكل يصبح يف مضجعه قد اجندل * وارق إىل اخلريات زأن يف 

 اجلبل اهللوف: الثقيل اجلايف العظيم اللحية. والوكل: الذى يكل أمره إىل غريه.
 خلمسني َزأْنً: دنوت منها ".طت من نسخة الدار عبارة " من ا( سق2)
 ( وتوجل.3)
 ( هو العفيف العبدى.4)
 ( وبعده: وركب الشادخة احملجله * وكان يف جاراته ال عهد له * وأى أمر سئ الفعله:5)
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 فصل السني
ماَر من الَرْدَهِة، األمحر: َسْأَسْأُت ابحلمار: إذا دعوته ليشرب، وقلت له: َسْأَسْأ. ويف املََثِل: قـَرِ ِب احل ]سأسأ[

 وال تقل له: َسْأ.
( . * يـَْغلو أبيدي الِتجار َمْسبَـُؤها * أي 1أت اخلمر سبأ ومسبأ، إذا اشرتيَتها لتشرهبا. قال الشاعر )سب ]سبأ[

إهنا من جودهتا يغلو اشرتاؤها. واستبأهتا مثله، وال يقال ذلك إال يف اخلمر خاصة، واالسم: السباء، على فعال 
( * يكون مزاجها 2أن سبيئة من بيت رأس )اء. ومنه مسيت اخلمر سبيئة. قال حسان بن اثبت: كبكسر الف

( عسل وماء ويسمون اخلمار: السَّبَّاء. فأمَّا إذا اشرتيتها لتحملها إىل بلٍد آخر قلت: َسبَـْيُت اخلمر بال 3)
ن قحطان، يصرف وال يصرف مهز. وسبأ: اسم رجل، ولد عامة قبائل اليمن. وهو سبأ بن يشجب بن يعرب ب

(4. ) 



_________ 
إبراهيم بن هرمة. وقبله: خود تعاطيك بعد رقدهتا * إذا يالقى العيون مهدؤها كأسا بفيها صهباء ( هو 1)

 معرقة * يغلو أبيدى التجار مسبؤها
 ( بيت رأس، موضع ابالردن.2)
 ( يف املطبوعة " مراجها ".3)
 ( ميد وال ميد.4)
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ميني كاذبة، إذا مرَّ عليها غري مكثرت، وسبأت الرجل، جلدته. أبو زيد: سبأته ابلنار أحرقْـُتُه. ن على وسبأ فال
 واْنَسَبَأ اجللُد: انسلخ. قال: واملسبأ: الطريق يف اجلبل. والسبئية من الغالة، ينسبون إىل عبد هللا ابن سبإ.

ا. والسرأة ابلكسر، بيضة اجلرادة. ذلك منهذا حان سرأت اجلرادة تسرأ سرءا: ابضت. وأسرأت: إ ]سرأ[
 ويقال سروة، وأصله اهلمز، وأرض مسروءة ذات سروة.

]سأل[ َسأْلُت السمُن واْسَتأْلتُُه، وذلك إذا طُِبَخ وعوِلَج، واالسم الِسالُء ابلكسر، ممدود. قال الفرزدق: كانوا 
الَُّء ابلضم، ِمثاُل الُقرَّاِء: َشْوُك النخل، د: السُ أبو زي كسالئة محقاء إذا حقنت * سالءها يف أدمٍي غرِي مربوبِ 

الواحدة ُسالََّءٌة. قال: تقول: َسأْلُت النخَل والَعسيَب َسأًل، إذا نـََزْعَت شوكها. األصمعي: َسأَلُه مائة سوٍط، 
 وَسأَلُه مائة درهم، أي نقده.

 ُض َسرَُّه، واالسم السوء، ابلضم،ساءه يُسوءه سْوءًا، ابلفتح، َوَمساَءًة َوَمسائَِيًة: نقي ]سوأ[
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. ومن فتح، فهو من املساءة. وتقول هذا رَُجُل َسْوٍء  وقرئ )عليهم دائرة الُسوِء( ، يـَْعين اهلزميََة والشَّرَّ
ملا ( : وكنُت كذئب الَسْوِء 1ابإلضافة، مث ُتْدِخُل عليه األلَف والالَم، فتقول: هذا رَُجُل الَسْوِء، قال الشاعر )

قال االخفش: وال يقال: الرجل السوء، ويقال: احلق اليقني، وحق رأى َدماً * بصاحبه يوما أحال على الدم 
اليقني مجيعا، الن السوء ليس ابلرجل واليقني هو احلق، قال: وال يقال: هذا رجل السوء ابلضم. وأساء إليه: 

 النَّاَر.  كان عاِقَبَة الذين أساُؤا الُسوآى( يـَْعيننقيض أحسن إليه. والُسوآى نقيُض احلُْسىن، ويف القرآن: )مث
والَسيِ َئُة أصلها َسْيِوَئٌة، فقلبت الواو ايًء وُأْدِغَمْت. ويقال: فالن سيِ ُئ االختيار، وقد خيفف، مثل: هني، وهني، 



َسْوآُء: قبيحٌة.  ( : وال جيزون من حسن بسئ * وال جيزون من ِغَلٍظ ِبَلنْيِ وامرأة2ولني ولني. قال الطهوى )
وانَءُه، وما يُسوُءُه ويـَُنوُءُه. ابن السكيت: ُسْؤُت به ظَنَّاً، وأسأت به الظن. قال:  ويقال: له عندي ما ساَءهُ 

 يثبتون االلف إذا جاءوا اباللف والالم.
_________ 

 ( هو الفرزدق.1)
 ( هو: أبو الغول.2)
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ك من ُسوٍء رأيُتُه  وقوهلم ما أُْنِكُرَك من ُسوٍء، أي مل بك، إمنا هو ِلِقلَِّة املعرفة بك. وقيل يف قوله يكن إنكاري إايَّ
َبرٍص. والَسْوَأُة: الَعْورَُة، والفاحشُة. والسوَأُة الَسوآُء: اخلَلَُّة  تعاىل: )خترج بيضاء من غري سوٍء( أي من غري

َتُه عليه، وقلَت له: َأَسْأَت. يقال: إْن َأَسْأُت َفَسوِ ْئ القبيحُة. وَسوَّْأُت عليه ما صنع تسوئًة وتسويئاً، إذا ِعبْـ 
. قال: وُسْؤُت الرُجَل َسوايًَة وَمسايًَة، خمفَّفان، أي س  -يعىن اخلليل  -اءه ما رآه مين، قال سيبويه: سألته َعَليَّ

وأصله اهلمز. قال: عن سؤته سوائية، فقال: هي فعاليه، مبنزلة عالنية، والذين قالوا: سواية حذفوا اهلمزة، 
وسألته عن مسائية، فقال: مقلوبة، وأصلها مساوئة فكرهوا الواو مع اهلمزة: والذين قالوا: مساية حذفوا اهلمزة 

يفا. وقوهلم: " اخليُل جَتْري علي َمساويها " أي إهنا وإْن كانت هبا أو صاب وعيوب، فإن كرمها حيملها على ختف
 ء الرجل، مثل استاع، كما تقول من الغم: اغتم.اجلَْري. وتقول من الُسوِء، استا

الَسْيُئ ابلفتح: اللَّنَبُ الذي يكون يف أطراف األخالف قبل نزول الدرة، قال زهري: كما استغاث بسيئ  ]سيأ[
 (1فز غيطلة * خاف العيون ومل ينظر به احلشك )

_________ 
 ( احلشك: الدرة.1)

(1/56) 

 

 هو السيئ. وقد انسيأ اللنب.َلْت لبنها من غري حلب. قال و الفراء: تسيأت الناقة: إذا أرسَ 
 فصل الشني

أبو زيد: َشْأَشْأُت ابحلمار، إذا َدَعْوَته، وقلت له: َتُشْؤ، َتُشْؤ. وقال رَجل من بين احِلْرماِز: َتَشْأ، َتَشْأ،  ]شأشأ[



 وفتح الشني.
َأ الزَّرُع: خرج َشْطُؤُه. قال األخفش: يف قوله شطء الزرع والنبات: فراخه، واجلمع: أشطاُء. وقد َأْشطَ  ]شطأ[

أي َطَرَفُه. أبو عمرو: شطَأت الناقة َشْطًأ، َشدْدُت عليها الَرْحَل. وشاطُئ الوادي: َشطُُّه،   )َأْخَرَج َشْطَأُه(تعاىل
هو على الشاطئ وجانُبُه. وتقول: َشاِطُئ األودية، وال جتَمُع. وشاطَْأُت الرُجَل: إذا مشيت على شاطٍئ، ومشى 

 اآلخر.
: شقأ َشْعَرُه ابملُْشِط َشْقًأ: فـَرََّقُه. قال: واملشقا: املفرق، َشَقَأ انُب البعري َشْقًأ وشقوءا: طلع. أبو زيد ]شقأ[

 واملشقأ ابلكسر: املشط.
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 ( .1وشقأته ابلعصا َشْقًأ: أَصْبُت َمْشَقَأُه، أي مفرقه )
ْنئاً، وُشْنئاً، وِشْنئاً، ومشنأ، وشنآان، ابلتحريك، وشنآان، : البغض. وقد شَنأته شَ النشاءة، مثال: الشناعة ]شنأ[

ابلتسكني، وقد ُقِرَئ هبما قوله تعاىل: )شنآن قوم( ، ومها شاذان، فالتحريك شاذ يف املعىن، الن فعالن، إمنا 
جيئ شئ شاذ يف اللفظ، النه مل ن، واخلفقان، والتسكني هو من بناء ما كان معناه احلركة واالضطراب، كالضراب

( : الشناُن، بغري مَهٍْز، مثل الَشَنآُن، وأنشد لألحوص: وما الَعْيُش إالَّ ما 2من املصادر عليه. قال أبو عبيدة )
َغضٌ  ٌل ، وإن كان مجياًل. ورجُ تـََلذُّ وَتْشَتهي * وإْن الَم فيه ذو الَشناِن وفـَنَّدا وُشِنَئ الرُجُل، فهو مشنوٌء، أي ُمبـْ

ابلفتح، أي: قبيح املنظر. ورَُجالِن َمْشَنأٌ، وقوٌم َمْشَنأٌ. وامِلْشناُء، ابلكسر، على مفعاٍل،  َمْشَنأٌ، على مفعل،
مثُلُه. وتشانـَُؤوا، أي تباغضوا. وقوهلم: ال أاب ِلشانِِئَك، وال َأَب ِلشانِِئَك، أي: ملُْبِغِضَك، قال ابن السكيت: 

  لككنايٌة عن قوهلم: ال أابوهي  
_________ 

 فرق واملفرق كمقعد وجملس: وسط الرأس، وهو الذي يـُْفَرُق فيه الشعر.( امل1)
 ( يف املطبوعة: " عبيد " وما هنا موافق ملا يف نسخيت املدينة، ودار الكتب، وملا يف التاج.2)
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. قال الفرزدق ) ِنْئَت به أو َغصَّ ابملاء شاربه ( : فلو كان هذا األمر يف جاهليٍة * شِ 1وشنئ به، أي َأقـَرَّ
باعد من األدانِس. تقول: رجل فيه شنوءة، ومنه أزد شنوءة وهم: حى من والشنوءة على فعولة: الَتقزُُّز وهو الت



قالوا: أزد شنوة ابلتشديد غري مهموز، وينسب إليها ( . قال ابن السكيت: رمبا 2اليمن ينسب إليهم شنئى )
 م شنوه * بنا قريشا ختم النبوهشنوى. وقال: حنن قريش وه

( ، وال تقل شوئ، واجلمع أشياء غري 3الشئ تصغريه شيئ وشيئ أيضاً بكسر الشني وضمِ ها ) ]شيأ[
كما أن الشعراء مجع على غري   مصروف. قال اخلليل: إمنا ترك صرفه الن أصله فعالء، مجع على غري واحده،

( االوىل إىل أول الكلمة 4ثقلوا اهلمزتني يف آخره فقلبوا )واحده، الن الفاعل ال جيمع على فعالء، مث است
 ما قالوا: عقاب بعنقاة وأينق وقسى، فصار تقديره لفعاء،فقالوا: أشياء ك

_________ 
ن املوىل القليل حالئبه ولو كان هذا االمر يف غري ( يف ديوانه: فلو كان هذا الدين يف جاهلية * عرفت م1)

 ملاء شاربهملككم * البديته أو غص اب
 املدينة. ( يف املطبوعة: شنائى. وما نقلناه هو الصحيح، وهو من خمطوطة2)
 ( كلمة: " وضمها " ليست يف املطبوعة، وهى من خمطوطة املدينة.3)
 ، وهو منقول من نسخيت دار الكتب واملدينة.( يف املطبوعة " نقلوا " والصحيح ما وضعناه4)
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أشياء، وأنه جيمع على أشاوى. وأصله أشائي قلبت  يصرف وأنه يصغر على يدل على صحة ذلك أنه ال
اهلمزة ايء فاجتمعت ثالث اي آت فحذفت الوسطى، وقلبت االخرية ألفا فأبدلت من االوىل واوا، كما قالوا: 

ال من أفصح العرب يقول خللف االمحر: إن عندك الشاوى مثال أتيته أتوة. وحكى االصمعي: أنه مسع رج
ء، فلهذا مل يصرف الن أصله أشيئاء صحارى وجيمع أيضا على أشااي وأشياوات. وقال االخفش هو أفعالال

حذفت اهلمزة الىت بني الياء وااللف للتخفيف. قال له املازىن: كيف تصغر العرب أشياء؟ فقال: أشياء. قال 
يرد يف التصغري إىل واحده كما لك، الن كل مجع كسر على غري واحده وهو من أبنية اجلمع فإنه له: تركت قو 

راء، وفيما ال يعقل اباللف والتاء، فكان جيب أن يقال شييئات، وهذا القول ال قالوا: شويعرون يف تصغري الشع
ثل: فرخ وأفراخ، وإمنا تركوا صرفها يلزم اخلليل الن فعالء ليس من أبنية اجلمع. وقال الكسائي: أشياء أفعال م

ء، وقال الفراء: أصل ا شبهت بفعالء، وهذا القول يدخل عليه أال يصرف أبناء وأمسالكثرة استعماهلم هلا الهن
شئ شيئ مثال شيع فجمع على أفعالء، مثل: هني وأهيناء، ولني وأليناء، مث خفف فقيل: شئ، كما قالوا: هني 

واملشيئة: االرادة،  ا اهلمزة االوىل. وهذا القول يدخل عليه أال جيمع على أشاوى.ولني. وقالوا: أشياء فحذفو 
 وقد شئت الشئ أشاؤه.
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وقوهلم: كل شئ بشيئة هللا، بكسر الشني مثل شيعة، أي مبشيئة هللا تعاىل. األصمعي: َشيَّأُت الرجل على 
االمر: محلته عليه. وأشاَءُه لغة يف َأجاَءُه، أي أجلأه. ومتيم تقول: " شر ما يشيئك إىل خمة عرقوب " مبعىن 

 ؤيب العدوى: فيال متيم صابروا قد أشئتم * إليه وكونوا كاحملربة البسلقال زهري بن ذجييئك. 
 فصل الصاد

ُنُه، وىف احلديث: " فقحنا وصأصأمت ". أبو زيد:  ]صأصأ[ َصْأَصَأ اجِلْرُو، إذا التمس النظر قبل أن تنَفِتَح َعيـْ
ذا مل تـَْقَبِل النخلُة اللََّقاَح ومل يكن ِلْلُبْسر َنوًى ْقُت منه. وإصْأصْأُت من الرجل، وتَصْأَصْأُت مثل: تـََزْأزَْأُت، إذا َفرِ 

 قيل: قد صأصأت النخلة.
ُه. وصَبَأْت  ]صبأ[ صَبْأُت على القوم َأْصَبأُ َصْبًأ وُصبوءًا، إذا طَلْعُت عليهم. وصبأ انب البعري ُصبوءًا: طََلَع َحدُّ

. قال الشاعر يصف قحطاً )أي: طََلَع ا ثَِنيَُّة الغالم: طََلَعْت. واْصَبَأ النجُم، ( : وَأْصَبَأ النجُم يف غربَاء 1لثرايَّ
 ( * كأنه ابئس جمتاب أخالق2ُمْظِلَمٍة )

_________ 
 ( هو سلمة بن حنش الكندى، وقيل: أثيل العبدى.1)
 ( يف اللسان: " كاسفة ".2)
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وم، بو عبيدة: صبأ من ديِنِه إىل ديٍن آخر كما تصبأ النجوصبأ الرجل ُصبوًءا، إذا خرج من ديٍن إىل دين. قال أ
 أي خترج من مطالعها، وصبأ أيضاً، إذا صار صابئا. والصابئون: جنس من أهل الكتاب.

َصَدأُ احلديد: وَسُخُه. وقد َصِدَئ يْصدأ َصَدًأ، ويدي من احلديد َصِدَئٌة، أي: َسِهكة. وفالن صاغر  أ[]صد
العار واللوم. وجدي أصدأ بني الصدإ، إذا كان أسوَد ُمْشَرابً مُحَْرًة، وقد َصِدَئ، وَعَناق  َصِدٌئ أيضاً، إذا لزمه

ي من ِشياِت املَِعِز واخليل. يقال: ُكَمْيٌت َأصدأُ، إذا َعَلْتُه كدرة. ذلك اللون، وه صْدآُء. والُصْدَأُة ابلضم: اسم
 (1وصداء أحلقتهم ابلثلل ) وصداء: حى من اليمن. قال لبيد: فصلقنا يف مراد صلقة *

قال االصمعي: الصاءة مثال الطاعة: ما خيرج من رَِحِم الشاِة بعد الوالدة من الَقذى، يقال: أَْلَقِت  ]صوأ[
 صاَءهَتا. وَصيَّْأُت رأسي تصييئا، إذا غسلته وثورت وسخه ومل تنقه. الشاةُ 



_________ 
هلالك. ويروى ابلثلل أراد الثالل مجع ثلة من الغنم ( يف اللسان مادة )ثلل( من بعد ذكر البيت أي اب1)

 فقصر، أي أغنام يعىن يرعوهنا. قال ابن سيده: والصحيح االول.
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 فصل الضاد
 الضئضئ: االصل. قال الكميت: وجدتك يف الضنء من ضئضئ * أحل االكابر منه الصغارا ]ضأضأ[

اْختَـَبْأَت. واملوضع َمْضَبأٌ. قال األصمعي: َضَبَأ: لصق ًءا، إذا أبو زيد: َضَبْأُت يف األرض َضْبَأ وُضُبو  ]ضبأ[
ابالرض، ومنه مسى الرجل ضابئا، وهو ضابئ بن احلارث الربمجى. وضبأت به االرض فهو مضبوء به، إذا 

 ألزقته هبا. وَضَبْأُت إليه: جَلَْأُت. وأضبأ الرجل على الشئ، إذا سكت عليه وكتمه، فهو مضبئ عليه. يقال:
 ن على داهية، مثل أضب.أضبأ فال

َضَنأِت املرأُة َتْضَنأ َضْنئاً وُضنوءًا: كُثر َوَلُدها، فهي ضانٌئ وضانئٌة. وَأْضنأْت مثله. وَضَنأ املاُل: كثر.  ]ضنأ[
وأضنأ القوم: كثرت ما شيتهم. األموي: الِضْنُء ابلكسر: األصل واملْعِدُن. يقال: فالن يف ِضْنِء صدٍق، قال: 

 فتح: الولد، مهموزان. وقال أبو عمرو: الضَّْنُء: الولد، يفتح ويكسر.ْنُء ابلوالضَ 
 الضوء: الضياء، وكذلك الضوء ]ضوأ[
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أيضاً، يتعدى وال يتعدى. قال  ابلضم. يقال ضاَءِت الناُر َتُضوُء َضْوءًا وُضوءًا، وأضاءت مثُلُه، وأضاَءْتهُ 
 * رَّ َمْلَتِبساً ابلفؤاِد التباسا اجلعدي: أضاءت لنا الناُر وجهاً َأغَ 

املضاهأة: املشاكلة. يقال: ضاَهْأُت وضاَهْيُت يهمز وال يهمز، وُقِرَئ هبما قوله تعاىل: )ُيضاِهئوَن قـَْوَل  ]ضهأ[
 الذين كفروا( .

 فصل الطاء
 الُدالِة، أي َخَفْضُت هلم نـَْفسي طاَمَنه. وتطَْأطَأ: َتطاَمَن. وقوهلم: َتطَْأطَْأُت هلم َتطاُطؤَ  طْأطَأ رأَسه: ]طأطأ[

  داٍل، وهو الذي يـَْنزُِع ابلَدْلِو. والطَّْاطاُء من االرض: ما اهنبط.كتطاُمِن الُدالِة، وهو مَجْعُ 
 طَثََأ طَْثئًا: ألقى ما يف جوفه. ]طثأ[



 قوم َأْطَرأُ َطْرءًا وُطروءًا، إذا طََلْعَت عليهم من بلد آخر.َطَرْأُت على ال ]طرأ[
 أبو زيد: َطِسْئُت أْطَسأُ َطْسأ، إذا اختََّْمُت عن الدََّسم. يقال َطِسَئْت نفسي فهي طاِسَئٌة. طسأ[]

 َطِفئِت الناُر َتْطَفأُ طُُفوءًا وانطفأت، ]طفأ[
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 أهتا أان. ويقال ليوم من أايم العجوز: ُمْطِفُئ اجلمْر.وأطف
َفأُت اْطِلْنفاًء،  ]طلفأ[  الشرف، أي الزق السنام.إذا َلزقت ابألرض. ومجٌل ُمْطَلْنفُئ أبو زيد: اْطَلنـْ
ه قوهلم: الطنء ابلكسر: الريبة. والطنء أيضاً: بقيَّة الروح، يقال تركُته ِبِطْنِئِه، أي حبشاَشِة نفسه، ومن ]طنأ[

 هذه َحيَّة ال تطِنَئ، أي ال يعيش صاحبها تقتل من ساعتها، يهمز وال يهمز، وأصله اهلمز.
الطاءة مثل الطاعة: االبعاد يف املرعى، يقال فرس بعيد الطاءة. قالوا: ومنه أخذ طيئ مثل سيد أبو  أ[]طو 

النسبة إليهم طائى على غري قياس، قبيلة من اليمن، وهو طيئ بن أدد بن زيد ابن كهالن بن سبإ بن محري. و 
 طاءة أيضا: احلمأة.وأصله طيئى مثل طيعى فقلبوا الياء االوىل ألفا وحذفوا الثانية. وال

 فصل الظاء
َظِمَئ َظَمأ: َعِطَش. وقال تعاىل: )ال ُيصيبُـُهْم َظَمأٌ( ، واالسم الِظْمُء ابلكسر. وقوٌم ِظماٌء أي ِعطاٌش.  ]ظمأ[

 ُفُصوصه َلِظماٌء، أي ليست بَرْهَلٍة كثرية اللحم.ويقال للفرس: إنَّ 
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ُت إىل لقائك، أي اشتقت. آُن: العطشان، واألنثى: َظْمآى. وَظِمئْ وأظمأته: أعطشته، وكذلك التظمئة. والَظمْ 
اُء. وِظْمُء احلياة: من حني والِظْمُء: ما بني الِوْرَدْين: وهو حبس اإلبل عن املاء إىل غاية الِوْرِد، واجلمع اأَلْظم

من عمره إال اليسري. يقال: إنه  الوالدة إىل وقت املوت. وقوهلم: ما بقي منه إال َقْدُر ِظْمِء احلمار، إذا مل يبق
 ليس شئ من الدوابِ  أقصر ِظْمئاً من احلمار.

 فصل العني
( 2( يصف أسدا: كأن بصدره )1َوَخَلْطَتُه. قال الشاعر )أبو زيد: َعَبْأُت الطيَب َعْبًأ، إذا َهيَّأتُه َوَصنَـْعَتُه  ]عبأ[

ْعِبَئًة وتعبيئاً. قال: ُكلٌّ من  ( عروس قال: وعبأت املتاع3ومبنكبيه * عبريا ابت يعبؤه ) عبأ، إذا هيأته، وَعبَّْأتُه تـَ
ألعباء. وأنشد لزهري: . قال: والِعْبُء ابلكسر: احِلْمُل، واجلمع اكالم العرب. وَعبَّْأُت اخليل تعبئة وتعبيئاً 



 (4* جاين بغرِي َيٍد وال ُشْكِر ) احلامُل العَبء الثقيَل َعن ال
_________ 

 زيد الطائى( هو أبو 1)
 ( يف رواية: " بنحره ".2)
 ( ويروى: خيبؤه، وتعبؤه.3)
 ( ويروى: " لغري يد وال شكر ".4)
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ويقال لعدل املتاع: عبء، ومها عبآن. واالعباء: االعدال. وعبء الشئ: نظريُُه كالِعْدِل والَعْدِل. وما َعَبْأُت 
 ز تعبئة اجليش. واالعتباء: االحتشاء.مهبفالن َعْبًأ، أي ما ابليت به. وكان يونس ال يَ 

 فصل الغني
الِغْرِقُئ: قشر البيض الذي حتت القيض. قال الفراء: مهزته زائدة، النه من الغرق. وكذلك اهلمزة يف  ]غرقأ[

 الكرفئة والطهلئة، زائداتن.
 فصل الفاء

 إذا تكلم. رجل فَأفاٌء على َفعالٍل، وفيه فَأفَأٌة، وهو الذي يرتدد يف الفاء ]فأفأ[
أبو زيد: ما أفْـَتأُت أذكُره، وما فَِتْئُت أذُكره، وما فـََتأُت أذكره، ابلكسر والنصب، أي مازلت أذكره وما  ]فتأ[

 برحت أذكره، ال يـَُتكلَّم به إال مع اجَلَحِد. وقوله تعاىل: )اتهلل تـَْفتَـُؤ َتْذُكُر يوسَف( أي ما تفتأ.
 اء. قال اجلعدى:فثأت القدر: سكنت غلياهنا ابمل ]فثأ[
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تفور علينا ِقدرُُهْم فُندميُها * ونـَْفَثؤها عنَّا إذا مَحُْيها غال وفـَثَأُت الرجل: إذا كسرته عنك بقول أو غريه وسكَّنَت 
، أي سكن وفرت. ومن أمثاهلم بَـَهَر. وأفْـثََأ احلَرُّ يف  غضبه، وفِثَئ هو: انكسر غضبه. وَعدا حىتَّ أفْـثََأ، أي أعيا وانـْ

م: " إنَّ الرثيَثَة تْفثَأ الغضب "، وأصله أن رجاًل كان غضب على قوم، وكان مع غضبه اليسري من الرِبِ  قوهل
 جائِعاً، فسَقْوُه رثيئًة فَسَكَن َغضُبُه وكفَّ عنهم. وفـَثَأُت رأي الرجل، إذا رددتُه.

ملد والضم. ، ابلكسر والنصب، فجاءة ابفاجأه األمُر مفاجأًة وِفجاًء، وكذلك فجثه االمر وفجأه االمر ]فجأ[



 ومنه قطرى بن الفجاءة املازىن.
الَفَرأُ: احلمار الوحشيُّ، ويف املثل: " كلُّ الصيد يف جوف الفرإ "، واجلمع فراء، مثل جبل وجبال. قال  ]فرأ[

 (2( : بضرب كآذان الفراء فضوله * وطعن كإيزاغ املخاض تبورها )1مالك بن زغبة )
_________ 

 الطمحان القيىن كما يف اللسان مادة )عفا( .( الباهلى، والبيت اليب 1)
 ( أي ختتربها. االيزاغ: إخراج البول دفعة دفعة.2)
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 وقد أبدلوا من اهلمزة ألفا فقالوا: " أنكحنا الفرا فسنرى ".
 تفسيئا: مددته حىت تفزر( مثله. وفسأته أان تفسئة و 1تـََفسََّأ الثوب، إذا تقطَّع وبلى. وتقضأ ) ]فسأ[
 تفشأ الشئ تفشؤا: انتشر. أبو زيد: تـََفشََّأ ابلقوم املرُض، إذا انتشر فيهم. ]فشأ[
رَض: صرعه. وفطََأ بسلِحِه: أبو زيد: َفطََأُه: ضربه على ظهره، مثل حطََأُه. وفطََأها: جامعها. وَفطََأ به األ ]فطأ[

ا جاء ابلثاء. وفطََأ هبا: حَ  َبَق. وفطأت الشئ: شدخته. والفطأة، الفطسة. رجل أفطأ بني الفطإ. رمى به، ورمبَّ
 البعري، إذا تطامن ظهره خلقة.وفطئ 
( 3َسواري * وُجنَّ اخلازابز )( فوقه الَقَلُع ال2تـََفقََّأِت السَّحابَُة عن مائها: تشققت. قال ابن أمحر: تـََفقََّأ ) ]فقأ[

 به جنوان
_________ 

أخلق  مثله. أقول كما هنا مثله، قال يف اللسان مادة قضأ: وقضئ الثوب واحلبل: ( يف اللسان: وتفصأ1)
 وتقطع وعفن من طول الندى والطى.

زامى * هتادى ( قوله تفقأ فوقه، اهلاء عائدة على " هبجل " يف البيت الذى قبله: هبجل من قسا ذفر اخل2)
 اجلربياء به احلنينا.

ابب به، ومها صواتن جعال صوات واحدا الن صوته خاز ابز، ومن أعربه ( اخلازابز: صوت الذابب، مسى الذ3)
 منزلة الكلمة الواحدة، فقال: خاز ابز. عن اللسان.نزله 
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يعىن فوق اهلجل وهو: املطمئن من االرض. وتفقأت البهمى، إذا تشققت لفائفها عن مَثَرها. وتـََفقَّأ الُدمَُّل 
( . والفقء: السابياء، وهو الذي خيرج على رأس الولد. 1ًأ، وفـَقَّأهُتا تفقئة، إذا خبقتها )والَقْرُح. وفـََقأُت عينه َفق

 وتـََفقَّأُت شحمًا، تنصبه على التمييز.
فاء يفئ فيئا: رجع، وأفاءه غريه: رََجعه. وفالن سريع الفئ من غضبه، وإنه حلسن الفيئة ابلكسر، مثال  ]فيأ[

مثال الفعة: الطائفة، واهلاء عوض من الياء الىت نقصت من وسطه، أصله فئ الفيعة، أي حسن الرجوع. والفئة 
ات. والفئ: اخلراج والغنيمة، تقول منه: أفاء مثال فيع النه من فاء، وجيمع على فئون وفئات، مثال شيات ولد

الزوال من  هللا على املسلمني ماَل الكفار يفئ إفاءة. واستفأت هذا املال، أي أخذته فيئا. والفئ: ما بعد
الظلِ . قال محيد ابن ثور يصف َسْرَحًة وكىن هبا عن امرأة: فال الظلُّ من برد الضُّحى تستطيعه * وال الفئ من 

 لعشى تذوق( ا2بعد )
_________ 

 ( خبق العني: عورها1)
 ( يف رواية " برد ".2)
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كيت: الظلُّ ما نسخته الشمس، والفئ ما وإمنا مسى الظل فيئاً لرجوعه من جانٍب إىل جانٍب. قال ابن الس
بيدة عن رؤبة: كلُّ ما كانت عليه الشمُس فزالت عنه فهو فئ وظل، وما مل تكن نسخ الشمَس. وحكى أبو ع

ياٌء وفُيوٌء. وقد فـَيَّأِت الشجرُة تـَْفِيئًة، وتـََفيَّْأُت أان يف فـَْيئها، وتفيأت الظالل، عليه الشمس فهو ظلٌّ، واجلمع أف
 ( .1لبت. واملفيؤة: املقنؤة )أي تق

 فصل القاف
 قبأ قبئاً: لغة يف قأَب قَأابً، إذا أكل وَشِرَب. ]قبأ[
َؤُة: موضع الِقثَّاِء. وأْقثأ القوم: كُثر عندهم الِقثاء. أبو زيد: الِقثَّاُء: اخلِيار، الواحدة قثَّاءٌة. واملَْقثََأُة واملَْقثُـ  ]قثأ[

 ة القثاء.أقْـثَأِت األرض، إذا كانت كثري 
الَقْرُء ابلفتح: احليض، واجلمع أْقراٌء وُقروٌء على ُفعوٍل، وَأقْـُرٌؤ يف أدىن العدد. ويف احلديث: " دعي  ]قرأ[

 الصالَة أايَم أْقراِئِك ". والَقْرُء أيضا:
_________ 

 ( يقال: مقنأة، ومقنؤة، للمكان الذى ال تطلع عليه الشمس.1)
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: مورثة ما ال وىف األصل رفْـَعًة * ِلما ضاع فيها من قروِء ِنساِئكا ( 1اد. قال االعشى )الطهر، وهو من االضد
رأُة، إذا صارت صاحبة وأْقرأِت املرأة: حاضت، فهي ُمْقِرٌئ. وأقْـَرأْت: َطُهرت. وقال األخفش: أْقرأِت امل

ًة أو َحْيَضتني. والقرء: انقضاء يقال: قـََرأِت املرأُة َحْيضَ  -بال ألٍف  -حيٍض. فإذا حاضت قلت: قـََرَأْت 
دنت. والقارئ: الوقُت، تقول منه أقْـَرأِت  احليض. قال: وقال بعضهم: ما بني احليضتني. وأْقرأْت حاجُتَك:

 ( :2ذىل )الريُح، إذا دخلت يف وقتها. قال اهل
َحْت أم ال. قال أبو عمرو بن إذا هبت لقارئها الرايح * أي لوقتها. واستقرأ اجلمل الناقة، إذا اتركها لينظر أَلقِ 

حىتَّ حتيض لالسترباء. قال: وإمنا القرء العالء: يقال دفع فالن جاريته إىل فالنة تقرئها، أي متسكها عندها 
 الوقت، فقد

_________ 
 كل عام أنت جاشم غزوة * تشد ال قصاها عزمي عزائكا  ( وقبله: وىف1)
 ، وصدر البيت:( اهلذىل هو مالك بن احلارث كما يف اللسان2)

ل: جد جرير بن عبد كرهت العقر عقر بىن شليل * أي لوقت هبوهبا وشدة بردها. والعقر: موضع بعينه. وشلي
 هللا البجلى.
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( 1يكون للحيض، وقد يكون للطهر. قال الشاعر: إذا ما السماء مل نغم مث أْخَلَفْت * ُقروُء الثرايَّ أن يكون )
خر مطرها. وقرأت الشئ قرآان: ْوئها الذي مُيَطُر فيه الناس، يقال: أقْـَرأِت النجوم، إذا أتهلا َقْطُر يريد وقت نَـ 

( وما قرأت جنينا، أي مل تضم 2مجعته وضممت بعضه إىل بعض، ومنه قوهلم: ما قرأت هذه الناقة سلى قط )
ة: مسِ ي القرآن ألنه جيمع رمحها على ولد. وقرأت الكتاب قراءة وقرآان، ومنه مسِ ي القرآن. وقال أبو عبيد

نَّ علينا مجعه وقرآنه( أي مجعه وقراءته، )فإذا قرأانه فاتبع قرآنه( أي قراءته. السَُّوَر فيضمها. وقوله تعاىل: )إ
قال ابن عبَّاس: فإذا بيـَّنَّاه لك ابلقراءة فاعمل مبا بيـَّنَّاُه لك. وفالن قرأ عليك السالم وأقراك السالَم، مبعىًن. 

قراء: الرجل املتنسِ ك، وقد تـََقرََّأ، أي تنسََّك، القرآن فهو ُمْقِرٌئ، ومجع القارئ قرأة مثال كافر وكفرة. وال وأقرأه
 ( :3واجلمع الُقرَّاءوَن. قال الفراء: أنشدين أبو صدقة الدبريى )



_________ 
 ( يروى: " أن يصوب ".1)
 ( املراد: أهنا مل يطرقها فحل.2)
 لبيت لزيد بن تركي الزبيدى، ونقل أيضا قول اجلوهرى.( يف اللسان، أن ا3)
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( وقد يكون الُقرَّاُء مجعاً لقارئ. والقرأة ابلكسر 1بيضاء تصطاد الَغِويَّ وَتْسَتيب * ابحلسِن قـَْلب املُسلِم الُقرَّاِء )
هبت عنك قرأة ( فقد ذ2شرة )مثال القرعة: الوابء. قال االصمعي: إذا قدمت بالدا فمكثت هبا مخس ع

 البالد. قال: وأهل احلجاز يقولون: قرة بغري مهز. ومعناه أنه إذا مرض هبا بعد ذلك فليس من وإب البلد.
االموى: قضئت الشئ أقضأ َقْضأ: أكلُتُه. وأْقضأُت الرجَل: أطعمته. أبو زيد: يقال قضئت القرية  ]قضأ[

طول الندى والطى. وما عليك يف لثوب يقضأ من قربة قضئة، واتقضأ قضأ ابلتحريك: عفنت وهتافتت. وهى 
هذا األمر ُقْضأٌة ابلضم، مثال ُمْضَغٍة، أي عاٌر. وَنَكَح فالن يف ُقْضأٍة. ويف عينه ُقْضأٌة، أي َفَساٌد. ويف َحَسِبه 

 ُقْضأٌة، أي عيب. قال الشاعر: تعريين سلمى وليس بقضأة * ولو كنت من سلمى تفرعت دارما
_________ 

 ت لكاعب مودونة * أطرافها ابحللى واحلناء ومودونة: ملينة.بله: ولقد عجب( وق1)
 ( مخس عشرة ليلة، كما يف اللسان.2)
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 وسلمى: حى من دارم.
َنْت. وَقُمَؤ الرجل ابلضم َقماًء وَقماءًة صار َقميئاً.  )قمأ( أبو زيد: قَمأِت املاشيُة تـَْقَمأُ ُقُموًءا وُقموءًة، إذا مسَِ

صغري الذليل. وأقمأته: صغرته وذللته، فهو قمئ على فعيٍل. وأْقَمأ القوُم، أي مسنت إبلهم. وأقمأىن : الوهو
( : لقد قضيت فال َتْستَـْهِزائ َسفها * مما 1الشئ: أعجبين. وتقمأت الشئ: مجعته شيئا بعد شئ. قال الشاعر )

ْأتُه من لذة وطرى وعمرو بن قميئة الشاعر على فعيلة.  تَقمَّ
ْقِنَئًة، وقد قـََنأْت هي من اخلضاب، تـَْقَنأُ قـُُنوًءا: اْشَتدَّْت مُحَْرهُتا. وقال األسود  []قنأ قـَنََّأ الرجل حلَيتُه ابخِلضاِب تـَ

ٌر * قـََنأْت أانمله من الفرصاد ) ( وشئ أمحر قانٌئ. أبو عمرو: املَْقَنأُة 2بن يعفر: َيسعى هبا ذو توَمَتنْيِ ُمَشمِ 



 كان الذي ال َتْطَلع عليه الشمس. وقال غري أيب عمرو: َمْقناٌة وَمْقنُـَوٌة بغري مهٍز: نقيض املضحاة.: املواملَْقنُـَؤةُ 
_________ 

 ( هو ابن مقبل.1)
 ( الفرصاد: التوت.2)
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وقيأته قاء يقئ قيئا. وىف احلديث " الراجُع يف ِهَبِتِه كالراجع يف قيثه ". واستقاء وتقيأ: تكلف القئ.  ]قيأ[
أان مبعىن: وهذا ثوب يقئ الصبغ، إذا كان مشبعا. ابن السكيت: القيوء ابلفتح على فعول: الدواء الذى وأقأته 

 يشرب للقئ. ويقال: به قياء ابلضم واملد ، إذا جعل ُيكِثُر القئ.
 فصل الكاف

ؤ: التجمع. وسقط لقصري. والتكأكَتَكْأَكَأ، أي: َجنُبَ وَضُعَف وَنَكَص، مثل: َتَكْعَكَع. واملتكأكئ: ا ]كأكأ[
عيسى بن عمر عن محار له فاجتمع عليه الناس فقال: مالكم تكأكأمت على تكأكؤكم على ذى جنة، افرنقعوا 

 ( .1عىن )
ذا أبو زيد: َكثَأ اللنُب َيْكثَأُ َكْثًأ، إذا ارتفع فوق املاء وَصفا املاء من حتت اللنب. قال: وكثَأِت الِقْدُر َكْثًأ، إ ]كثأ[

( ، وهو: ما ارتفع منها بعد ما تـَْغلي. قال: وكثَأْت أوابُر 2لي، يقال: خذ َكْثأَة ِقدِرك وُكْثأَة ِقْدرك )أزَبَدت للغَ 
 اإلبل كثأ: نبتت،
_________ 

 ( أي تفرقوا.1)
 ( أي ابلفتح والضم.2)
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لك حِلَْيٌة * كأنََّك منها قاعٌد  قد َكثَّأتْ وكذلك كثأ اللنب الوبر والنبت تكثئة. وأنشد ابن السكيت: وأنت امرٌؤ 
 يف ُجوالِق ويقال أيضاً: كثَّأُت، إذا أكلَت ما على رأس اللنب.

َلبََّدُه يف األرض، أو َعِطَش فأبطأ يف النبات. يقال:  ]كدأ[ أبو زيد: َكَدَأ النبُت َيْكَدأُ ُكدوًءا، إذا أصابه الرَبْد فـَ
أ  َتْكِدَئًة. وأرٌض كادئة: بطيئة اإلنبات. ُه يف األرضأصاب الزَّرَْع بـَْرٌد َفَكدَّ



الِكْرِفئ: السحاب املرتفع الذي بعضه فوق بعض، والقطعة منه ِكْرِفَئٌة. قال الشاعر يصف جيشاً:  ]كرفأ[
 (2* ِر ترمى السحاب ويرمى هبا ) ( الَغْيِث ذاِت الصَّبي1َكِكْرِفَئِة )

_________ 
عامر بن جوين الطائى يصف جارية: وجارية من بنات امللو * ك  أيضا يف شعر( قوله ككرفئة اخل. جاء 1)

* ِر أتتى السحاب وأتاتهلا ومعىن أتاتل: تصلح، وأصله  قعقعت ابخليل خلخاهلا َكِكْرِفَئِة الَغْيِث ذاِت الصَّبي
 أتتول، ونصبه إبضمار أن.

* عليها املضاعف إقباهلا وبعده: وقها بيضها ( صوابه: يرمى هلا، الن الشعر للخنساء. وقبله: ورجراجة ف2)
 وقافية مثل حد السنان * تبقى ويذهب من قاهلا
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. ونظر أبو الغوث االعرايب إىل قرطاس رقيق فقال: غرقئ حتت والكرفئ: قشر البيض االعلى، حكاه أبو عبيد
 كرفئ. ومهزته زائدة. وكرفأت القدر: أزبدت للغلى.

ال للرجل إذا َهَزَم القوَم فمرَّ وهو يطردهم: مرَّ فالن َيْكَسُؤُهْم وَيْكَسُعُهْم، أي ِبْعُتُه. ويقَكَسْأتُُه: تَ   ]كسأ[
 ( :1يتبعهم. ومنه قول الشاعر )

( : حىتَّ أرى فاِرَس الَصموِت َعلى * َأْكساِء 2الشتاء بسبعة غرب * واالكساء: االدابر. قال الشاعر )كسع 
ا اإلِبُل يع  ين َخْلَف القوم وهو يطردهم.َخْيٍل كأهنَّ

أبو عمرو: كَشأُت اللحم َكْشًأ: شويته حىتَّ يَِبَس فهو كشئ. وأكشأته أيضا عن االموى. وفالن  ]كشأ[
: أيكله وهو ايبٌس. وكَشْأُت الِقثَّاَء: أكلُته. أبو زيد: كَشأت الطعام َكْشًأ، إذا أكلته كما أتكل يتكشأ اللحمَ 

 ة: تكشأ االدمي: تقشر.القثَّاء وحنوه. أبو عبيد
 كَفأُت القوَم َكْفًأ، إذا أرادوا َوْجهاً فصرفتهم إىل غريه، فانكفؤوا أي رجعوا.  ]كفأ[

_________ 
 عرايب. وعجزه:( هو أبو شبل اال1)

 ابلصن والصنرب والوبر
 ( املثلم بن عمرو التنوخى.2)
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نَّ ظْعنَـُهم غداَة ( : وكأ1تتحرك النخَلُة الَعْيدانَُة. قال الشاعر ) وتكفأت املرأة يف ِمْشَيتها: تَرْهَيأْت وماَدْت كما
ُته، فهو مكفوٌء. وزعم ابن األعرايب أن أْكَفْأتُه ُتُه وقلبـْ  حتمَّلوا * ُسفٌن َتَكفَّأُ يف خليج ُمْغَرِب وكَفأْت اإلانَء: َكبَـبـْ

ل منه: امها ابألخرى مث خُيَلُّ به ُمَؤخَُّر اخلِباِء. تقو اُء ابلكسر واملد: ُشقَّة أو ُشقَّتاِن تـُْنَصُح إحدلغة. والِكف
أْكَفأُت البيَت إكفاًء. واإلكفاء يف الشعر: أن خُيالَف بني قوافيه بعضها ميم وبعضها نون، وبعضها دال وبعضها 

نخ بة: أْزَهُر مل يولد بنجم الشح * ميم البيت كرمي السطاء، وبعضها حاء وبعضها خاء وحنو ذلك، كقول رؤ 
ل الفراء: أكفأ الشاِعر، إذا خالف بني حركات الروى، ( هذا قول أىب زيد، وهو املعروف عند العرب. وقا2)

ُته. وأْكَفْأتُه: أَمْلُته، قال: وهل ذا قيل: وهو مثل االقواء. حكاه عنه ابن السكيت. الكسائي: َكَفأُت اإلانَء: َكبَـبـْ
 لرمة:تـَْنِصْبها نصباً حني ترمي عنها. قال: ومنه قول ذى اأْكَفْأُت القوَس، إذا أَمْلَت رَأَسها ومل 

_________ 
 ( هو بشر بن أيب خازٍم األسدي.1)
( هذا البيت من رجز لرؤية قافيته احلاء. والسنخ: االصل. وىف اللغة أيضا: السنح، ابحلاء املهملة: االصل. 2)

 ذا فال " إكفاء ".وعلى ه
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( وقال أبو زيد: يعين جائرا غري قاصد 1ما َعَلْوها ُمْكَفًأ َغرَي ساِجِع )َه رَْكِبها * إذا هبا أرضاً َترى َوجْ  قطعت
والكفئ: النظري. وكذلك الكف والكفؤ، على فعل وفعل. واملصدر الكفاءة ابلفتح واملد. وتقول: ال ِكفاَء له 

( 2ويتان )مكافئتان " أي متسا ديث العقيقة " شااتنابلكسر، وهو يف األصل مصدر، أي ال نظري له. وىف ح
، واحملدثون يقولون " مكافأاتن ". وكل شئ ساوى شيئاً حىتَّ يكون مثله فهو مكافئ له. وقال بعضهم يف 

تفسري احلديث: تذبح إحدامها مقابلة االخرى. وكافأته على ما كان منه ُمكافَأًة وِكفاًء: جازيته. تقول: ماىل به 
والتكافـُُؤ: االستواُء، يقال " املسلمون تتكافأ ِدماُؤُهم ". اقة على أن أكافئه. كفاء، أي ماىل به ط  قبل وال

ُتُه. واْسَتْكَفأُت فالانً إبَلُه، أي سألته نِتاَج إبله َسنًة،: فأْكَفأنيها، أي أ َلبـْ عطاين واْكتَـَفأُت اإلانَء مثل َكَفأتُُه، أي قـَ
 أُة والكفأة، يضمَسنًة. واالسم الُكفْ لََبنها وَوبـََرها وأوالَدها 

_________ 
( أي مما ال غري مستقيم. والساجع: القاصد املستوى املستقيم. واملكفأ: اجلائر، يعىن جائرا غري قاصد، 1)



 ومنه السجع يف القول.
 ( أي يف السن، كما يف اللسان.2)
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ْكَفأُت إبلي َكْفأََتنْي، إذا َجعلَتها ِنْصَفني تـُْنتُج كلَّ ح، تقول: اعطين ُكْفأَة انقَِتك وَكْفَأَة انقَِتَك. وتقول أيضاً: أويفت
ِنْصَفها وترتك ِنصفاً، ألن أفضل الِنتاج أن حُتمَل على اإلبل الُفحوَلة عاماً وُترْتَك عاماً، كما يصنع ابالرض  عامٍ 

ال مس يقول: إهنا  ( كفأتيها تنفضان ومل جيد * هلا ثيل سقب يف النتاجني1و الرمة: كال )يف الزراعة. قال ذ
ْبُت له ُكْفأَة انقيت وكفأة انقيت يضم ويفتح، إذا وهبت له نتجت إاناث كلها. وهذا حممود عندهم. أبو زيد: َوهَ 

 ولدها ولبنها ووبرها سنة.
ْطُبُه وأْكأَلْت فهي أرٌض ُمْكِلَئٌة وَكِلَئٌة، أي ذاُت َكأٍل. وسواٌء رَ ]كأل[ الَكألُ: العشُب. وقد َكِلَئِت األرُض 

أبو عبيد. وكاله هللا ِكالءًة ابلكسر، أي َحِفَظُه وايبُسه. وَكأَلِت الناقُة وأْكأَلْت، إذا أكلت الكال، حكاه 
 ( :2ر )وَحَرَسُه. يقال: إذهْب يف ِكالءِة هللا. واْكَتأْلُت منهم: احرتْسُت. قال الشاع

 (3أخنت بعريى واكتأالت بعينه )
_________ 

 ( ويروى: ترى.1)
 ( هو كعب بن زهري.2)
 ( عجزه. * وآمرت نفسي أي أمرى أفعل * ويروى:3)
 ي أمرى أوفق:أ
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ل: اْكَتأَلْت عيين، إذا مل تنم وسِهَرْت وَحِذَرْت أمرًا. واملَُكألُ ابلتشديد: شاطُئ النهر ومرفأ السفن. أبو زيد: ويقا
ممدود، وهو موضع ابلبصرة الهنم يكلئون سفنهم  َكأَل القوم سفينتهم تكليئاً: حبسوها، ومنه الكالء مشدد

فعال مثل جبار ابلتشديد. واملعىن أن املوضع يدفع الريح هناك، أي حيبسوهنا، يؤنث ويذكر. وقال سيبويه: هو 
عن السفن وحيفظها. وهو على هذا مذكر مصروف. وقال االصمعي: الكالء واملكال: موضع تـُْرفَأُ فيه الُسُفُن، 

ٌء. وقوهلم: بـََلَغ  هنٍر. وَكأْلُت َتْكِلَئًة، إذا أتيُت مكاانً فيه ُمْسَترَتٌ من الريح، واملوضع ُمَكألٌ وَكالَّ وهو ساحل كل ِ 



 هللا بك أْكأَل الُعمر، أي آخَرُه وأبَعَدُه. وَكأَل الَدْيُن، أي أتخََّر. والكاِلُئ: الَنسيَئُة. قال الشاعر:
كالنسيئِة اليت ال ُترجى. ويف احلديث أنَّه عليه السالم " هنى عن   ( * أي نقده1وعينه كالكالئ املضمار )
 ع الَنسيَئِة ابلنسيئة، وكان االصمعي ال يهمزه، وينشد:الكاِلِئ ابلكاِلِئ " وهو بي

_________ 
 ( صواب إنشاده " الضمار " كما يف املقاييس واللسان )ضمر( .1)
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( : َتَكأْلُت أي 2ئة ومنها ما هو نـَْقٌد. أبو عبيد )( أي منها نسي1ا كاٍل وانِجْز )تُباِشُرَك اهلُمو * ُم فإهنَّ  وإذا
اْستَـْنَسْأُت نسيئًة. وكذلك اْسَتْكأْلُت ُكأَلًة ابلضم، وهو من التأخري. أبو زيد: َكأْلُت يف الطعاِم َتْكليئاً، 

م. وأْكأْلُت من الدراهم فهو الُكأَلُة ابلض . وما أعطيَت يف الطعاِم نسيئةً وأْكأْلُت فيه إْكالًء: أسلْفُت فيه
 َبَصري يف الشئ، إذا رددته فيه.

الَكْمَأُة واحدها َكْمٌء على غري قياس، وهو من النوادر، تقول: هذا كْمٌء وهذان كْمآِن وهؤالء أكموء  ]كمأ[
يَتَكمَُّؤون، أي جيتنون  َعْمتهم الَكْمَأَة. وخرج الناسثالثة، فإذا كثرت فهى الكمأة. وكمأت القوم كمأ: أطْ 

َأَة. وأْكَمَأِت األرُض: كُثرت َكْمَأهُتا. وقوهلم: أْكَمَأْت فالانً الِسنُّ، أي شيَّخته. وكِمَئْت رِجلي: تشقَّقْت. الَكمْ 
 الكسائي: َكِمَئ الرجُل، إذا َحفى ومل يكن عليه نـَْعٌل.

تَ أبو زيد: ِكْئُت عن ا ]كيأ[ . ورجٌل ِكٌئ وَكأٌ وكاٌء أيضاً، ُه وَجبُـْنَت، مثل ِكْعُت َأكيعُ المر أكئ كيأ وكيأة، إذا ِهبـْ
 أي ضعيف جبان، مثل كع وكاع.

_________ 
 ( لعبيد بن االبرص، كما يف اللسان.1)
 ( يف اللسان: أبو عبيدة.2)
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 فصل الالم
. وتأْلأَل الربُق: َلَمَع واللُّْؤُلَؤُة: الُدرَُّة، ( " أي َبْصَبَصْت أبذانهبا1]ألأل[ قوهلم " ال أفْـَعُلُه ما أْلأَلِت الفوُر )

لعَّال، والقياس ال ٌء مثل  آللُئ. قال الفراء: مسعُت العرَب تقول لصاحب اللْؤُلِؤ: أل ٌل مثلواجلمع الُلْؤُلُؤ والَّ 



 لعاع.
ْأُت لَْبًأ ابلتكسني إذا حلبت الِلَبأُ على ِفَعٍل، بكسر الفاء وفتح العني: أوَّل اللنب يف الِنتاِج، تقول: َلبَ  ]لبأ[

ْأُت اجلَْدَي، إذا شددته لَبَأ، وَأْلَبَأ القوُم: كُثر عندهم اللَبأُ. أبو زيد: أَْلبَ الشاة لبأ. ولََبْأُت القوَم أيضاً: أطعمتُـُهُم ال
ولَدها، إذا أرضعْتُه اللَبَأ، إىل رأس اخلِْلِف لريضع لَِبًأ. واْستَـْلَبَأ هو، إذا رضع من تِلقاِء نفسه. وَأْلَبَأِت الشاُة 

لغٌة فيها، اكنة الباء غري مهموزة والتَـَبَأها َوَلُدها. وِعشاٌر َمالِبٌئ، إذا َدان نتاجها. واللبؤة: أنثى االسد، واللبؤة س
عن ابن السكيت. ولبأت ابحلج تلبئة، وأصله لبيت غري مهموز. الفراء: رمبا خرجت هبم فصاحتهم إىل أن 

 مبهموز، قالوا: لبأت ابحلج، وحالت السويق، ورأثت امليت.. يهمزوا ما ليس
_________ 

 ( الفور: ظباء، ال واحد هلا من لفظها.1)
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َلَتْأُت الرجَل حبجٍر، إذا رميته به. ولََتْأته بعيين، إذا أحددَت إليه النظر. ولََتْأهُتا، إذا جامعتها. ولََتَأْت به  ]لتأ[
 : لعَن هللا أمًّا لََتَأْت به.أمُّه: ولَدته. ويقال

ْلِجَئُة: اإلكراه. جَلَْأُت  ]جلأ[ إليه جَلًَأ ابلتحريك وملجًأ، واْلَتَجْأُت إليه، مبعىًن. واملوضع أيضاً جَلَأٌ وَمْلَجأٌ. والتـَ
 وأجلأته إىل الشئ: اضطررته إليه. وأجْلَْأُت أمري إىل هللا: أْسَنْدُت. وعمر بن جلأ التميمي الشاعر.

 ( . وقبَّح هللا ُأمًّا لزأت به، أي ولدته.1ها )االصمعي: لزأت االبل تلزئة، أذا أحسنَت رعيَ  لزأ[]
 االمحر: لطأ ابالرض لطأ، ولطئ أيضا لطوءا: لصق هبا. ]لطأ[
ظم: َلَفأُت العوَد: َقَشْرتُُه. ويقال َلَفَأِت الريُح الَسحاَب عن وجه السماء. أبو زيد: لفأت اللحم عن الع ]لفأ[

 جلفته عنه وقشرته.
_________ 

 رعيتها، بكسر الراء. ( يف اللسان:1)
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 ( : البضعة اليت ال َعظَم فيها حنو النحضة واهلربة والوذرة. أبو عمرو: لفأه: ابلعصا: ضربه هبا.1واللفئة )
توقف. أبو زيد: لكأت به االرض: ضربت به االرض. وتلكأ عن االمر تلكؤا: تباطأ عنه و  أبو زيد: ]لكأ[



 لكأته ابلسوط: ضربته به.
أملََأ به: اشتمل عليه، يقال: ذهب ثويب فما أدري َمْن أملأ به. ابن السكيت: هذا يـَُتَكلَُّم به بغري َجْحٍد،  ]ملأ[

ْعُت الطَّائي يقول: كان ابألرض َمْرًعى فهاجت به َدوابٌّ أملَأَْتُه، أي تـَرَكْته َصعيدًا ليس به شئ. ويق ال: ما مسَِ
َأ اللص على الشئ فذهب به. وتـََلمََّأِت األرض عليه: اْستَـَوت عليه ووارَْتُه. ( من بالد هللا. وأملَ 2أدى أين أَْلَمَأ )

، بوزن التمع )  ( .3والُتِمُئ لوُن الرجِل: تَغريَّ
_________ 

 يئة وخطااي.( واللفيئة كما يف اللسان واجلمع لفئ، ومجع اللفيئة من اللحم لفااي، مثل خط1)
 ( أي أين ذهب.2)
 تمأ، ابلبناء للفاعل، كما يف اللسان.( وحكى بعضهم ال3)

(1/71) 

 

 فصل امليم
 َمَتأتُُه ابلعصا: ضربته هبا. وَمَتأُت احلَْبَل: لغٌة يف َمتَـْوتُُه، إذا مددته. ]متأ[
ُم. قال األخفش: هو كما تقول فـَُقَه وَفِقَه، َمُرَؤ الَطعاُم مَيُْرُؤ َمراءًة: صار َمريئاً، وكذلك َمِرَئ الطعا ]مرأ[

اءًة، قال: وقال بعضهم: أْمَرَأين الطعام. وقال الفراء: ا. قال: وَمَرَأين الَطعاُم مَيَْرأُ َمرَ َيكِسرون القاف ويضموهن
َرَأين. وهو طعاٌم مُمِْرٌئ. يقال َهَنَأين الَطعاُم وَمَرَأين، إذا أتْـَبعوها َهَنأين قالوها بغري ألٍف وإذا أفْـَردوها قالوا أمْ 

َد. ق ال أبو زيد: َمُرَؤ الرجُل: صار ذا ُمروءٍة فهو وَمرِْئُت الَطعاَم: اْسَتْمَرأتُُه. واملُروَءُة: اإلنسانية، ولك أن تشدِ 
ْقِصنا و  َعْيبنا، قال: مرئ على فعيل. ومترأ: َتَكلََّف املروءَة. ابن السكيت: فالن يـََتَمرَّأُ بنا، أي يطلب املروءٍة بِنـَ

سرير وتقول هو مرئ اجلزور والشاة، للمتصل ابحللقوم الذي جيري فيه الطعاُم والشراُب، واجلمع مرؤ، مثل 
وسرر. واملرء: الرجل، يقال: هذا َمْرٌء صاحلٌ ومررت مبرٍء صاحٍل ورأيت َمْرًءا صاحلاً، وضم امليم لغة، ومها َمْرآِن 

عضهم يقول: هذه مرأٌة صاحلٌة وَمَرٌة أيضاً برتك اهلمزة وبتحريك الراء حبركتها. صاحلان، وال جُيَْمُع على لفظه. وب
 فإن جئت
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أبلف الوصل كان فيه ثالث لغاٍت: فـَْتُح الراء على كل حال حكاها الفرَّاء، وضمُّها على كل حال، تقول: هذا 
ت امرؤا وال مجَع له من لفظه. وهذه اْمَرأٌة مفتوحة الراء اْمَرأٌ ورأيت اْمَرًأ ومررت ابْمَرٍإ. وتقول: هذا اْمُرٌؤ ورأي

الوصل فقلت مرئ ومريئة. ورمبا مسُّوا الذئَب اْمَرًأ. وذكر يونس أن  على كل حال. فإن َصغَّْرَت أْسَقطَت ألف
ب. وقالت امرأٌة من قول الشاعر: وأنت اْمُرٌؤ تـَْعدو على ُكلِ  ِغرٍَّة * فـَُتْخِطُئ فيها َمرًَّة وُتصيُب يعين به الذئ

. والنسبُة إىل امِرٍئ َمَرئيٌّ بفتح الر  اء، ومنه املرئى الشاعر. وكذلك النسبة إىل العرب: أان اْمُرٌؤ ال أْخرُب الِسرَّ
 امرئ القيس إن شئت امرئى.

 ( .1أبو زيد: َمَسَأ الرجُل مسأ: جمن. واملاسئ املاجن ) ]مسأ[
 انء فهو مملوء. ودلو]مأل[ املَلُء ابلفتح: مصدر َمألُت اال

_________ 
 الطريق، إذا مشى يف وسطها ". مسء( يف بعض النسخ زايدة " ومسئ الطريق أيضا: نفسها. يقال: ركب 1)
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مآلى على فعلى، وكوز مآلن، والعامة تقول: مال ماء. وامللء ابلكسر: اسم ما أيخذه اإلانُء إذا اْمَتأَل. ويقال: 
وثالثة أمالئه. وامتال الشئ ومتال مبعىن. يقال: مَتألُت من الطعام والشراب. ومَتأََل فالٌن غيظاً. ِمألُه وِمألَْيِه 

ْدَت النزع فيها. واملالة ابلضم، مثال املتعة: الزكام، وُمِلَئ الرجل وأْمألُه هللا، إذا َشدَ  وأْمألُت النزَْع يف الَقوِس،
على ملئ. ومال الرجُل: صار َمليئاً أي ثَِقًة، فهو غىن ملئ بني  أي أزَْكَمُه، فهو مملوء على غري قياس حيمل

. أبو زيد: ماألتُُه على األمر مُماأَلًة: مع ُمالء( ، واجل1املالءة، ممدودان. واملالءُة، ابلضم ممدوٌد: الَريطة )
( : 2. وقول الشاعر )ساعدته عليه وشايعته. ابن السكيت: متالؤوا على االمر: اجتمعوا عليه. واملأََل: اجلماعةُ 

أمجعني، فتصبح  ليقتلوانوحَتَدَّثوا َمأًل لُتْصِبَح ُأمَّنا * َعْذرَاء ال َكْهٌل وال َمْولوُد أي: َتشاَوروا ُمتمالئنَي على ذلك 
 أمنا كأهنا مل تلد.

_________ 
 ( وهى امللحفة.1)
 ( هو أىب بن هرمث.2)
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. واملال أيضا: اخللق. يقال: ما أحسَن َمأَل بين وال ماالت على قتله "وىف احلديث: " وهللا ما قتلت عثمان 
( : تَناَدوا ايَل هُبَْثَة إذ رَأْوان * فقلنا أْحِسين َمأَل ُجَهْينا واجلمع 1فالٍن، أي: ِعْشَرهَتُم وأخالقـَُهم. قال الشاعر )

 مالءكم ".أمالء. وىف احلديث: أنه قال الصحابه حني ضربوا االعرايب: " أحسنوا أ
َقْعَتُه يف أبو  ]منأ[ زيد: املَنيَئُة: اجللُد أوَّل ما يُْدَبُغ، مث هو أفيٌق مث أدمٌي. تقول منه: َمَنْأُت اإلهاَب َمْنًأ، إذا أنـْ

: ( وقال األصمعي  2الِدابِغ. قال محيد بن ثوٍر: إذا أنَت ابَكْرَت املَنيَئَة ابَكَرْت َمداكاً هلا من َزْعَفران وِإمثِْدا )
 والكسائي مثله. وأمَّا املَِنيَُّة من املوت فمن ابب املعتل.هي املَْدبـََغُة. 

_________ 
 ( اجلهىن.1)
( وقبله: فأقسم لوال أن حداب تتابعت * على ومل أبرح بدين مطردا لزامحت مكساال كأن ثياهبا * جتن غزاال 2)

وطالبه الغرماء وطردوه.  : توالت عليه واستدانابخلميلة أغيدا احلدب: السنون اجملدبة، مجع حدابء. تتابعت
 لزامحت مكساال: وهى املرأة الثقيلة االرداف، الناعمة اجلسم.
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 فصل النون
( أبمٍر ُمَنْأأنٍَ * 2( : فال أمْسََعنَّ فيكم )1أَنْأَنُْت يف الرأي: إذا خلَّْطَت فيه ختليطاً ومل ُتربمه. قال الشاعر ) ]أنأن[

وىب ملن ماَت يف الَنْأأَنِة " ( أبو عمرو: الَنْأأنََُة: الضعُف، ويف احلديث: " ط3تسَمْع به هاَميت بـَْعدي )ضعيٍف وال 
يعين أوَّل اإلسالم قبل أن يْقوى. وقد أَنْأنََ يف األمر فهو رجٌل أَنْأَنٌ، أي ضعيٌف. قال امرؤ القيس ميدح رجاًل: 

ْفُتُه عنه. وتنأأن: ضعف أَنْأنٍَ عنَد احِلفاِظ وال َحِصْر وأَنْأَنتُُه: هَنْنَـْهُتُه عما يريد وَكفَ  َلَعْمُرَك ما سْعٌد خبُلَِّة آمثٍِ * وال
 واسرتخى.

 النبأة: الصوت اخلفى. قال ذو الرمة: ]نبأ[
 ( * ورمى فأنبأ، إذا مل يشرم ومل خيدش.4بنبأة الصوت ما يف مسعه كذب )

_________ 
 جاهلي. ( هو عبد هند بن زيد التغليب1)
 ( يف اللسان: " منكم ".2)
 رء حده * من اخلزى أو يعدو على االسد الورد( بعده كما يف اللسان: فإن السنان يركب امل3)
 ( وصدره:4)



وقد توجس ركزا مقفر ندس * الندس بكسر الدال وضمها وتسكن: السريع االستماع للصوت اخلفى والفهم، 
 يريد بذلك الصائد.

(1/74) 

 

ْتنا به 1بلد آخر، وكذلك رجل انبئ. قال الشاعر ): جاء من وسيل انبئ ( : ولكْن َقذاها كلُّ أْشَعَث انِبٍئ أتـَ
َبأُ نـَْبأ ونُبوًءا، إذا  طلعت عليهم. قال: ونـََبأُت من أرٍض األقداُر من حيث ال ندري أبو زيد: نـََبْأُت على القوم أنـْ

راده االعرايب بقوله: " اي نبئ هللا "، أي: اي من خرج من إىل أرض، إذا خرجَت منها إىل أخرى، وهذا املعىن أ
( : فنفَسَك أحِرْز فإنَّ 3( . ونـََبأُت به األرض: جاءت به. قال الشاعر )2ه اهلمز )مكة إىل املدينة، فأنكر علي

أخذ النبئ النه أنبأ عن هللا  َبْأَن ابملرء يف كلِ  واِد والنـََّبأُ: اخلرب، تقول نـََبأ ونـَبَّأ، أي: أخرب، ومنهاحلتو * َف يـَنْـ 
ن العرب إال ويقول: تنبأ مسيلمة ابهلمز، غري أهنم تعاىل، وهو َفعيٌل، مبعىن فاعل. قال سيبويه: ليس أحد م

 ية واخلابية، إال أهلتركوا اهلمز يف النيب كما تركوه يف الذرية والرب 
_________ 

ى * فليس القذى ابلعود يسقط يف اخلمر وليس قذاها ( هو االخطل، وقبله: أال فاسقياىن وانفيا عىن القذ1)
 ر االمرابلذى قد يريبها وال بذابب نزعه أيس

 ( يف اللسان: " فقال له: ال تنرب ابمسى فإمنا أان نىب هللا ".2)
 ( هو حنش بن مالك.3)
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غري النبئ نبيئ مثل مكة فإهنم يهمزون هذه االحرف، وال يهمزون يف غريها، وخيالفون العرب يف ذلك. وتص
يِ َئٌة مثال نبيعة. تقو  سوء. ومجع النيبِ  نـَُبآُء. قال  ل: العرب كانت نبيئة مسيلمة نبيئةنـُبَـيِ ٍع، وتصغري النُـُبوَءِة نـُبـَ

 ( : اي خامَت النُـَبآِء إنََّك ُمْرَسٌل * ابخلري كلُّ ُهدى السَّبيِل ُهداكا وجيمع أيضا على أنبياء، الن اهلمز1الشاعر )
ملا أبدل وألزم االبدال مجع مجع ما أصل المه حرف العلة، كعيد وأعياد، على ما نذكره يف ابب املعتل إن شاء 

 هللا.
َتأُ " أي يرتفع. وكل شئ ارتفع من بيٍت وغريه فهو انتٌئ. ونـََتَأ  ]نتأ[ نتأ نتأ ونتوءا ونتوا. ويف املثل " حَتِْقُرُه ويـَنـْ

يبني. ونتأت القرحة: َورَِمْت. ونـََتأْت على القوم: َطَلَعْت عليهم مثل الشئ: خرج من موضعه من غري أن 



 عت.نـََبْأُت. ونـََتأِت اجلاريُة: بلغت وارتف
َتُه بعني. وكذلك تـََنجَّأتُُه، أي تعينته. ]جنأ[  أبو عبيد: جَنَأتُُه جَنْأ: إذا أَصبـْ

_________ 
 عليك حمبة * يف خلقه وحممدا مساكا ( هو العباس بن مرداس السلمى. وبعده: إن االله ثىن1)
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الفراء: رجل جنوء العني وجنئ العني، على فعول وفعيل، أي خبيث العني. وكذلك جنؤ العني وجتئ العني، على 
َة َنَظرِِه إىل طعامكم بُلقمة تدفعوهنا إليه.فعل وفعل. وىف احلديث " ردوا جنأة الساِئِل ابلُلقْ   َمِة " أي رُدُّوا شدَّ

َنَدأُت الُقْرَص يف النار َنْدًءا، إذا َدفنته يف املَلَِّة ليَـْنُضَج، وكذلك اللَّْحَم إذا أْمَلْلَتُه يف اجلمر. واالسم  ]ندأ[
ْدَأُة: الَكثْـَرُة من املال، مثل الندهة والندهة الندئ، مثل الطبيخ. االصمعي: ندأت الشئ: كرهته. والَنْدَاُة والنُ 

 الُنْدَأُة أيضاً: قوس قزح.( . والَنْدَأُة و 1)
أبو زيد: نـََزْأُت بني القوم نزءا ونزوءا، إذا حرشت وأفسدَت ونـََزَأ الشيطاُن بينهم: ألقى الشرَّ واإلغراَء.  ]نزأ[

نـََزَأَك على هذا، أي ما مَحََلَك عليه.. ورجٌل َمْنزوٌء بكذا، أي الكسائي: نـََزْأُت عليه نـَْزًءا: مَحَْلُت. يقال: ما 
َزأُ َهرُِمَك، وال تدري مَب يولَ مولَ  ُع َهرُِمَك، أي نفُسَك وعقلك. عن ابن ٌع. ويقال: إنَّك ال تدري عالَم يـَنـْ

 ( .2السكيت )
_________ 

 ( االوىل ابلفتح والثانية ابلضم.1)
ا. مك بكسر الراء، وعلى تفسريه مبعىن الكرب الذى اختاره اجملد يقرأ بفتحه( على هذا التفسري يقرأ هر 2)

 احلاشية والشرح.وعلى كل فالياء من ينزأ مضمومة النه مبىن للمجهول، هذا ملخص ما يف 
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خشف  َنَسْأُت البعرَي َنْسًأ، إذا زجرته وُسْقته. وكذلك َنسَّْأتُُه تـَْنِسَئًة. وأنشد أبو عمرو بن العالء: وما أم ]نسأ[
َأِمْن أجل امِلْنَسَأُة: الَعصا، يهمز وال يهمز، وقال يف اهلمز: ( و 1ابلعالية شادن * تنسئ يف برد الظالل غزاهلا )

( وقال آخر يف ترك اهلمز: إذا َدبـَْبَت على امِلْنساِة من 2َحْبٍل ال َأابَك ضربته * مبِْنَسَأٍة قد جر حبلك أحبال )
تُُه. فـََعْلُت وَأفْـَعْلُت مبعىًن. تقول: ْهُو والَغَزُل ونسأت الشئ نسأ: أخرته، وكذلك أَْنَسأ  َهَرٍم * فقد تباَعَد عنك اللَ 



 دين فأنسأىن.استنسأته ال
_________ 

( الشعر لالعشى، وخرب ما يف قوله وما أم اخل. يف البيت الذى بعده: أبحسن منها يوم قام نواعم * فأنكرن 1)
 ملا واجهتهن حاهلا

 ( الصواب:2)
حكم ابن صخرة إنه * سيحكم فيما بيننا مث يعدل قد جر حبلك أحبل * والشعر اليب طالب. وبعده: هلم إىل 

 يقضى يف أمور تنوبنا * فيعمد لالمر اجلميل ويفصلكما كان 
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 على االصمعي: أنسأه هللا أَجَلُه وَنَسَأُه يف أجله مبعىًن. والُنْسَأُة ابلضم: التأخري مثل: الُكأَلِة. وكذلك الَنسيَئةُ 
ٍة وِبْعُتُه بُكأَلٍة أي أَبِخَرٍة، وِبْعُتُه بَنسيَئٍة أي أَبِخَرٍة. وقال يَع وَأْنَسْأتُُه، وِبْعُتُه بُِنْسأَ َفعيَلٍة. تقول: َنَسْأتُُه الب

َنُه، إذا أ خَّرَتُه َنساًء. قال: األخفش: أَْنَسْأتُُه الَدْيَن، إذا جعلته له مؤخَّرًا، كأنَّك جعلته له يؤخِ ره. وَنَسْأُت عنه َديـْ
 -( 1ابملد ) -النساء وال نساء، فليخفف الرداء  يف العمر ممدود. ومنه قوهلم " من سره وكذلك الَنساءُ 

واليباكر الغداء، وليقل غشيان النساء ". ونسأت يف ِظْمِء اإلبل َنْسًأ، إذا زدت يف ظمئها يوماً أو يومني أو 
ا تنسأ نسأ على ما مل يسمَّ فاعُله، إذ احلوض، إذا أخَّرهتا عنه ونسئت املرأةأكثر من ذلك. وَنَسْأهُتا أيضاً عن 

ا ُحْبلى. وهي امرأٌة نسئ. وقال االصمعي:  كان عند أوَّل َحَبلها، وذلك حني يتأخًُّر حيُضها عن وقته فـَُرِجَي أهنَّ
ا بعد ًأ، وهو بدء مِسنها حني يَنبُت وبَرهيقال للمرأة أوَّل ما حَتِْمُل: قد َنِسَئْت. وتقول: َنَسَأِت املاشيُة َنسْ 

 الدواب. قال أبو ذؤيب يصف ظبية:تساقطه. يقال: جرى النَّسُء يف 
_________ 

( املراد به الدين كما يف املناوى وحمشى القاموس. وقال اجملد: يقال فالن خفيف الرداء: قليل العيال 1)
 والدين. ومرتجم الصحاح جعل املراد به الكسوة.
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( فالنسء: بدء السمن. واالقرتار هنايته. 1د مار فيها نسؤها واقرتارها )به أبلت شهرى ربيع كليهما * فق
( مث َتَكنَّفوين * ُعداُة 2طنه مباٍء، وامسه الَنْسُء، قال عروة بن الورد العبسى: سقوين النسء )ونسأت اللنب: خل



ا النسئ زايدة ىف الكفر( هو فعيٌل مبعىن م فعول من قولك: نسأت الشئ، هللا من َكِذٍب وزوِر وقوله تعاىل: )إمنَّ
حيول مقتول إىل قَتيٍل. ورجٌل انِسٌئ وقوٌم َنَسَأٌة، مثل: فهو منسوء، إذا أخَّرته، مث حُيوَُّل َمْنسوٌء إىل نسئ، كما 

م كانوا إذا صدروا عن ِمىًن يقوم رجٌل من ِكنانََة فيقول: أان الذي ال يـَُردُّ يل قضاٌء!  فاِسٍق وَفَسَقٍة، وذلك أهنَّ
م كانوا يكرهون أن تتواىل عليهم ثالثة قولون: أَْنِسئنا شهرًا، أي: أخِ ر عنَّا ُحُرَمَة املَُحرَِّم واجعلها يف َصَفٍر، ألهنَّ في

أشهٍر ال يُغريون فيها، ألنَّ معاَشهم كان من الغارِة، فـَُيِحلُّ هلم املَُحرََّم. وقوهلم: أَْنَسْأُت ُسْرَبيت، أي: أبعدت 
 نفرى:مذهيب. قال الش
_________ 

 ( أبلت: جزأت ابلرطب عن املاء. ومار: جرى.1)
لذى يزيل العقل، وبه فسر ابن االعرايب النسء ههنا، قال: إمنا سقوه اخلمر. ( وقبل النسء: الشراب ا2)

 ويقوى ذلك رواية سيبويه " سقوين اخلمر ".
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َتَسْأُت عنه: أتخَّرُت 1أَْنَسْأُت ُسْرَبيت ) عدون من الوادي الذي بني ِمْشَعٍل. * وبني احَلشا هيهات ( وانـْ
ُهُم * َعواِئُر 2، وكذلك اإلبل إذا تباعدْت يف املرعى. قال الشاعر )تباعدتُ و  َتَسئوا فْوَت الر ِماِح أتتـْ ( : إذا انـْ

 ( ويقال: إنَّ يل عنك ملنتسأ، أي: منتأى وسعة.3نـَْبٍل كاجلَراِد ُنطريُها )
عمرو بن العالء. وأْنَشَأ يفعُل كذا، أي: ابتدَأ.  واالسم النَّْشَأُة والنَّشاءُة ابملد ، عن أيب : َخَلَقُه.أْنَشَأُه هللا ]نشأ[

وفالن يـُْنِشُئ األحاديث، أي يضُعها. والناِشُئ: احلََدُث الذي قد جاوز حدَّ الصغر، واجلارِية انِشٌئ أيضًا، 
ء، مثل: صاحب وصحب. والنشء أيضا: أول ما يـَْنَشأُ من واجلمع الَنَشَأ، مثل: طالب وطلب، وكذلك النش

وَنَشْأُت يف بين فالٍن َنْشًأ وُنشوًءا، إذا َشبَـْبُت فيهم. وُنشِ َئ وأُْنِشئ مبعىن: قرئ، )أو من ينشأ يف السحاب. 
 ( .4احللية )

_________ 
قاموس. وىف اللسان يف شرح ال ( قال ابن برى: " الصواب عدوان " أي كما أنشده يف سرب كذلك. اه1)

ة، وىف املفضليات " وبني اجلىب ". ويرى " أنشأت " ابلشني مادة )سرب( منه " غدوان " ابلغني املعجم
 املعجمة: أظهرت مجاعيت من مكان بعيد ملغزى بعيد.

 ( الشعر ملالك بن زغبة الباهلى.2)



 من أين أتت.( يروى إذا أنسؤوا، وعوائر نبل، أي مجاعة سهام متفرقة ال يدرى 3)
 " ينشأ " وقرأ عاصم وأهل احلجاز " ينشأ ".( يف اللسان: قال الفراء: قرأ أصحاب عبد هللا: 4)
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لسحابُة: ارتفعت، وأنشأها هللا. وانشئة الليل: أول ساعاته، ويقال: ما يـَْنشأُ يف الليل من الطاعات. وَنَشَأِت ا
احلوض. يقال هو ابدي الَنشيَئِة، إذا جفَّ عنه املاُء وظهرْت أرضه. ابن السكيت: النشيئة: أول ما يـُْعَمُل من 

 ( : َهَرْقناُه يف ابدي الَنشيَئِة داِثٍر * قدمٍي بعهِد املاِء بـُْقٍع َنصائُبْه وقال أبو عبيد: هو حجٌر جُيعل1شاعر )قال ال
، قال جماهد: هي السفن اليت رُفع  أسفل احلوِض. وقوله تعاىل: )ولُه اجلواِر املُْنشآُت يف البحِر كاالعالم(

مبُْنشآٍت. ابن السكيت: الذئب يْستَـْنِشُئ الريح ابهلمز، قال: وإمنَّا هو  قلُعها، قال: وإذا مل يرفع قلُعها فليست
 من َنَشْيُت الريح غري مهموز، أي: مشمتها.

و زيد: نصأت الناقة: الكسائي: نصأت الشئ نصأ، رفعته. وأبو عمرو مثله: وهى لغة يف نصيت. أب نصأ[]
 زجرهتا.

 النُـْفَأُة: واحدة النُـَفِإ، وهي قطٌع من النبِت متفر ِقٌة من عظم الكال، مثال: صربة وصرب. ]نفأ[
 َنَكْأُت الَقْرَحَة أَْنَكُؤها َنْكًأ، إذا ]نكأ[

_________ 
 ذو الرمة.( 1)
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 ( :1قشرهتا. وقال متمم بن نويرة )
جعا * وقوهلم: هنئت وال تنكأ، أي: ُهنََّأَك هللا مبا نلَت، وال أصباك بوجع. ويقال: " الفؤاِد قيي َكئي قـَْرحَ وال تـَنْ 

 وال تنكه "، مثل: أراق وهراق.
َهأُ هَنًْأ وهَنًَأ وهناءًة وهُنوءًة، إذا مل ينضج. وىف املثل: " ما أابىل ما هنََِئ من َضبِ َك ".  ]هنأ[ ويقال هنََِئ اللحم يـَنـْ

َهأٌ.هنؤ اللحم فهأيضا:   و هنئ على َفعيٍل، وَأهْنَْأتُُه أان إهْناًء، إذا مل تنضجه، فهو ُمنـْ
انَء يَنوُء نـَْوًءا: هَنََض جبَْهٍد وَمَشقٍَّة. وانَء: َسقط وهو من األضداد. ويقال انَء ابحِلْمِل، إذا هنض به ُمثْـَقاًل:  ]نوأ[

َزهُتا أي تـُْثِقُلها، وهي تَنوُء بعجيَزهِتا أي تنهض هبا ُمثْـَقَلًة. وأانءُه وُء هبا َعجيواملرأُة تَنوانَء به احِلْمُل، إذا أثـَْقله. 



َقَلُه وأماَلُه، كما يقال َذهَب به وأْذَهَبُه مبعىًن. وقوله تعاىل: )ما إنَّ مفاحِتَُه لََتنوُء  احِلْمُل، مثل أانَعُه، أي أثـْ
الشاعر: إىن وجدك ما َأْقضي الغرمَي وإن * حاَن القضاُء تثقلها. قال نئ ابلعصبة: ابلُعْصَبِة( . قال الفراء: أي لت

 وما رقت له كبدي
_________ 

 ( وصدره:1)
 قعيدك أن ال تسمعيىن مالمة * ومعىن قعيدك من قوهلم قعدك هللا إال فعلت، يريدون نشدتك هللا إال فعلت.
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والنوء: سقوط ا ابلكف والعضد أي تثقل ضربتها الكف والعضد. َعصا َأْرَزٍن طارْت بُرايـَُتها * تنوء ضربتهإال 
جَنٍم من املنازِل يف املغرِب مع الفجِر وطُلوُع رِقيبِه من املشرِق يُقابُله من ساعته يف كل ليلة إىل ثالثَة عَشَر يوماً، 

اً. قال أبو عبيد: ومل نسمع يف ، ما َخال اجلَبهَة فإنَّ هلا أربعة عشر يوموهكذا كلُّ جنم منها إىل انقضاء الَسَنةِ 
السقوُط إال يف هذا املوضع. وكانت العرب تضيف األمطار والرايح واحلرَّ والربد إىل الساقط منها. النَـْوِء أنه 

أنواء ونوآن أيضا، مثل عبد وقال األصمعي: إىل الطالع منها يف سلطانه، فتقول: ُمِطْران بِنَـْوٍء كذا. واجلمع 
( نوآهُنا وانَوأُت الرَُّجَل 1 هبا * إذا َقَحَط الَقْطُر )ن. قال حسان بن اثبت: ويـَْثِرُب تـَْعَلُم أانَّ وعبدان وبطن وبطنا

ا مل يهمز وأصله اهلمز، ألنه من انَء إل يك ونؤت ُمناَوءًة وِنواًء: عاَديـُْته. يقال: إذا انَوأَت الرِجاَل فاْصرْب. ورمبَّ
وما يسوءه وينوءه. وقال : يقال له ِعندي ما ساءُه وانءُه، أي أثقله، إليه، أي هنض وهنضت إليه. ابن السكيت

بعضهم: أراد ساءه وأانءه. وإمنا قال انءه وهو ال يتعدى الجل ساءه ليزدوج الكالم، كما يقال: إىن آلتيه 
 الغدااي والعشااي، والغداة ال جتمع على غدااي.

_________ 
 ( يف اللسان: الغيث.1)
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لحَم يُنيُئُه إانءًة، إذا مل ينضجه، وقد انء اللحم ينئ نيأ، فهو حلم نئ ابلكسر مثال نيٌع، بنيِ  الُنيوِء الء وأان
( : َمْن إْن رآَك َغنيًّا الَن جانُِبه * 2( الرجل مثال انع: لغة يف أنى إذا بـَُعَد. قال الشاعر )1والُنيوءِة. وانء )

 وإْن رآَك َفقريًا اَنء واْغرَتاب



 لواوا صلف
الَوأَبُ، ميدُّ ويقصر: َمرٌض عامٌّ، ومجع املقصور أْوابٌء ومجع املمدود أْوبَِئٌة. وقد َوبَِئِت األرُض تـَْوأَبُ َوأبًَ فهي  ]وأب[

َمْوبوَءًة، إذا كُثر مرضها. وكذلك َوبَِئْت تـَْوأَبُ وابءة مثل مته متاهة، فهى وبئة ووبيئة على فعلة وفعيلة. وفيه لغة 
أبت فهى موبئة. واستوأبت االرض: وجدهتا وبئة. ووأبت إليه ابلفتح، وَأْوأبَُْت: لغة يف َوَمْأُت و أ اثلثة

 ( :3وأْوَمْأُت، إذا أشرت إليه. قال الشاعر )
 (4وإن حنن أو أبان إىل الناس وقفوا )

_________ 
ابءه وهو ال يتعدى، ملكان  واال( قال يف اللسان: الجل ساءه، فهم إذا أفردوا قالوا أانءه، الهنم إمنا ق1)

 ساءه، ليزدوج الكالم.
 ( هو سهم بن حنظلة الغنوى.2)
 ( هو الفرزدق.3)
 ( صدره كما يف بعض النسخ:4)

 ترى الناس ما سران يسريون خلفنا:
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ن ُيصيَب العْظَم َوْصٌم ال ُوثَِئْت يده فهي َمْوثوءٌة، َوَوأَثْهُتا أان. وأصابه َوْثٌء، والعامَّة تقول َوْثٌي، وهو أ ]وأث[
 يبلغ الكسر.

كل. قال: ومسعُت الِكاليبَّ ابن السكيت: قال الطائي: الَوِجَئُة: اجلراُد يَُدقُّ مثَّ يـَُلتُّ بسمٍن أو بزيٍت فُيؤ  ]وجأ[
يؤكل. وهو فعيلة. يقول: الوجيئة التمُر يَُدقُّ حىت خيرج نواُه مثَّ يـَُبلُّ بلنٍب ومسٍن حىت يـَتَِّدَن ويلزم بعضه بعضا ف

ووجأته ابلسكني: ضربته. ووجى هو فهو َمْوجوٌء. والِوجاُء ابلكسر واملد : َرض ُعروِق البَـْيَضتني حىتَّ تنَفِضَخ 
ن شبيها ابخلصاء. وىف احلديث: " عليكم ابلباءة فمن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء ". تقول منه: كو في

لى هللا عليه وسلم: " ضحى بكبشني موجوءين ". ووجأت عنقه وجأ: وجأت الكبش. وىف احلديث أنَّه ص
 ضربته. وقد توجإته بيدى.

 ابلقوم تـَْوِدَئًة. أبو عبيد: املودأة: املهلكة واملفازة. قال: وهى لفظ تـََودََّأ عليه، أي أهلكه. َوَودََّا فالنٌ  ]ودأ[
 ااملفعول به. أبو زيد: َودَّْأُت عليه األرَض تـَْوديئاً، إذ
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( يرثي أخاه أُبـَيًّا: أَُأيَبٌّ إْن ُتصبْح رهني ُمَودَّا * زخل اجلوانب قعره 1سويت عليه االرض. قال الشاعر الضَّيب )
 (2ملحود )

َتُه وحقَّرَتُه. وأنشد أبو زيد: مَثَْمُت حواِئجي َوَوَذْأُت ِبْشرًا * فبئَس ُمَعرَّ  ]وذأ[ ُس َوَذْأُت الرجَل َوْذًءا، إذا ِعبـْ
 ( وَوَذْأتُُه فاتََّذَأ: زجرته فانزجر.3 الِسغاِب )الرَْكبِ 
َوزَْأُت اللحَم َوْزًءا: أيـَْبْسته. والوزأ، على فعل ابلتحريك: الشديد اخللق. ووزأت الناقة براكبها تـَْوزِئًة.  ]وزأ[

َزُه. . وَوزَْأُت الِقربَة األصمعي: تَـ  صرعته. أبو زيد: َوزَّْأُت الوعاَء تـَْوزَِئًة وتـَْوزيئًا، إذا َشَدْدَت َكنـْ َوزََّأْت: امتألْت ِرايًّ
 تـَْوزِيئاً: مألهتا.

 الَوضاءُة: احلُْسُن والنظافُة. تقول منه: وضوء الرجل، أي صار وضيئا. ]وضأ[
_________ 

 ( هو زهري بن مسعود الضىب.1)
كررت وراءه * فلرب مكروب  ( ويروى: " زجل اجلوانب " ابجليم. وجواب الشرط يف البيت الذى يليه: 2)

 فطعنته وبنو أبيه شهود
 ( اليب سلمة احملاريب. مثمت: أصلحت.3)
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وتوضأت للصالة وال تقل توضيت، وبعضهم يقوله. والوضوء ابلفتح: املاء الذى يـُتَـَوضَّأُ به، والَوضوُء أيضاً: 
: الُوضوُء ابلضم املصدر. وحكى عن قال اليزيدي  وِل ابلفتح. املصدر من تـََوضَّْأُت للصالة، مثل الُولوِع والَقب

أىب عمرو ابن العالء: القبول ابلفتح مصدر مل أمسع غريه، وذكر االخفش يف قوله تعاىل: )وقودها الناس 
واحلجارة( فقال: الوقود احلطب ابلفتح، والوقود ابلضم: االتقاد وهو الفعل. قال: ومثل ذلك الوضوء وهو 

: وزعموا أهنما لغتان مبعىن واحد، تقول: الوقود والوقود، جيوز أن يعىن هبما لفعل. مث قالالوضوء وهو ااملاء، و 
احلطب وجيوز أن يعىن هبما الفعل. وقال غريه: القبول والولوع مفتوحان، ومها مصدران شاذان، وما سوامها من 

ته. والوضاء ابلضم واملد: لَوضاءة فغلباَخْرَتُه اباملصادر فمبىن على الضم. وتقول واضأته فوضأته َأَضُؤُه، إذا ف
َبرْييُّ الشاعر: واملرُء يـُْلِحُقُه بِفتياِن الَندى ُخُلُق الَكرمِي وليَس ابلوضاء  الوضئ. قال أبو َصَدقة الدُّ

وطئت الشئ برجلي وطأ، ووطئ الرجل امرأته، يطأ فيهما، سقطت الواو من يطأ كما سقطت من يسع  ]وطأ[
 فاؤه ال يكون إال الزما، فلما جاءا من بني فعل مما اعتلا، الن فعل يلتعديهم
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ُتُه. والواِطَئُة الذين يف احلديث ) ، ( 1أخواهتما متعديني خولف هبما نظائرمها. وقد تـََوطَّأتُُه برجلي، وال تقل تـََوطَّيـْ
، أي صار وطيئاً. ووطَّْأتُُه أان توِطَئًة، وال هم السابَلُة، مسُّوا بذلك لوْطِئِهُم الطريَق. وَوُطَؤ املوضع يوَطُؤ َوطاءةً 

َأ املركَب، أي وجده وطيئا. وشئ وطئ: بني الوطاءة والطئة والطأة، مثال الطعة تقل َوطَّْيُت، وفالٌن قد استوط
فيهما. قال الكميت: أغشى املكارَه أحياانً وحْيِمُلين * منه على طأة والدهر ذو والطعة، فاهلاء عوض من الواو 

لقدم، وهي أيضاً كالضغَطِة. ويف وب أي على حاٍل ليِ نٍة. ويُروى " على ِطَئٍة " ومها مبعىًن. والوْطَأُة: موضع ان
اِء. والَوطيَئُة على فعيلة: شئ كالغرارة. احلديث: " اللهمَّ اْشُدْد َوْطأََتَك على ُمَضَر ". والِوطاُء: خالف الغط

ْأتُُه الشئ فوطئه، يقال: من أوطأك عشوًة. أبو زيد: واطَْأتُُه على األمر والوطيئة أيضاً: ضرٌب من الطعام. وأوطَ 
 َأًة، إذا وافقته من الوفاق. وفالن يواطئ امسهمواطَ 

_________ 
اطوا الهل االموال يف النائبة والواطئة.. يقول: استظهروا ( يف اللسان: " وىف احلديث أنه قال للخراص: احت1)

 م وينزل هبم من الضيفان ".هلم يف اخلرص ملا ينوهب
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َة ما حرََّم هللا( : هو من واطَْأُت،  امسى. وَتواَطؤوا عليه، أي توافقوا. قال األخفش يف قوله تعاىل: )لُيواِطئوا ِعدَّ
ابملدِ  أي مواطأة، قال: وهى املوااتة أي موااتة السمع والبصر إايه.  قال: ومثلها قوله: )هي أشدُّ ِوطاًء( ،

ُئ قدمَك. واإليطاُء يف الشعر: إعادة رئ: )أشد وطئا( أي قياماً. وتـََوطَّْأتُُه: بقدمي مثل وطئُتُه. وهذا موطوق
 القافية.
يه. واتكأ على الشئ فهو متكئ، واملوضع رجٌل ُتَكَأٌة مثال مُهََزٍة: كثري االكتاء. والتكأة أيضا: ما يتكأ عل ]وكأ[

ى، أفَعَلُه، أي ُمتََّكًأ( . قال األخفش: هو يف معىن جملٍس. وطعنه حىتَّ أَْتَكَأُه عل متكأ، وقرئ: )وَأْعَتَدْت هَلُنَّ 
َصْبَت ألقاه على هيئة املتكئ. وتوكأت على العصا، وأصل التاء يف مجيع ذلك واٌو. وَأوَْكْأُت فالانً إيكاًء، إذا نَ 

 له ُمتََّكًأ.
( السالُم 1الَقناينُّ: فقلنا ) وَوَمْأُت إليه َأَمأُ َوْمئاً لغٌة. وأنشد أْوَمْأُت إليه: أشرُت، وال تقل أْوَمْيُت. ]ومأ[

 فاتَـَّقْت من َأمريِها * وما كان إال ومؤها ابحلواجب



_________ 
 ( يف اللسان: فقلت.1)
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ٍة، أي يف ويقال: ذهب ثويب فما أدري ما كانت واِمئَـُتُه، أي ال أدري من أخذه. أبو زيد: يقال وقع يف واِمئَ 
 أغوية وداهية.

 فصل اهلاء
األموي: َهْأَهْأُت ابإلبِل، إذا َدَعْوهَتا للعَلِف فُقلَت: ِهْئ ِهْئ. وجأَجأُت هبا للشرِب. واالسم اهِلُئ  ]هأهأ[

 واجلئ، وأنشد: وما كان على اهلئ * وال اجلئ امتداحيكا وقد ذكر يف فصل اجليم.
 مأ الثوب ابمليم.فوق، وكذلك هتلَي، ابلتاء معجمة بنقطتني من هَتَتََّأ الثوُب: تـََقطَّع وبَ  ]هتأ[

أبو زيد: َهَجَأ َغَرثي: سكن. وأْهجا طعامكم َغَرثي: قطعه. وأنشد: وأْخزاُهُم ريبِ  ودلَّ عليهم *  ]هجأ[
 وأطَعَمُهْم من َمْطَعٍم غرِي ُمْهِجئِ 

ْأُت الصيبَّ، إذا جعلَت تضر َهَدَأ َهْدءًا وُهدوءًا: سَكَن. وَأْهَدَأُه: َسكَّنَ  ]هدأ[ َب عليه بكفِ ك ُه، يقال َهدَّ
نه لينام، وَأْهَدْأتُُه إْهداًء. قال عدى بن زيد:  وتسكِ 

(1/82) 

 

أٌ * َجَعَل الَقنْيَ على الَدفِ  إبـَْر ) : يقال تركُت فالانً على ُمَهْيِدئَِتِه، أي على 1شئز جنىب كأين ِ ُمَهدَّ ( األصمعي 
ُ اهلََدأ. قال الراجز:حالِتِه اليت ك  ان عليها، تصغري املَْهَدَأِة. ورجٌل َأْهَدأُ، أي أْحَدُب بنيِ 

أاتان فالن وقد َهَدَأِت الرِْجُل، أي بعد ما سكن الناس ابلليل، وأاتان وقد َهَدَأِت َأْهَدأُ مَيْشي ِمشَيَة الظَليِم * و 
عد هدء من الليل وبعد هدأة من الليل، أي بعد َهزيع من العيوُن، وأاتان فالن ُهدوءا، إذا جاء بعد نـَْوَمٍة، وب

 الليل، وبعد ما َهَدَأ الناس، أي انموا.
َأِت الَقرَحُة: فسدْت وتقطَّعْت. االصمعي: هذأت الشئ هذءا: ]هذأ[  قطْعُتُه. وهَتَذَّ
املاَل والناَس منه ُضرٌّ  ابن السكيت: قال عن الفزاري: هذه ِقرٌَّة هلا َهريَئٌة، على َفعيَلٍة، أي ُيصيبُ  ]هرأ[

ملاُل ابلكسر، أي اشتدَّ عليه حىتَّ كاد يقتُلُه. وَهرَئ ا وَسْقَطٌة أو موت. االصمعي: هرأه الربد يهروه َهْرءًا،
 ( ، وقال ابن مقبٍل يرثي عثمان بن عفان:2وهرئ القوم فهم مهرؤون )



_________ 
 ( يف اللسان: االبر.1)
أبو عبيد عن الكسائي هرئ القوم بضم اهلاء فهم مهروءون، إذا قتلهم الربد  ( قال ابن برى: الذى حكاه2)

 ون جاراي على هرئ.أو احلر. قال: وهذا الصحيح، الن قوله مهروءون إمنا يك
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ُه ( هو األمُّ واألُب يعين ابحليا الغيَث واخلصَب. وأْهَرأَ 1وملجإ مهروئني يلفى به احلَيا * إذا َجلََّفْت َكْحٌل )
ابالصائل  ( يصف محرا: حىت إذا أهرأن2الربُد: لغٌة يف َهَرَأُه، عن الفرَّاء. وأْهَرْأان يف الرواح، أي أبردان. وقال )

يقول: سرن يف برد الرواح إىل املاء. وهرأت اللحم َهْرءًا، وَأْهَرْأتُُه وَهرَّْأتُُه هَتْرَِئًة،  (4( * وفارقتها بلة االوائل )3)
ضاَجُه فتَـَهرََّأ حىتَّ سقَط عن العظم، فهو حلم هرئ. أبو زيد: َهَرَأ الرجُل يف منِطِقِه َهْرءًا، إذا قال إذا أجدَت إن

كالَم، إذا أكثر منه يف خطٍأ. وهو منِطُق ُهراُء، ابلضم. وقال ذو نا والَقبيَح. وقال ابن السكيت: َهَرَأ الاخلَ 
 خيُم احلواشي ال هراء وال نزرالرم ة: هلا َبَشٌر مثُل احلرير وَمْنِطٌق * رَ 

 اهلُْزُء واهلُُزُؤ: الُسْخرية. تقول: هزئت ]هزأ[
_________ 

م والتقى * ومأوى اليتامى الغرب أسنوا ( وكحل: اسم علم للسنة اجملدبة. وقبله: نعاء لفضل العلم واحلل1)
 فأجدبوا

 ( هو إهاب بن عمري.2)
 ( يروى: " لالصائل ".3)
ابل ابلباء، قال: وبلة االوابل: بلة الرطب. واالوابل: الىت أبلت ابملكان أي لزمته، وقيل ( يف اللسان: االو 4)

 املاء.هي الىت جزأت ابلرطب عن 
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منه وهزئت به، عن االخفش. واستهزأت به، وهتزأت به، وهزأت به أيضا، هزءا ومهزأة. عن أىب زيد. ورجل 
 ة ابلتحريك: يهزأ ابلناس.ُهْزءٌة ابلتسكني، أي يـُْهَزأُ به، وهزأ

َأ الثوُب: بلَي وتـََقطََّع. ورمبا قالوا: هتتأ، ابل ]مهأ[  تاء.هَتَمَّ



َهنُـَؤ الطعاُم يـَْهنُـُؤ َهناءًة، أي صار هنيئا. وكذلك هنئ الطعاُم مثل َفِقَه وفـَُقَه. عن األخفش، قال، وَهَنَأين  ]هنأ[
املهموز، َهْنًأ وِهْنًأ. وتقول: َهِنْئُت الطعاَم، أي هَتَنَّْأُت به، و )كلوه هنيئا  الطعاُم يـَْهِنُئين ويـَْهنَـُؤين، وال نظري له يف

ا( . وكل أمٍر أيتيك من غري تـََعٍب فهو هنئ. ولك املهنأ. أبو زيد: َهِنَئِت املاشيُة، إذا أصابت حظًّا من مريئ
، إذا طليته ابهلِناِء، وهو الَقِطراُن. وإبٌل َمْهنوءٌة. ( 1البقِل من غري أن تشبَع منه. قال: وَهَنْأُت البعرَي َأْهنُـُؤُه )

ُئه أيضاً، إذا أعطيته، واالسم اهلنء ابلكسر، وهو العطاء. وَهَنْأتُُه شهرًا أهنُؤه، أي: وَهَنْأُت الرجل أْهنَـُؤُه، وأْهنِ 
 ُعْلُتُه.

_________ 
ه مهزه فعلت أفعل، يعىن من ابب نصر، ( قوله أهنؤه: أي بضم النون عن الزجاج، وقال: مل جند فيما الم1)

 مناوى بزايدة. إال هنأت أهنؤ وقرأت أقرؤ. اه
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: لِتَـْهِنَئ، ابلكسر، أي: لُتْمِرَئ.  وهانئ: اسم رجل. وىف املثل: " إمنا مسيت هانئا لتهنأ ". قال األصمعي 
 ، وهو اسم رجل.وهذا مهنا قد جاءوالتهِنَئُة: خالف التعزيِة. وتقول: هنأته ابلوالية هتنئة وهتنيئا. 

فالٌن بعيُد اهلَْوِء ابلفتح، أي: بعيد اهِلمَِّة. تقول منه: هاَء الرجُل، وإنه َلَيهوُء بنفسه، أي: يسمو هبا إىل  ]هوأ[
ُتُه به. واملُْهَوأنُّ بضم امليم: الص حراء املعايل، والعامة تقول: يهوى بنفسه. أبو زيد: ُهْؤُت به خريًا، إذا أْزنـَنـْ

 ( :2. قال الراجز ) (1الواسعة )
يف مهوأن ابلداب مدبوش * وقوهلم: هاء اي رجل بسكر اهلمز، معناه: هاِت، وللمرأة هاِئي إبثبات الياء، مثل: 

هايت، وللرجلني واملرأتني: هائِيا، مثل: هاتِيا، وللرجال: هاُءوا، وللنساء، هائني، مثل: هاتني، تقيم اهلمزة يف 
 م التاء.مجيع هذا مقا
_________ 

( قال ابن برى: جعل اجلوهرى مهوأن يف فصل هوأ وهم منه، الن وزنه مفوعل. وكذا ذكره ابن جىن. وواوه 1)
زائدة الن الواو ال تكون أصال يف بنات االربعة. وقد ذكر ابن سيده املهوأن يف مقلوب هنأ وقال: هو املكان 

. من شرح املناوى، لكن أوله مذكور اجلوهرى اهغفل عن ذلك وتبع البعيد، وهو مثال مل يذكره سيبويه. واجملد 
 يف بعض نسخ القاموس غري الىت رآها املناوى.

 ( هو رؤبة، وقبله:2)
 جاءوا أبخراهم على خنشوش:
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اكم، وإذا قلت: هاء اي رجُل بفتح اهلمزة، كان معناه: هاَك، ولالثنني: هاُؤما، وللجميع: هاُؤْم، مثل: هاكما وه
اؤما وهاؤن، تقيم اهلمزة يف هذا كله مقام الكاف. وفيه لغة وللمرأة: هاَء ابلكسر بال ايء، مثال: هاك، وه

أخرى، َهْأ اي رجل هبمزٍة ساكنة، مثل: َهْع، أي: خْذ، وأصله هاْء أسِقطت األلف الجتماع الساكنني، وللمرأة 
هاعا، وللرجال هاءوا، وللنساء: هأن، مثال: هعن هائي، مثل: هاعي، وللرجلني واملرأتني: هاَءا، مثال: 

تسكني. وإذا قيل لك هاَء ابلفتح قلت: ما أهاُء، أي ما آُخُذ، وما أهاُء على ما مل يسم  فاعله، أي ما ابل
 أعطى.
مان ( . اي هئ ماىل من يعمر يـُْفِنِه * َمرَّ الز 1قوهلم ايهئ ماىل: كلمة أَسٍف وتـََلهٍُّف. وأنشد الكسائي ) ]هيأ[

َئُة: الشارَُة،2عليه والتـَّْقليُب ) َئِة واهلِيَئِة ) ( واهلَيـْ ( . أبو زيد: ِهْئُت لألمر أهئ هيئة، وهتيأت 3وفالن حسُن اهلَيـْ
 هتيؤا مبعىن. قال االخفش: قرأ بعضهم )وقالت

_________ 
 ( اجلميح بن الطماح االسدي، وقيل لنافع بن لقيط االسدي.1)
مث استأنف فأخرب عن تغري حاله ي شئ ىل، وهذا يقوله من تغري حاله عما كان يعهده. ( قوله ماىل مبعىن أ2)

مناوى. والرواية هنا " يفنه " بدل " يبله  فقال: من يعمر يبله مر الزمان عليه، والتقليب من حال إىل حال. اه
." 
 ( االول ابلفتح والثاىن ابلكسر.3)
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 أصلحته. ت، مبعىن هتيأت لك. وهيأت الشئ:هئت لك( ابلكسر واهلمز، مثال هع
 فصل الياء

 يشبه الباشق، واجلمع اليآيئ، وجاء يف الشعر اليآىي، وقال:اليؤيُؤ: طائٌر من اجلوارح  ]أيأي[
 (1ما يف اليآىي يؤيؤ شرواه )

 ( : كأن ابلريان املعلول * ماء دواىل زرجون ميل3( مثل احلناء. قال الشاعر )2الريأن ) ]يرأن[
_________ 



الربد على مثناه بيؤيؤ  ( الرجز للحسن بن هانئ يف طردايته. وقبله: قد أغتدى والليل يف دجاه * كطرة1)
 يعجب من رآه * ما يف اليآىي يؤيؤ شرواه

 ( الريأن بضم الياء وفتحها مقصورة النون مشددة، والريانء ابلضم واملد.2)
ابلريانء املعلول * حب اجلىن من شرع نزول جاد به من قلت  ( هو دكني بن رجاء. وإنشاده يف اللسان: كأن3)

 لالثميل * ماء دواىل زرجون مي
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 ابب الباء:
 فصل االلف:

: املَْرعى. قال هللا تعاىل: )وفاِكَهًة وأً  ]أبب[ : النِ زاُع إىل الوطن. أبو زيد: َأبَّ يـَُؤبُّ األبُّ ً( . أبو عمرو: اأَلبُّ اب 
ً وَأابابً   عشى:وَأاببًَة: هَتَيَّأ للَذهاب وجَتَهََّز، يقال هو يف أاببه، إذا كان يف َجهازِِه. وقال األَأاب 

 (1َأٌخ قد َطوى َكْشحاً وَأبَّ ِلَيْذهبا )
تُـْلقِيه املرَأُة يف ُعُنِقها من َغرْيِ كٍم وال َجْيٍب، اإِلْتُب: الَبقرُي، وهو َثوبٌ  ]أتب[ واجلمُع  أو بـُْرٌد ُيَشقُّ يف َوَسطِه فـَ

 سه على ظهره.االتوب. تقول: أتبتها أتتيبا فأتتبت هي، أي ألبستها االتب فلبسته. ويقال: أتتب قو 
ُتُه فَتَأدََّب. وابن فالن اأَلَدُب: أَدب النـَّْفس والدَّْرِس، تقول منه: َأُدَب الرُجُل اب ]أدب[ لضم فهو َأديٌب، وَأدَّبـْ

 قد استأَدَب، يف معىن أتدب.
_________ 

 ( صدره:1)
 كمن صرمصرمت ومل أصرمكم وكصارم * أي صرمتكم يف هتيئ ملفارقتكم، ومن هتيأ للمفارقة فهو  
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( * حىت أتى أزبيها ابالدب االزىب: 2( : بشمجى املشى عجول الوثب )1دب: العجب. قال الراجز )واال
ا َدعاُهْم إىل طعاِمه. واآلِدُب: الداعي. السرعة والنشاط. واالدب أيضا: مصدر أدب القوم أيدهبم ابلكسر، إذ
ل أيضاً: آَدَب الَقْوَم إىل طعامه يؤدهبم قال طرفة: حنن يف املشتاة ندعو اجلفلى * ال ترى اآلدب فينا ينتقر ويقا

( يصف عقااب: كأن قلوب الطري يف قعر 3إيدااب، حكاها أبو زيد، واسم الطعام املأدبة واملأدبة. قال الشاعر )



 ( ملقى عند بعض املآدب4نوى القسب ) عشها *
َعِة آراٍب وَأْرآب أيضاً  ]أرب[ . ورَُجٌل ُمْسَتأَرٌب بفتح الراء، أي اإِلْرُب: الُعْضُو. يقال: السُّجوُد على َسبـْ

 َمْديوٌن، كأن  الَدْيَن أَخَذ آبراِبِه. قال الشاعر:
_________ 

 ( منظور بن حبة االسدي.1)
 ( وبعده:2)

 ات الغلبغالبة للناجي
 ( هو صخر الغى.3)
 ( القسب: متر ايبس صلب النوى. شبه قلوب الطري يف وكر العقاب بنوى القسب.4)
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( * َواإِلْرُب أيضاً: الَدهاء، وهو من الَعْقل. يقال: هو ذو إْرٍب. وقد 1* مستأرب عضه السلطان َمديوُن )
ضا ابلفتح، عن أىب زيد. وفالن يؤارب صاحبه، إذا داهاُه. َأُرَب أيَُْرُب إَرابً، مثل: صغر صغرا، وأرابة أي

واأِلْرُب أيضاً: احلاَجُة، وفيه لُغات: إْرٌب وإربة، وأرب، ومأربة، ومأربة. وىف املثل: " مأربة واأل ريُب: العاِقُل. 
ْربَِة من الرِجاِل( ، قال سعيُد الحفاوة "، تقول منه: َأِرَب الرجُل ابلكسر أيََْرُب َأَرابً. وقوله تعاىل: )َغرْيِ أويل اإلِ 

( : أرب الدهر فَأْعَدْدُت له * ُمْشِرَف احلاِرِك 2ُر أيضا، إذا اشتد. وقال )بن ُجَبرْي: هو اْلَمْعتوُه. وَأِرَب الَدهْ 
ْت آراُبَك حَمْبوَك الكتد ويقال أيضا: َأِرَب الرجُل، إذا تساَقَطْت َأْعضاُؤُه. ويقال َأرِْبَت من َيَدْيَك، أي: َسَقطَ 

 من اليدين خاصًَّة.
_________ 

 ( وصدره:1)
رهق * ويروى: مستأرب بكسر الراء، أي أخذه الدين من كل جانب. واملناهزة يف وانهزوا البيع من ترعية 

البيع: انتهاز الفرصة. وانهزوا البيع، أي ابدروه. والرهق: الذى به خفة وحدة. وقيل الرهق السفه وهو مبعىن 
. وفالن ترعية عضه السلطان أي أرهقه وأعجله وضيق عليه االمر. والرتعية: الذى جييد رعية االبلالسفيه. و 

 مال، أي إزاء مال حسن القيام هبا.
 ( أبو داود االايدي يصف فرسا.2)
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 األْعدا * ِء وأرب ابلشئ أيضا: درب به وصار بصريًا فيه، فهو َأِرٌب. وقال الشاعر أبو الِعياِل: يـَُلفُّ َطواِئفَ 
َحلُّ ا، يقال: أرب عقدتك، وهي اليت ال تـَنْ وهو ِبَلفِ ِهْم َأِرُب واأل ْربَُة ابلضم: الُعْقَدُة. َوأَتْريُب العقدة: إحكامه

 حىت حتل حال. قال ابن مقبل:
َأْعطاُه ُعضوًا  ( * وأتريب الشئ أيضا: تـَْوفريُُه. وكل ُمَوفٍَّر ُمَؤرَّب. يقال:1ضرب القداح وأتريب على اخلطر )

، َعلَ ُمَؤرَّابً، أي: اتم اً مل يكسر. األصمعي: التَأرُّب: التَشدُُّد يف الشئ. يقال: أتربت يف حاجيت، وأَترََّب فالن  يَّ
 أي أتىب وتشدد. وآربت على القوم، أي: فزت عليهم وفلجت. ومنه قول لبيد:

 منه ملح مأرب.( * ومأرب: موضع، و 2َونـَْفس الَفىت َرْهٌن بقمرة مؤرب )
_________ 

 ( وصدره:1)
 بيض مهاضيم ينسيهم معاطفهم * ويروى:

ي: االردية، واحدها مرادة. والتأريب: رادشم خماميص ينسيهم مراديهم * أي شم االنوف، مخص البطون، وامل
زور، الشح واحلرص. واملشهور يف الرواية " وأتريب على اليسر " عوضا من " اخلطر "، وهو أحد أيسار اجل

 وهى االنصاء.
 ( وصدره:2)

 قضيت لباانت وسليت حاجة:
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 واالرىب: الداهية، بضم اهلمزة. قال ابن أمحر: فلما غسى ليلى وأيقنت أهنا * هي االرىب جاءت أبم حبو كرى
. ابن املئزاب: املزراب، ورمبا مل يهمز، واجلمُع املآزيُب. واالزب: اللئيم، واالزب: القصري الد ميمُ  ]أزب[

 ب، أي داهية.االعرايب: رجٌل إْزٌب حز 
أبو عمرو: االسب ابلكسر: شعر االست وحيتمل أن يكون أصله من الوسب، وهو النبات، فقلبت  ]أسب[

 الواو مهزة، كما قالوا إرث وورث.
 ا * ولو َعِلموا مل أيَِْشبوين( : وأيَِْشُبين فيها الذين يَلوهن1َأَشَبُه أْيِشُبُه َأْشباً: الَمُه وعابَُه. وقال أوس ) ]أشب[
( ويقال أيضاً: َأَشْبُت القوَم، إذا َخَلْطَت بـَْعَضُهْم ببعض. واأُلشابَُة من الناس: اأَلْخالُط، واجلمع 2بباِطِل )

 اأَلشائُب. قال النابغة: وثِْقُت له ابلَنْصِر إْذ ِقيَل قد َغَزْت * قَباِئُل من َغسَّاَن َغرُي َأشاِئبِ 



_________ 
 ( يف اللسان: أبو ذؤيب.1)
بطائل، كما يف اللسان، وهو الصحيح. يقول: لو علم هؤالء الذين يلون أمر هذه املرأة أهنا ال توليين إال ( 2)

 شيئا يسريا، وهو النظرة والكلمة، مل أيشبوىن بطائل أي مل يلوموين. والطائل: الفضل.
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ليه، أي انضمَّ إليه والَتفَّ إليه. ا أيضاً. يقال: جاء فالن فيمن أَتشََّب إوأَتشََّب الَقْوُم: اختلطوا، وائْـَتَشبو 
فَّْت. وِعيٌص َأِشٌب، أي: ُمْلَتٌف، وَعَدٌد والَتْأِشيُب: الَتْحريُش بني القوِم. وَأِشَبِت الَغْيَضُة، ابلكسر، أي اْلتَـ 

هلم: َضَرَبْت فيه فالنة ِبِعرٍق َأِشٍب، أي: ذى َأِشٌب. وفالن ُمْؤَتَشٌب، أي: خملوٌط غرُي صريح يف َنَسِبِه. وقو 
 التباس.
ْعَتُه. وأَتَلَّبوا: جَتَمَّعوا. وهم الفر اء: أَلب اإِلبل أَيلِبها وأيلُبها أْلباً: مجعها وساقها. وَأَلْبُت اجلَْيَش، إذا مجََ  ]ألب[

لينا ألبا * فالناس يف َجْنٍب وُكنَّا َجْنبا وكذلك أَْلٌب وِإْلٌب، إذا كانوا جمتمعني. قال ُرْؤبُة: َقْد َأْصَبَح الناس ع
 ب. قال ساعدة بن جؤية اهلذىل:األُْلَبُة، ابلضم. والتأليُب: التْحريُض، يقال: َحسوٌد مؤل

 ( * والتألب، مثال الثعلب: شجر.1قتري مؤلب )ضرب لباسهم ال
_________ 

 ( صدره:1)
ون. والقتري: مسامري الدروع. وأراد هبا هاهنا الدروع نفسها. بيناهم يوما هنالك راعهم * الضرب: اجلماعة يغز 

 وراعهم: أفزعهم.
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 أَنَـَّبُة أَتْنيباً، َعنـََّفُه والَمُه. وَأْصَبْحُت ُمْؤتَِنباً، إذا مل َتْشَتِه الطعام. ]أنب[
. واألوَّاُب: ْوابً وَأْوبًَة وإايابً أي رََجَع، يـَُؤوُب أَ يقال: جاُءوا من كل َأْوٍب، أي من كل انِحَيٍة. وآَب  ]أوب[

( مثل آَب، فـََعَل وافتعل مبعىن. قال الشاعر: ومن يتق فإن هللا معه * 1التاِئُب. واملآُب: املَْرِجُع: واْئتاَب )
. ون: َسريُع األَيـَْبةِ ورزق هللا مؤاتب وغادى وفالن سريع االوبة. قال أبو عبيدة: وقوم حُيَوِ لون الواَو ايًء فيقول

 ٌة يف غاَبْت. واأَلْوُب: ُسْرَعُة تـَْقليِب اليديِن والرْجَلنْيِ يف السري. قال الشاعر:وآَبِت الشمُس: لُغَ 



( * تقول منه: انقة أؤوب على فعول. والتأويب: أن تسرَي النهاَر أمجَع وتـَْنِزَل 2أوب يديها برقاق سهب )
 الَلْيَل.

_________ 
النسخ " واأتب " مضبوط بتشديد، وهو من حتريف  ملختار، قال: وىف أكثربوزن اغتاب، كما يف ا ( ائتاب1)

 النساخ إىل آخر ما قبله.
 ( صدره:2)

 كأن أوب مائح ذى أوب:
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تُـُهمْ و )اي جبال أوىب معه( أي َسبِ حي، ألنه قال: )إانَّ َسخَّران اجلِباَل َمَعُه ُيَسبِ ْحَن( . وأُْبُت إىل بين فالٍن َوأتَ  ، وَّبـْ
تُـُهْم لَْياًل. وقال أبو زيد: أتََوَّْبُت، إذا ِجْئَت أوَل الَلْيِل، فَأان متأوب ومتأيب.إذا أَتَـ   يـْ

أتََهََّب: اْستَـَعدَّ. وُأْهَبُة احْلَْرِب: ُعدَّهُتا واجلَْمُع ُأَهٌب. واإلهاُب: اجلِلُد ما مل يُْدَبغ، واجلمُع َأَهٌب على  ]أهب[
 دمي وأفيق وعمود. وقد قالوا أهب ابلضم، وهو قياس.وعمد، مجع أ: أدم وأفق غري قياس، مثل

 فصل الباء
يقال لألمْحَِق الثقيِل: بـَبٌَّه. وهو أيضا لقب عبد هللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب  ]ببب[

ضا اسم جارية. واىل البصرة. قال الفرزدق: وابيعت أقواما وفيت بعهدهم * وببة قد ابيعته غري اندم وهو أي
 أهل الكعبه ( مكرمة حمبه * جتب2( : النكحن ببه * جارية خدبه )1قال الراجز )

_________ 
 ( هي هند بنت أىب سفيان ترقص ابنها عبد هللا ابن احلارث.1)
 ( واخلدبة: التامة اخللق.2)
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إْن ِعْشُت َفَسَأْجَعُل ل عمر رضي هللا عنه " أي تغلبهم حسنا. ويقال هم بـَبَّاٌن واحٌد، كما يقال أبٌَْج واحٌد. قا
( وأهَل َبْدِر يف العطاء. وهذا 1الناَس بـَبَّاانً واحدًا، يريد الَتْسويَة بينهم يف الَقْسم. وكان يـَُفضِ ُل املهاجرين )

 احلرف هكذا مسع منهم. وانس جيعلونه من هيان بن بيان، وما أراد حمفوظا عن العرب.



( : َهتَّاِك َأْخِبَيٍة َوالَِّج َأْبِوبٍَة * 2وا َأْبِوبَة، لالزدواج. قال ابن ُمْقِبٍل الشاعر )، وقد قالَمُع أبواابً الباُب جيُْ  ]بوب[
نـََّفٌة. ال أصناٌف ُمصَ خَيِْلُط ابلرِبِ  منه اجِلدَّ واللِ ينا ولو أفْـَرَدُه مل جَيُْز. وتـَبَـوَّْبُت بـَوَّاابً: اختذته. وأْبواٌب ُمبَـوَّبٌَة، كما يق

 بتك، أي يصلح لك.وهذا شئ من اب
 بيبة: اسم رجل، وهو بيبة بن قرط بن سفيان بن جماشع. قال جرير: ]بيب[

_________ 
 ( يف اللسان: " يفضل اجملاهدين ".1)
 ( وقيل القالخ بن حبابة. وىف التكملة للصاغاين أن القافية مضمومة، والرواية:2)

 ملء الثواية فيه اجلد واللني:
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 (1ندسنا أاب مندوسة القني ابلقنا * وما ردم من جار بيبة انقع )
 فصل التاء

( هر عشية * هلا توأابنيان مل يتفلفال 2التوأابنيان: قادمتا الضرع. قال ابن مقبل: فمرت على أطراف ) ]أتب[
ريب، كأن الباء مبدلة أيت به عأي مل تسود حلمتامها. قال أبو عبيدة: مسى ابن مقبل خلفي الناقة توأابنيني، ومل 

 من امليم.
الَتباُب: اخُلْسراُن واهلالُك. تقول منه: َتبَّ تَباابً، وتـَبَّْت يداُه، وتقول: تـَبَّاً لفالٍن، تـَْنِصُبُه على املصدر  ]تبب[

ْتبيباً، أي أْهَلكوُهْم. وا   األْمُر، هَتَيََّأ واستقام.ْستَـَتبَّ إبضمار ِفْعٍل، أي أْلَزَمُه هللا هالكاً وُخسراانً. وتـَبَّبوُهْم تـَ
( ، ومجع 3الرُتاُب فيه لُغاٌت، ُتراٌب وتـَْوراٌب وتـَْوَرٌب وَترْيٌَب وتـُْرٌب وتـُْربٌَة وتـَْرابُء وَترْياٌب وِتْرَيٌب وَتريٌب ) ]ترب[

 الرُتاِب أَْترِبٌَة وِتْرابٌن. والرَتابُء: األرُض نفسها. وترب الشئ
_________ 

 حترك.( مار: 1)
 ( يف اللسان: " على أظراب ".2)
 ( بوزن أمري، وما قبله كعثري ابلكسر.3)
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َقَر، كأنَُّه َلِصَق ابلرتاِب. يقال: َترَِبْت َيداك! وهو على الُدعاِء،  ابلكسر: أصابه الرُتاُب. ومنه َتِرَب الرجل: افتـَ
َلطََّخ ابلرتاِب. وأتربت الشئ: جعلت عليه الرتاب. وىف أي ال أصبت خريا. وتربت الشئ َترْتيباً فـََترَتََّب، أي تَـ 

أجنح للحاجة ". وأَتْـَرَب الَرُجُل: استَـْغىَن، كأنَّه صار له من املاِل بَقْدِر الرتاِب. احلديث: " أتربوا الكتاب فإنه 
رَتِابُت: األانمُل، الواِحَدُة َترِبٌَة. وريٌح َترِبٌَة واملرَْتَبَُة: املَْسَكَنُة والفاَقُة، وِمسكنٌي ذو َمرْتَبٍَة، أي الِصٌق ابلرتاِب. وال

رتبة أيضا: نبت: وتربة، مثال مهزة: اسم واد. ومجل تـََربوٌت وانَقٌة تـََربوٌت، أي أيضا، إذا جاءت ابلرتاب. وال
 أَْتراٌب. والرَتيَبُة: َذلوٌل وأصله من الرتاب، الذََكُر واألُنْثى فيه َسواٌء. وقوهلم هذه ِتْرُب هذه أي ِلَدهُتا، وُهنَّ 

 ( :1إىل الثندؤة. قال الشاعر )واِحَدُة الرتاِئِب وهي ِعظاُم الَصْدِر ما بني الرَتَْقوِة 
 (2أشرف ثدايها على الرتيب )

_________ 
 ( هو االغلب العجلى.1)
 ( وبعده:2)

 ارتفاعه. مل يعدوا التفليك يف النتوب * والتفليك: من فلك الثدى. والنتوب: النهود، وهو
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ويرتب بفتح الراء: موضع قريب من اليمامة. قال االشجعى: وعدت وكان اخللف منك سجية * مواعيد 
 عرقوب أخاه بيرتب

َعٌب، وال تقل متعوب. ]تعب[  َتِعَب تـََعباً: َأْعَيا. وأَتْـَعَبُه غريُه، فهو َتِعٌب وُمتـْ
 َتِغَب ابلكسر تـََغباً: َهَلَك. ]تغب[
ويه: هو مصروف، النه فوعل. ويقال لالاتن أم تولب. وقول أوس: وذات اجلحش. قال سيب ولب:الت ]تلب[

يعىن صبيا، وهو استعارة. واتالب االمر اتلئبااب: استقام،  -هدم عار نواشرها * تصمت ابملاء تولبا جدعا 
َسه. قال لبيد: فأوَرَدها اُر: أقام صدرَه ورأواالسم الُتأْلبيَبُة. واْتأَلبَّ الطريُق، إذا امتدَّ واستوى. واْتأَلبَّ احلم

 َمْسجورًَة حتت غابٍة * من القرنتني واتالب حيوم
التوبة: الرجوع من الذنب. ويف احلديث: " الَندُم توبٌَة "، وكذلك التَـْوُب مثله. وقال األخفش: التَـْوُب  ]توب[

 مجع توبة، مثل عومة وعوم.
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قه هلا. وىف كتاب سيبويه: التوبة على تفعلة: التوبة. واستتابه: . وقد اتب هللا عليه: وفواتب إىل هللا توبًة ومتاابً 
سأله أن يتوب. والتابوت أصله اتبوة، مثل ترقوة، وهو فعلوة، فلما سكنت الواو انقلبت هاء التأنيث اتء. 

بوت، فلغة قريش ابلتاء، ولغة ن معن: مل ختتلف لغة قريش واالنصار يف شئ من القرآن إال يف التاقال القاسم ب
 االنصار ابهلاء.

 فصل الثاء
االأثب: شجر، الواحدة أاثبة. قال الكميت: وغادران املقاول يف مكر * كخشب االأثب املتغطر سينا  ]أثب[

 . تقول منه تَثاَءْبُت، على َتفاَعْلُت، وال تقل تثاوبت.والثؤابء ممدود. وىف املثل " أعدى من الثوابء "
الثرب: شحم قد غشى الَكِرَش واألمعاَء رقيٌق. والتثريب، كالتأنيب والتعيري واالستقصاء يف اللوم.  ]ثرب[

 يقال: ال تثريب عليك. وهو من
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( : فـََعَفوُت عنهم َعْفَو غرِي ُمثـَرِ ٍب * َوتـَرَْكتُـُهْم لعقاب يوٍم َسْرَمِد 1الثرب كالشغف من الشغاف. وقال بشر )
رب: مدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم. ْبُت عليه َوَعرَّْبُت عليه مبعىن، إذا قبحت عليه فعله. ويثاألصمعي: ثـَرَّ 

الفراء: نصل يثرىب وأثر يب، منسوب إىل يثرب، هي واملدينة. وإمنا فتحوا الراء استيحاشا لتواىل الكسرات. 
 وأنشد:

 وأثر يب سنخه مرصوف * أي مشدود ابلرصاف.
 ، لَضْرٍب من ثياب مصر بيض.ٌب بيٌض من َكتَّاٍن، يقال ثوٌب ثُرقيبٌّ، وُفرُقيبٌّ يَُّة: ثياالثـُْرقُب ]ثرقب[
ثعبت املاء ثعبا: فجرته: والثَـَّعُب، ابلتحريك: مسيُل املاء يف الوادي، ومجعه ثـُْعباٌن. والثعبان أيضًا:  ]ثعب[

الَوزَِغ. واملثعب، ابلفتح: واحد مثاعب احلياض.  ضرٌب من احليَّاِت طواٌل، واجلمع ثعابنٌي. والثـُْعَبٌة: ضرٌب من
ثـََعَب   املاُء: جرى يف املَثْـَعِب. وانثعب الدم من االنف.وانـْ

_________ 
 ( وقيل لتبع.1)
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 قال األصمعي: فوُه جَيْري ثعابيَب َوسعابيَب، وهو أن جيرَي منه ماٌء صاف فيه متدد.
ن. وأنشد: أرب يبول الثعلبان برأسه * النثى منه ثعلبة، والذكر ثعلباالثعلب معروف. قال الكسائي: ا ]ثعلب[

أرض مثعلبة، بكسر الالم: ( وداء الثعلب: علة معروفة يتناثر منها الشعر. و 1لقد ذل من ابلت عليه الثعالب )
الرض ذات ثعالب. وأما قوهلم أرض مثعلة، فهو من ثعالة، وجيوز أيضا أن يكون من ثعلب، كما قالوا معقرة 

كثرية العقارب. والثعلب: طرف الرمح الداخل يف ُجبَِّة السناِن. والثعلب: خمرُج ماء املطر من َجريِن الَتْمِر. 
ذهل ابن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة ابن طيئ، وثعلبة بن علبتان: ثعلبة من جدعاء بن والث

 ( الذى * قال خباج االمة الراعيه3)( : أيىب ىل الثعليتان 2رومان بن جندب. قال الشاعر )
_________ 

اس. وقال الصاغاىن: " ( الشعر لغاوى بن ظامل السلمى، وقيل اليب ذر الغفاري، وقيل لعباس بن مرد1)
 اب يف البيت الثعلبان: تثنية ثعلب ".والصو 

 ( عمرو بن ملقط الطائى.2)
 صواب يف اللسان.( يف املطبوعة االوىل: " اييت ىل الثعلبان " حتريف وال3)
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 وأم جندب: جديلة ابنة سبيع بن عمرو من محري، إليها ينسبون. والثعلبية: موضع بطريق مكة.
يف ظل  جبل ال تصيبه الشمس فيربد ماؤه، واجلمع ثغبان، مثل شبث وشبثان، الثـََغُب: الغدير يكون  ]ثغب[

 ( :1وثغبان مثل محل ومحالن. قال الشاعر )
 ( * وقد يسكن فيقال ثـَْغٌب، واجلمع ثِغاٌب وأثغاب.2ان البطاح )مشعشعة بثغب

ضاً على ثـَُقٍب. وامِلثْـَقُب: ما يثقب الثـَْقُب ابلفتح: واحُد الثقوب. والثـُْقُب ابلضم: مجع ثـُْقَبٍة. وجيمع أي ]ثقب[
َد للكثرة. وُدرٌّ ُمثـَقٌَّب، أي مثقوٌب. وتَـ  ُتُه، ُشدِ  ثـَقََّب اجلِْلُد، إذا ثـَقََّبُه احلََلُم. وتثقيُب به. وثقبت الشئ ثقبا، وثـَقَّبـْ

ا قيل: قد قمل، وده، فإذا اسود شيئالناِر: َتْذِكيَـُتها. ويقال أيضا ثقب عود العرفج، وذلك إذا مطر والن ع
 فإذا زاد قليال قيل:

_________ 
 ( هو االخطل.1)
 ( صدره:2)

 واثلثة من العسل املصفى:
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لقاف: لقب شاعر فإذا متت خوصته قيل: قد أخوص. واملثقب بكسر ا ئذ يصلح أن يؤكل،قد أدىب، وهو حين
( * وثقنب الوصاوص للعيون وثقبت 2( ، مسى بذلك لقوله: أرين حماسنا وكنن أخرى )1من بىن عبد القيس )

ُتها أان. وِشهاٌب اثقب، أي مضئ. ويقال أيض َقبـْ ( . 3ا: ثـََقَبِت الناقُة )النار تثقب ثقواب وثقابة، إذا اتقدْت، وأَثـْ
 ابلفتح: ما ُتْشِعُل به الناَر من ِدقاِق العيداِن.أي َغُزَرْت، فهي اثقٌب. والَثقوُب 

 ثـََلَبُه ثـَْلباً، إذا َصرََّح ابلعيب وتنق َصُه. قال الراجز: ]ثلب[
( : فتات احلجارة 4ثـَْلُب واإِلْثِلُب )ال حُيِْسُن التعريَض إالَّ ثـَْلبا * واملثالُب: العيوُب، الواحدة َمثْـَلَبٌة. واألَ 

 االثلب واالثلب ".والرتاب. قيل: " بفيه 
_________ 

( املثقب امسه عائذ بن حمصن العبدى. والوصاوص: مجع وصوص، وهو ثقب يف السرت وغريه على مقدار 1)
 العني ينظر فيه.

 ( يف اللسان:2)
 ظهرن بكلة وسدلن رقما

 ( تثقب ثقواب.3)
 لثليب: الكال ".ابلفتح والثاىن ابلكسر. ويوجد يف بعض نسخ زايدة يف اآلخر: " وا( االول 4)

(1/94) 

 

ُه من اهلََرِم وتناثر ُهْلُب َذنَِبِه، واالنثى ثلبة، واجلمع ثلبة مثل قرد والثلب ابلكسر: اجلمل الذي انكسَرْت أنيابُ 
تاب الفرق. ورمح ثَِلٌب، أي ُمتَـثـَلِ ٌم. قال أبو وقردة. تقول منه: ثلب البعري تثليبا. عن االصمعي، قاله يف ك

َشوى، أي ُمَتَشقِ قة القدمني. قال العيال اهلذىل: ومطرد من اخلط ى $ ال عاٍر وال ثَِلُب * ومنه امرأٌة اثلَِبُة ال
جرير: لقد ولدت غسان اثلبة الشوى * عدوس السرى ال يعرف الكرم جيدها والثلبوت: اسم واد بني طيئ 

 .وذبيان
الثوب: واحُد األثواِب والثياِب، وجيمع يف الِقلَِّة على أَثـُْوٍب، وبعض العرب يقول: أثوب فيهمز، الن  ]ثوب[

ثقل واهلمزة أقوى على احتماهلا. وكذلك دار وأدور وساق وأسوق ومجيع ما جاء على الضمة على الواو تست



اكتسى الرأس قناعا أشيبا * أملح ال لذا وال  ( : لكل دهر قد لبست أثؤاب * حىت1هذا املثال. قال الراجز )
رجع بعد َذهابه. واثب حمببا قال سيبويه: يقال لصاحب الثياب ثـَوَّاٌب. واثب الرجل يثوب ثـَْوابً وثـََوابانً: 

 الناس: اجتمعوا وجاءوا. وكذلك املاء إذا اجتمع يف احلوض.
_________ 

 ( هو معروف بن عبد الرمحن.1)
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وسطه الذي يثوب إليه املاء إذا استفرغ. وهو الثبة أيضا، واهلاء عوض عن الواو الذاهبة من  وض:ب احلومثا
عني الفعل، كما عوضوا يف قوهلم أقام إقامة، وأصله إقواما. واملثابة: املوضع الذي يُثاُب إليه، أي يـُْرَجُع إليه 

للناِس( وإمنا قيل للمنزل مثابٌة ألن  أهله يتصرَّفون يف بًة َمثامرًة بعد أخرى. ومنه قوله تعاىل: )وإْذ َجَعْلنا البيَت 
ا قالوا ملوضع ِحباَلِة الصائد مثابة، قال الراجز: حىت مىت ) ( تطلع 1أمورهم مث يثوبون إليه، واجلمع املَثاُب. ورمبَّ

العرش. قال  عند لبئراملثااب * لعل شيخا مهرتا مصااب يعىن ابلشيخ الوعل. واملثاب: َمقام املستقي على فم ا
( : وما ِلَمثاابِت الُعروش بقيٌَّة * إذا اْسُتلَّ من حتت الُعروِش الدعائُم والثواب: جزاء الطاعة، 2الُقطاميُّ )

وكذلك املَثوبَُة. قال هللا تبارك وتعاىل: )َلَمثوبٌَة مْن ِعْند هللِا خري( وأاثب الرجُل، أي رَجع إليه جسمه وصلح 
 يثيبه. ه أنسأل بدنه. واستثابه:

_________ 
 ( يف اللسان " مىت مىت ".1)
 ( يصف البئر وهتورها.2)
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ه تعاىل: )هل ثـُوِ َب الكفاُر ما كانوا يـَْفَعلون( أي جوزوا. والتثويب يف أذاِن الفجر أن يقول: الصَّالة خري وقول
( : 1لطواعية. قال الشاعر )من النوم. وقوهلم يف املثل " أطلوع من ثواب " هو اسم رجل كان يوصف اب

الريح الشديدة تكون يف أول املَطر.  وكنت الدهر لست أطيع أنثى * فصرت اليوم أطوع من ثواب والثائب:
( وامرأٌة ثيِ ٌب، الذكر واالنثى فيه سواء. قال ابن السكيت: وذلك إذا كانت املرأة قد ُدِخَل 2ورجل ثـَيِ ٌب )

 ته. تقول منه: قد ثيبت املرأة.هبا، أو كان الرجل قد َدَخل ابمرأ



 فصل اجليم
حِش، يهمز وال يهمز. ويقال للظبية حني طَلع قرهُنا: َجْأبَُة أبو زيد: اجلَْأُب: الغليظ من مُحُِر الو  ]جأب[

امِلْدرى. وأبو عبيدة ال يهمز. قال بشر: تعرض جأبة املدرى خذول * بصاحة يف أسرهتا السالم وصاحة: جبل. 
 وإمناوالسالم: شجر. 
_________ 

 ( هو االخنس بن شهاب.1)
 وب( ونبه صاحب القاموس على أن ذكرها هنا وهم.( ذكرت يف اللسان والقاموس يف مادة ثيب( ال )ث2)
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قيل جأبة املدرى الن القرن أول ما يطلع يكون غليظا مث يدق، فنبه بذلك على صغر سنها. ويقال: فالن 
، أي دقيق الَشْخِص غليظ الصرِب يف األمور. واجلَْأُب: الَكْسُب، تقول منه: جأَْبُت شخت اآلِل َجْأُب الَصرْبِ 

 ( :1أجأب. قال الراجز )
 ( عمل وجأىب2 راع )وهللا

ُ اجلِباِب. وبعرٌي أجبُّ بنيِ  اجلبِب، أي مقطوُع الَسناِم. وفالن جب  ]جبب[ : الَقْطُع. وَخِصيٌّ جَمْبوٌب َبنيِ  اجل بٌّ
( اليوم لنا فقد غلب * خبزا بسمن وهو عند الناس جب واجلباب: 3غلبهم. قال الراجز: من رول )القوم، إذا 

اُب أيضاً: تلقيح النخل، يقال: جاء زمن اجلِباِب. وقد َجبَّ الناُس النخل. واجلُبَُّة: ما دخل اليت تُلَبُس. واجلِب
: هو َمْغِرٌز الوظيِف يف احلافر. فيه الرمُح من الِسناِن. واجلُبَُّة: َموِصُل الَوظيِف يف الذ راع. قال األصمعي 

 والتجبيب: أن يبلغ التحجيل ركبة اليد
_________ 

 ة بن العجاج.( هو رؤب1)
 ( يروى " واع ".2)
 ( رول اخلبز ابلسمن: لته لتا شديدا.3)
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أعطيت من غرر االحساب  وعرقوب الرِْجِل. والفرس جُمَبٌَّب، وفيه جتبيٌب، واالسم اجلبب. قال الكميت:
ُة: جادة النفار، يقال َجبََّب فالن فذهب. واملََجبَّ شادخة * زينا وفزت من التحجيل ابجلبب والتجبيب أيضا: 

 الطريق. واجلباب ابلضم: شئ يعلو ألبان اإلبل كالُزْبِد، وال زبد اللباهنا. قال الراجز:
 عصب اجلباب بشفاه الوطب.

رش جيعل فيها اخلَْلُع، أو تذاُب اإلهاَلُة فُتحَقُن فيها. وجَتَْبَجَب الرجُل، إذا اتََّشَق. ( : الك2( * واجلبجبة )1)
( : إذا َعَرَضْت منها َكهاٌة مسينٌة فال 3ْغالَءًة مث يقدَُّد، فهو أبقى ما يكون. قال الشاعر )والوشيقُة: حلٌم يـُْغلى إ

يضاً: زَبِيٌل من جلوٍد يُنَقُل فيه الرتاب، واجلمع: اجلباجب. واجلب: البئر هُتِْد منها واتَِّشْق وجَتَْبَجِب واجلُْبُجَبُة أ
 الىت مل ُتْطَو، ومجعها ِجباٌب وجبَـَبٌة.

_________ 
 ( وقبله:1)

 يعصب فاه الريق أي عصب
 ( بضم اجليمني وفتحهما أيضا.2)
 ( هو مخام بن زيد مناة الريبوعي.3)
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 يقال وجه االرض، وال جيمع.واجلَبوُب: األرض الغليظة، و 
 اجلخابة، مثل السحابة: االمحق الذى ال خري فيه، يقال: إنه جلخابة هلباجة. ]جخب[

ل الرجلني، واجلُخاِدُب مثله، ويقال له ( : ضرٌب من اجلنادب، وهو األخضر الط وي1اجلُْخُدُب ) ]جخدب[
رث. تقول: هذا أبو جخادب قد جاء. أيضا أبو جخادب، وهو اسم له معرفة، كما يقال لالسد أبو احلا

 ( :2واجلخدب أيضا واجلخادب: اجلمل الضخم. قال الراجز )
 ( * واجلمع: اجلخادب ابلفتح.3الضلوع جخداب )شداخة ضخم 

ُ اجلدوبة. وأرٌض َجْدبٌَة وأرٌض ُجدوٌب. اجلَْدُب: نقيض اخلِ  ]جدب[ ْصِب. ومكاٌن جدٌب أيضاً وجديٌب: َبنيِ 
 جلَناِب، وهو ما حوله. وَأْجَدَب القوُم: أصاهَبُُم اجلَْدُب. وأْجَدْبُت أرض كذا: وجدهتا جدبة.وفالٌن َجديُب ا

_________ 
 ( بضم الدال وفتحها.1)
 ( هو رؤبة.2)



رجز أورده اجلوهرى على أن اجلخدب اجلمل الضخم، وإمنا هو يف صفة فرس، ( قال ابن برى: هذا ال3)
 وكاهال ذا صهوات شرجباوقبله: ترى له مناكبا ولببا * 
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واجلدب: العيب. وىف احلديث: " أنه َجَدَب الَسَمَر بعَد الِعشاِء "، أي عابه. قال ذو الرمة: فيالك من خد 
ٍَ تـََعلََّل جاِدبُْه ي قول: ال جيد فيه عيبا يعيبه به، فيتعلَّل ابلباطل. ابن السكيت: أسيل ومنطق * رخيٍم ومن َخْلِق

ريَن الثمام. واجلندب واجلندب بُل العاَم، إذا كان العاُم حَمْاًل فصارت ال أتكل إال الِدريَن األسوَد، دَ جاَدَبِت اإلِ 
يف أم جندب، إذا ( : ضرب من اجلراد، واسم رجل. قال سيبويه: نوهنا زائدة. أبو زيد: يقال وقع القوم 1)

 ظلموا، كأهنا اسم من أمساء االساءة والظلم والداهية.
اجلَْذُب: املدُّ. يقال جذبَُه، وجبذه على القلب، واجتذبه أيضا. يقال للرجل إذا َكرََع يف اإلانء: جذب  ]جذب[

ْذبٌَة من َغْزٍل، للمجذوب منه منه نـََفَساً أو نـََفَسني. وبيين وبني املنزل َجْذبٌَة، أي قطعة، يعين بـُْعٌد. ويقال جَ 
 ( :2قال الشاعر )َمرًَّة. وجذبت املُْهَر عن أم ه، أي فطمته. 

_________ 
 ( اجلندب واجلندب واجلندب.1)
 لعجلى يصف فرسا.( هو أبو النجم ا2)
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( * أبو عمرو: اجلَْذُب: انقطاع الريق. ويقال للناقة إذا قلَّ لبنُـَها: قد َجَذَبْت، 1* مث جذبناه ِفطاماً نـَْفِصُلْه )
الشئ،  انئم ونيام. وجذب الشهر: مضى عامته. وجاذبتههي جاذٌب، واجلمع جواذُب وِجذاٌب أيضا، مثل ف

إذا انزعته إايه. والتجاذب: التنازع. واالجنذاب: سرعة السري. واجلَذ ُب ابلتحريك: اجلُمَّاُر، وهو شحُم النخل، 
 الواحدة جذبة.

( . قال 2قوم جرب وجرىب، ومجع اجلرب جراب )اجلرب معروف. وقد جرب الرجل فهو أجرب، و  ]جرب[
ٌن * كما َطرَّ أوابُر اجِلراِب على الَنْشِر وأجرب الرجل: جربت ( : وفينا وإْن قيَل اصطلحنا َتضاغُ 3لشاعر )ا

 إبله. واجلرابء: السماء، مسيت بذلك ملا فيها من الكواكب، كأهنا جرب هلا.
_________ 



 ( بعده:1)
 أي جنذبه جذاب عنيفا. له * أي نفرعه فرعا ابللجام ونقدعه. ونعتله،نفرعه فرعا ولسنا نعت

 ا جراب وجرب مجع أجرب.( قال ابن برى: إمن2)
 ( هو عمري بن خباب، أو سويد بن الصلت.3)
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جراب البئر ( . و 1وأرض جرابء: مقحوطة. واجلراب معروف، والعامة تفتحه، واجلمع أجربة وجرب وجرب )
االرض: مقدار معلوم، واجلمع أجربة وجرابن. أيضا: جوفها من أعالها إىل أسفلها. واجلريب من الطعام و 

ضرس: الذى قد جربته االمور وأحكمته، فإن كسرت الراء جعلته فاعال، إال أن العرب واجملرب مثل اجملرس وامل
ماء البئر عن جرشية * على جربة تعلو الدابر  تكلمت ابلفتح. واجلربة ابلكسر: املزرعة. قال بشر: حتدر

ريح تقشع فعلياء ابلكسر واملد: النكباء الىت جترى بني الشمال والدبور، وهى  غروهبا واجلربياء، على
السحاب. قال ابن أمحر: هبجل من قسا ذفر اخلزامى * هتادى اجلربياء به احلنينا وجراب، ابلضم: اسم ماء 

انوا مجاعة متساوين شديد الباء: العانة من احلمري. ورمبا مسوا االقوايء من الناس إذا كمبكة. واجلربة ابلفتح وت
 جربة. قال الراجز:
_________ 

 لراء، والثاىن بضمها.( االول بسكون ا1)
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جربة كحمر االبك * ال ضرع فينا وال مذكى يقول: حنن مجاعة متساوون وليس فينا صغري وال مسن. واالبك: 
رب. واالجرابن: بنو ، فارسي معيضا: لبنتهموضع. وجرابن السيف ابلضم والتشديد: قرابه. وجرابن القميص أ

( 2( : وىف عضادته اليمىن بنو أسد * واالجرابن بنو عبس وذبيان )1عبس وذبيان. قال عباس بن مرداس )
واجلورب معرب، واجلمع اجلواربة، واهلاء للعجمة، ويقال اجلوارب أيضا كما قالوا يف مجع الكيلج الكياجل. 

 رب فلبسه.لبسته اجلو وتقول: جوربته فتجورب، أي أ
 اجلَراِجُب: العظام من اإلبل. ]جرجب[
( ، فارسي معرب، أصله كرده ابن، أي حافُظ الرغيِف، وهو الذي 3اجلَْرَدابُن ابلدال غري معجمة ) ]جردب[



 يضع مشاله على شئ يكون على اخلوان كي ال يتناوله غريه. وأنشد الفراء:
_________ 

 ( السلمى.1)
 ( بضم النون.2)
 فتوحتان أو مضمومتان.م والدال م( واجلي3)
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 ( تقول منه: َجْرَدَب يف الطعام وجردم.1إذا ما كنت يف قوٍم َشهاوى * فال جَتْعْل مِشاَلك َجْرَدابان )
 لرجُل وَجْرَشَم، إذا اندمل بعد املرض واهلزال.َجْرَشَب ا ]جرشب[
 اجلسرب: الطويل. ]جسرب[
ال أدم معه. ولو قيل اجشوشبوا كما  ي غليظ وخشن، ويقال هو الذىطعاٌم َجِشٌب وجَمْشوٌب، أ ]جشب[

 ( :2ابخلاء مل يبعد، إال أىن مل أمسعه ابجليم. واجملشاب: الغليظ. قال أبو زُبَيد )قالوا " اخشوشنوا " 
 ( * واجَلشيُب من الثياب: الغليظ.3توليَك َكْشحاً َلطيفاً ليس جِمْشااب )

ُتُه، أي َصَرعْ  ]جعب[ ُتُه ِجْعباًء فتجعىب، يزيدون فيه الباء،ُته مثل َجَعْفُتُه. َجَعبـْ يـْ كما قالوا سلقيته   ورمبا قالوا جْعبـَ
 من سلقه. واجلعبة: واحدة جعاب النشاب.

_________ 
 ( ويروى: " جردابان " بضم اجليم.1)
 ( الطائى.2)
 ( صدره:3)

 قراب حضنك ال بكر وال نصف:
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 ( .1 الدميم )واجلعبوب: الرجل القصري
جلب الشئ جيلبه وجيلبه جلبا وجلبا. وجلبت الشئ إىل نفسي واجتلبته مبعىًن. واجلَلوبَُة: ما جُيَْلُب  ]جلب[

للبيع. واجلَليُب: الذي جُيَْلُب من بلد إىل غريه. واجلُْلَبُة: ُجَلْيَدٌة تعلو اجلُْرَح عند الرُبِْء، تقول منه: جلب اجلرُح 



ُة الزمان. يقال: أصابتنا ُجْلَبُة الزمان، . وَأْجَلَب اجلرح مثجَيِْلُب وجَيُْلبُ  له. واجلُْلَبُة أيضاً مثل الُكْلَبِة، وهي ِشد 
وُكْلَبُة الزمان. قال َأْوُس بن َمْغراء الَتميميُّ: ال َيْسَمحوَن إذا ماجلبة أزمت * وليس جارهم فيها مبختار وقال 

( واجللبة أيضا: جلدة جتعل على 2اجلوع جيار وإرزير ) ولَبَِّتِه من جلبة املتنخل اهلذىل: قد حاَل بني َتراقيهِ 
 القتب.

_________ 
( ومل أيت على فعلى إال ستة أحرف: " جعىب ": عظام النمل الىت يعضضن وهلن أفواه واسعة، و " أرىب ": 1)

ع، و ، و " جنفى ": اسم موضالداهية و " أرىن ": حب بقل يطرح يف اللنب فيثخنه وجيبنه، و " أدمى " موضع
 " شعىب ": موضع.

( يف املطبوعة االوىل " جياز " ابلزاى، حتريف. وىف اللسان. واالرزير: الطعنة، واجليار: حرقة يف اجلوف، 2)
 وقال ابن برى: اجليار: حرارة من غيظ تكون يف الصدر، واالرزير: الرعدة.
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ريح وقرٍَّة * وال بَصفاً  ( : ولست جبلب جلب1ء. قال أتبط شرا )واجللب واجللب: سحاب رقيق ليس فيه ما
( : عاليت أنساعى وجلب الكور * على 2َصْلٍد عن اخلري معزل وِجْلُب الرَّْحِل أيضاً وُجْلُبُه: عيدانُُه. وقال )

م َجْلباً، إذا طر. وَجَلَب على فرسه جَيَْلُب ابلضسراة رائح ممطور شبه بعريه بثور وحشى رائح وقد أصابه امل
حثَّه للَسْبِق. وَأْجَلَب عليه مثُلُه. وَأْجَلَب قـَتَـَبه: غشَّاه ابجلُْلَبِة، وهو أن جيعل عليه ِجْلَدًة صاَح به من خلفه واست

به * كتنحية القتب رطبة َفطريًا مث يرتَكها عليه حىت تيبس. قال النابغة اجلعدى يصف فرسا: أمر وحنى من صل
لبوا، مثل أحلبوا. قال الكميت: على تلك إجرايى أعانه. وأجلبوا عليه، إذا جتمعوا وأت اجمللب وأجلبه، أي

 وهى ضريبيت * ولو أجلبوا طرا على وأحلبوا وأجلب الرجل، أي نتجت إبله ذكورا،
_________ 

ى فيه ريح وقر وال مطر فيه، واجلمع ( يقول: لست برجل ال نفع فيه ومع ذلك فيه أذى كالسحاب الذ1)
 جالب.أ
 ( هو العجاج، كما يف اللسان.2)
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( من هذيل ترثي 1النه جيلب أوالَدها فتباع. وأحلب ابحلاء، إذا نتجت إاناث. واجللباب: امللحفة. قالت امرأة )
ْم ألهنا ملحقة قتياًل: مَتشي النسوُر إليه َوْهَي الِهَيٌة * َمْشَي العذارى عليهم اجلالبيُب واملصدر اجلَْلبَـَبُة، ومل ُتْدغَ 

( هو أن ال 2ت، تقول منه َجلَُّبوا ابلتشديد. واجلََلُب الذي جاء النَـْهُي عنه )بدحرجة. واجللب واجللبة: االصوا
ُق القوَم يف مياههم ألْخذ الصدقات ولكْن أيمرهم جبْلب نـََعِمِهْم إليه. ويقال بل هو اجلََلُب يف  أييت املصدِ 

َجلََّب عليه وصاح به ليكون هو السابق، َسُه رجاًل فإذا قُرب من الغاية تَِبَع فرَسه فَ الرِهان، وهو أن يـُرِْكَب فر 
( : اخللر، وهو 3وهو َضْرٌب من اخلديعة. واجلََلُب واألجالب: الذين جيلبون االبل والغنم للبيع. واجللبان )

 شئ يشبه املاش.
 شيٌخ ِجْلحاٌب وِجْلحابٌَة: أي كبريهم. ]جلحب[

_________ 
 ( هي جنوب أخت عمرو ذى الكلب ترثيه.1)
 يث " ال جلب وال جنب ".( هو حد2)
 ( ويقال أيضا بضم الالم وتشديد الباء.3)
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األصمعي: اْجلَعبَّ الرجُل اجلعبااًب، إذا اضطجع وامتدَّ وانبسط. واجلَعبَّ يف الَسري، إذا مضى  ]جلعب[
، أي كثري. ورجلٌ   جلعىب العني، على وزن القرنىب، أي شديد البصر. واجللعباة: الناقة وجدَّ. وسيٌل جُمَْلِعبٌّ

 الشديدة. وجلعب: اسم موضع.
إىل جْنب فالن وإىل جانب فالن مبعىن. وجنب: حى من اليمن. قال اجلَْنُب معروٌف. تقول: قعدت  ]جنب[

 وأنشد االخفش:مهلهل: زوجها فقدها االراقم يف * جنب وكان احلباء من أدم واجلنب: الناحية. 
الناس جنب واالمري جنب * والصاحب ابجلنب: صاحبك يف السفر. وأما اجلار اجلُُنُب فهو جارك من قوم 

( : تقول: فالن ال يطور جبنبتنا. وجانبه وجتانبه وجتنبه واجتنبه كلُُّه 1احية، وكذلك اجلَنَـَبُة )آخرين. واجلانب: الن
 جانب كلُّه مبعىن. وضربه فجنَـَبه، أي كسر جنبه.مبعىن. ورجٌل أجنيبُّ وأجنُب وَجَنٌب و 

_________ 
 ( بفتح النون وإسكاهنا.1)

(1/101) 



 

وجنبت الدابة، إذا قدهتا إىل جنبك. وكذلك جنَـْبُت األسرَي َجنَـَباً ابلتحريك. ومنه قوهلم َخْيٌل جُمَنـََّبٌة، شدد 
ُتُه عنه.  واجلناب، قال هللا تعاىل: )واجنُـْبين وَبينَّ أْن نعبد االصنام( . للكثرة. وجنبته الشئ وجنبته مبعىًن، أي حَنَّيـْ

ابلفتح: الفناء، وما قـَُرَب من حَمَلَِّة القوم، واجلمع أْجِنَبٌة. يقال: أْخَصَب َجناُب القوِم، وفالٌن خصيُب اجلَناِب، 
َطْوُع اجلِناِب بكسر اجليم، إذا كان  ( . وفرسٌ 1وَجديُب اجلَناِب. وتقول: َمرُّوا يسريون َجنابـَْيِه، أي انحيَتيه )

أيضاً: جلَّ فالن يف ِجناٍب قبيح، إذا جل يف جُمانـََبِة أهِله. وجنََّب القوُم، إذا قـَلَّْت ألباُن سلس القياد. ويقال 
 (3عاُم جتنيِب ) ( بن ُمنِقذ يذكر امرأته: َلمَّا رأت إبلي قـَلَّْت َحلوبـَُتها * وكلُّ عاٍم عليها2إِبِلهم. قال اجلَُمْيُح )

_________ 
 يته "، وصوابه يف اللسان.( يف املطبوعة االوىل " انح1)
 ( اجلميح لقب، وهو منقذ بن الطماح بن قيس االسدي، وهو فارس شاعر جاهلي قتل يوم جبلة.2)
 ( قبله: أمست أمامة صمتا ما تكلمنا * جمنونة أم أحست أهل خروب أهل خروب، يريد قومها.3)
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. قال أبو ُدواُد: ويف اليدين إذا ما املاُء أْسهَلها  والتجنيب أيضًا: احنناٌء وتوترٌي يف رجل الفرس، وهو ُمْسَتَحبٌّ
ذى ال ينقاد. ( * َثيْنٌ قليٌل ويف الرِْجَلنِي جَتنيُب واجلَنيَبُة: ابلدابُة تُقاُد. وكل طائٍع منقاد جنيٌب. واالجنب: ال1)

 ( :2لك عليها. قال الراجز ) هي الناقة تعطيها القوَم لَيْمتارواواجلنيبة: الَعليقة، و 
رِكابُُه يف القوم كاجلنائِب * أي ضائعة ألنه ليس مبصلٍح ملَاِلِه. واجلنيُب: الغريب. وَجَنَب فالن يف بين فالن 

 جَيُْنُب َجنابًَة، إذا انزل فيهم غريبا، فهو
_________ 

 فة فرس. واملاء: العرق.( يف الصاغاىن: أسهله. وهو يف ص1)
سن بن مزرد. وقبله: قالت له مائلة الذوائب * كيف أخى يف العقب النوائب * أخوك ذو شق ( وهو احل2)

على الركائب * رخو احلبال مائل احلقائب * ركابه يف احلى كاجلنائب يعىن أهنا ضائعة كاجلنائب الىت ليس هلا 
ن يعبث فيه، وركابه الىت ه، فماله كمال غاب عنه ربه وسلمه ملقدها. تقول: إن أخاك ليس مبصلح ملالرب يفت

هو معها كأهنا جنائب يف الضر وسوء احلال. وقوله " رخو احلبال " أي هو رخو الشد لرحله، فحقائبه مائلة 
 لرخاوة الشد.
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ْربَِة. وقول الشاعر علقمة بن َعَبدة: فال جانب، واجلمع ُجنَّاٌب. يقال: نِْعَم القوُم هم جِلاِر اجلَنابَِة، أي جِلاِر الغُ 
َبُة: ِجلدةٌ حَتْرَِمينِ  انئاًل عن َجنابٍَة * فإ  من َجْنِب البعري. يقال ين  امرٌؤ َوْسَط الِقباِب غريُب أي عن بـُْعِد. واجلَنـْ

ْذ منها ُعْلَبًة. ونزل فالن َجْنبًة أي انحيًة واعتزل الناَس. واجلَنْـ  َبًة أختَِّ َبُة: اسٌم لكل نـَْبٍت َيرَتَبَُّل يف أعطين َجنـْ
َبُة. ورجل ُجُنٌب من اجلَنابَة، يس ث، توي فيه الواحد واجلمع واملؤنالصيف. يقال مطران مطرًا َكثـَُرْت منه اجلَنـْ

ا قالوا يف مجعه أجناٌب وُجُنبون. تقول منه: أجنَب الرجل وَجُنَب أيضاً ابلضم. واجلَنوُب: الريح اليت تقابل  ورمب 
شمال. تقول: جنبت الريح، إذا حتوََّلْت جنوابً. وسحابٌة جمنوبٌة، إذا هبَّت هبا اجلَنوُب. واجملنوب: الذي به ال

داخل جنبه. وقد َجَنَب وأجنب القوُم، إذا دخلوا يف ريح اجلَنوِب. ْنِب، وهي قرحة تصيب االنسان ذاُت اجلَ 
 ذلك القول يف الَصبا والدبور والشمال.وُجِنبوا أيضاً، إذا أصاهبم اجلَنوُب فهم جمنوبون. وك
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واجملنب ابلكسر: الرتس. وقال ساعدة ابن جؤية اهلذىل يصف مشتار العسل: صب اللهيف هلا الُسُبوَب بَطْغَيٍة 
* تـُْنيب الُعقاَب كما يلط اجملنب واجملنب أيضا: أقصى أرض العجم إىل أرض العرب، وأدىن أرض العرب إىل 

 ( :1)قال الكميت أرض العجم. 
مبعرتك الطف فاجملنب * واجملنب، ابلفتح: الشئ الكثري. يقال: إن  عندان خلريًا جَمَْنباً وشر ًا جَمَْنباً، أي كثريًا. 

( : أن جَيُْنَب الرجُل مع فرسه عند الرِهاِن فرساً آخر لكي يتحول عليه أن 2واجلََنُب ابلتحريك الذي هُنَي عنه )
اجلََنُب أيضاً: مصدر قولك َجِنَب البعرُي ابلكسر جَيَْنُب َجَنبًا، إذا ظلع من جنبه. لى األول. و خاف أن ُيْسَبَق ع

قال االصمعي: هو أن تلتصق رئته جبنبه من شدة العطش. قال ابن السكيت: وقالت االعراب هو أن يلتوى 
 من شدة العطش. قال ذو الرمة يصف محارا:

 (3كأنه مستبان الشك أو جنب )
_________ 

 صدره:( و 1)
 وشجو لنفسي مل إنسه * يف اهلامشيات: " فاجملتىب ".

 ( انظر ما سبق يف مادة2)



 ]جلب[ .
 ( وصدره:3)

 وثب املسحج من عاانت معقلة:
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 ( واجلنب1وقال أيضا: هاجت به جوع غضف خمصرة * شوازب الحها التقريب )
ة الطاعة ه، واملصدر اإلجابة، واالسم اجلابة مبنزلاجلواب معروف. يقال أجابه وأجاب عن سؤال ]جوب[

عاً فأساء جابًة " هكذا يـَُتَكلَُّم هبذا احلرف. واإلجابة واالستجابة مبعىًن. يقال والطاقة. يقال: " أساء مسَْ 
ه عند استجاَب هللا دعاءه. قال الشاعر كعُب بن سعِد الَغَنويُّ: وداٍع دعا اي َمْن جييب إىل النَّدى * فلم يستجب

ِة، ابلكسر، أي اجلواب. ورجٌل انصح ( واجملاوبة والتجاوب: التحاُوُر. وتقول: إنه حلَسُن اجليبَ 2ذلك جميب )
اجليب أي أمني. واجليب للقميص، تقوُل: ُجْبُت القميَص أجوبُُه وَأجيُبُه، إذا قورت جيبه. قال الراجز: ابتت 

 اجملوب: حديدة جياب هبا أي يقطع.جتيب أدعج الظالم * جيب البيطر مدرع اهلمام * و 
_________ 

 ( يف ديوانه: " التغريث ".1)
 وبعده: فقلت ادع أخرى وارفع الصوت رفعة * لعل أاب املغوار منك قريب( 2)
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وجاب جيوب َجوابً، إذا خرق وقطع. قال هللا تعاىل: )ومَثوَد الذين جابوا الصخر ابلواد( . قال أبو عبيد: ومسى 
وال صخرة إال أماهها. وجبت البالد أجوهبا وأجيبها، واجتبتها، من بىن كالب جوااب النه كان ال حيفر بئرا  رجل

إذا قطعتها. ويقال: هل جاءكم من جائبِة خرٍب، أي َخرَبٍ جيوب األرض من بلد إىل بلد. وَجيـَّْبُت القميص 
لُضحى * قال لبيد: فِبِتْلَك إْذ َرَقَص اللوامُع ابجتييباً، إذا جعلَت له جيباً. واجتبت القميَص، إذا لبسَته. 

واجتاب َأْرِديََة السراِب ِإكاُمها واجلَْوبَُة: الُفْرَجُة يف الَسحاب ويف اجلبال. واجنابت السحابة: انكشفت. 
يلة من محري واجلوبة: موضع ينجاب يف احلَرَِّة، واجلمع ُجَوٌب. واجلَْوُب: الرُتُْس. واجلَْوُب كالبقرية. وجتوب: قب

( : أال إن خري الناس بعد ثالثة * قتيل التجوىب الذى جاء من 1ال الكميت )حلفاء ملراد، منهم ابن ملجم. ق
 مصر



_________ 
( قال ابن برى: البيت للوليد بن عقبة وليس للسكميت كما ذكر، وصواب إنشاده " قتيل التجيىب الذى 1)

 عليهم، فظن أنه يف أن الثالثة أبو بكر وعمر وعثمان رضوان هللا جاء من مصر ". وإمنا غلطه يف ذلك أنه ظن
على رضى هللا عنه فقال التجوىب ابلواو، وإمنا الثالثة سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر 

 رضى هللا عنهما، الن =
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 وجتيب: بطن من كندة، وهو جتيب بن كندة بن ثور.
 فصل احلاء

اك. واحلبة بة: واحدة َحبَّ احلنطة وحنِوها من احلبوب. وَحبَّة القلب: ُسويداؤه، ويقال مثرته وهو ذحلا ]حبب[
الَسوداء واحلبة اخلضراء. واحلبة من الشئ: القطعة منه. ويقال للربد: حب الغمام، وحب املزن، وحب قر. ابن 

بَُّة ابلكسر: بزور الصحراء مما ليس بقوٍت. ويف السكيت: وهذا جابُر بن َحبََّة: اسم للخبز، وهو معرفٌة. واحلِ 
ُبُت احلِبَّ  ، يقال: نَعْم وُحبًَّة احلديث: " فينُبتوَن كما تـَنـْ ُة يف مَحيِل الَسْيِل "، واجلمع ِحَبٌب. واحلُبَُّة ابلضم: احُلبُّ

: اخلابيُة، فارسيٌّ معرٌب، واجلمع ِحباٌب وحببة.  وكرامًة. واحُلبُّ
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ذا الشعر عثمان بن عفان رضى هللا عنه، وقاتله كنانه بن بشر التجيىب. وأما قاتل على رضى د رثى هب= الولي
هللا عنه فهو التجوىب. ورأيت يف حاشية ما مثاله: أنشد أبو عبيد البكري رمحه هللا يف كتابه فصل املقال، يف 

ن االحوص الكلبية، زوج عثمان رافصة ببنت الفشرح كتاب االمثال: هذا البيت الذى هو أال إن اخل. لنائلة 
رضى هللا عنه، ترثيه، وبعده: وماىل ال أبكى وتبكى قرابيت * وقد حجبت عنا فضول أىب عمرو والرواية يف 

 البيت: " قتيل التجيىب ". والثالثة: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر رضى هللا عنهما.
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. وَحبَّه ك احلب ابلكسر. واحلِ واحلب: احملبة، وكذل بُّ أيضاً: احلبيب، مثل ِخْدٍن وَخِديٍن. يقال أحب ه فهو حُمَبٌّ
( 2( : أحب أاب مروان من أجل متره * وأعلم أن الرفق ابملرء أرفق )1بُّه ابلكسر فهو حمبوب. قال الشاعر )حيَِ 

وهذا شاذ النه ال أييت يف املضاعف يفعل ( 3* ووهللا لوال متره ما حببته * وال كان أدىن من عبيد ومشرق )
احلرف. وتقول: ما كنت حبيبا، ولقد َحِبْبَت  ابلكسر إال ويشركه يفعل ابلضم إذا كان متعداي، ما خال هذا

ابلكسر، أي صرت َحبيباً. األصمعي: قوهلم ُحبَّ بفالن، معناه ما أحبه إىل. وقال الفراء: معناه حبب بضم 
 يف الثانية. قال ابن السكيت يف قول ساعدة: الباء، مث أسكنت وأدغمت

_________ 
 ( هو عيالن بن شجاع النهشلي.1)
 ان:( يف اللس2)

: وأقسم لوال متره ما حببته * وكان عياض منه أدىن 283وأعلم أن اجلار ابجلار أرفق * وىف االقتضاب ص 
 ومشرق

 ( كذا ابالقواء. ورواه املربد:3)
 وال إقواء يف هذه الرواية. وكان عياض منه أدىن ومشرق *
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( أراد حبب فأدغم ونقل الضمة إىل 1هجرت غضوب وحب من يـََتَجن ُب * وَعَدْت َعواٍد دون وليك تشغب )
نه قوهلم: حبَّذا زيد، َفَحبَّ فعل ماض ال يتصرَّف، وأصله َحُبب على ما قال الفراء، وذا الياء، النه مدح. وم

أمساء االشارة جعال شيئا واحد فصار مبنزلة اسم يرفع ما بعده، وموضعه رفع  فاعله، وهو اسم مبهم من
ن بدال لقلت حبذه املرأة. ن بدال من ذا، النك تقول: حبذا امرأة ولو كاابالبتداء وزيد خربه، فال جيوز أن يكو 

ِن أحياان وحت بَّب إليه: تود د. وحتبَّب احلمار، قال الشاعر جرير: وحبذا نـََفحاٌت من ميانَِيٍة * أتتيَك من ِقَبل الرايَّ
ً. وا ْت رايَّ اً، عن مرأٌة حمُِبٌَّة لزوجها وحمُِبٌّ لزوجها أيضإذا امتأل من املاء. وشربت اإلبل حىتَّ حبـََّبْت، أي مَتألَّ

حابَُّة ( . وحتابُّوا، أي أحبَّ كلُّ واحٍد منهم صاحبه. واحلِباب ابلكسر: املُ 2الفراء. واالستحباب كاالستحسان )
 ( :3واملَوادَُّة. واحلُباُب ابلضم: احلب. قال الشاعر )

_________ 
والوىل: القرب ق. ومن روى تشغب ابملعجمة يريد ختالف قصدك. ( تشعب يروى ابلعني املهملة أي تفر 1)

 واملداانة، من وىل يلى.



العمى على اهلدى ". واستحبه:  ( قلت: استحبه عليه أي آثره عليه واختاره. ومنه قوله تعاىل: " فاستحبوا2)
 خمتار. أحبه، ومنه املستحب. اه

 ( أبو عطاء السندي.3)
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 اسُم فوهللا ما َأدري وإين لصادٌق * َأداٌء َعراين من ُحباِبِك أْم ِسْحُر واحلُباَب أيضاً: احلَيَُّة. وإمنا قيل احلُبابُ 
ق حباب  الرجل. وَحباُب املاء ابلفتح: ُمعظُمُه. قال طرفة: يششيطان ألن  احليَّة يقال هلا شيطان، ومنه مُسِ يَ 
( ابلَيِد ويقال أيضاً َحباُب املاء: نفاخاته الىت تعلوه، وهى 1املاء حيزومها هبا * كما َقَسَم الرُتَْب املُغاِيُل )

باُب يف اإلبل كاحِلراِن يف  أن تفعَل كذا، أي غايتك. واإلحباُب: الرُبوُك. واإِلحْ اليعاليل. وتقول أيضاً: َحباُبكَ 
 ( :2اخليل. قال الشاعر )

، وقد أحبَّ إحباابً وهو أن يصيَبه مرٌض أو كسر فال 3رب بعري السوء إذ أحبا )ض ( * أبو زيد: يقال بعري حمُِبٌّ
. وأنشد )يربُح من مكانه حىت يربأ أو ميوت. وقال ثعلب: يق  ( :4ال أيضاً للبعري احَلسري حمُِبٌّ

_________ 
 ( يف املطبوعة االوىل " املغايل " حتريف.1)
 و حممد الفقعسى.( هو أب2)
 ( وقبله:3)

 حلت عليه ابلقفيل ضراب * والقفيل: السوط.
درنه على ( يصف امرأة قاست عجيزهتا بسبب، أي حبل، مث ألقته إىل نساء احلى ليفعلن كما فعلت، فأ4)

ح القاموس يف جب ابجليم، قال: وجبت فالنة النساء جتبهن أعجازهن فوجدنه فائضا كثريا فغلبتهن. ذكره شار 
 جبا: غلبتهن من حسنها. أي كما سبق يف قوله جتب أهل الكعبة.
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، إذا دخل فيه األكل وتـََنشََّأ فيه  جبت نساء العاملني ابلسبب * فهن بعد كلهن كاحملب وَأَحبَّ الزرُع وأَلبَّ
. واحلََبُب، اب احَلبُّ   ن وقال:لتحريك: تـََنضُُّد األسناوالُلبُّ

( * واحلباحب: اسم رجل خبيل كان ال يوقد إال انرًا ضعيفًة خماَفة الضيفان، 1وإذا َتْضَحُك تـُْبدي َحَبباً )



يَّ الُسيوف: تـَُقدُّ الَسلوقفضربوا هبا املثَل حىت  قالوا: انُر احلُباِحِب ِلَما تـَْقَدُحُه اخليُل حبوافرها. قال النابغة يذكر 
( ابلُصفَّاِح انَر احلُباِحِب ورمبا قالوا: انُر أيب ُحباِحٍب، وهو ذابٌب يطري ابلليل 2ويوِقْدَن ) املضاَعَف َنْسُجُه *

( منها * كنار أىب ُحباِحَب والظُبينا ورمبا جعلوا احلُباِحَب 3كأنه انر. قال الكميت: َيرى الراءون ابلشفرات )
:لتلك النار. قال الُكَسع امساً   يُّ

_________ 
 رفه وعجزه:( هو لط1)

 كأقاح الرمل عذاب إذا أشر * ويروى أيضا:
 كرضاب املسك ابملاء اخلصر

 ( يف اللسان: وتوقد.2)
 ( يعىن شفرات السيوف.3)
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ما ابُل َسْهمي يوِقُد احلُباِحبا * قد كنُت أرجو أن يكون صائبا وحبان ابلفتح: اسم رجل موضوع من احلب. 
( : َدجَلي إذا ما الليُل َجنَّ على املَُقرَّنَِة احلَباِحْب 1تح: الصغار، الواحد حبحاب. قال اهلَُذيل  )باحب ابلفواحل

يعين ابملَُقرَّنَِة اجلبال اليت يدنو بعضها من بعض. وحىب على فعلى: اسم امرأة. قال هدبة ابن خشرم: فما 
 -( 2كالب )وجدت وجدى هبا أم واحد * وال وجد حىب اببن أم  

احلجاب: الِسرْتُ. وحجاب اجلوف: ما حيتجب بني الفؤاد وسائره. وحَجبه أي منعه عن الدخول.  ]حجب[
واالخوة حيجبون االم عن الثلث. واحملجوب: الضرير. وحاجب العني مجعه حواجب، وحاجب األمري مجعه 

 ُحجَّاب. واستحجبه: واله احلجبة. وحواجب الشمس: نواحيها.
_________ 

 يب بن عبد هللا.( هو حب1)
( قلت: هي حىب ابنة االسود، من بىن حبرت ابن عتود كان حارث بن عتاب الطائى الشاعر يهواها، فخطبها 2)

 مرتضى. ومل ترضه وتزوجت غريه من بىن ثعل، فطفق يهجو بىن ثعل. أو هي امرأة غريها. اه
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جٌَّب. واحَلَجَبُة، احتجب امللك عن الناس. وَمِلٌك حمَُ ( . و 1وقوس حاجب هو حاجب بن زرارة التميمي )
 ابلتحريك: رأس الَوِرِك، ومها َحَجَبتاِن ُتشرفان على اخلاصرتني.

احلََدُب: ما ارتفع من األرض، واجلمع احِلداب. ومنه قوله تعاىل: )وُهْم من كل َحَدٍب يـَْنِسلوَن( .  ]حدب[
َ ِدَب ظهُرُه فهو َحِدٌب، واحدودَب مواحلََدبَُة: اليت يف الَظْهِر، وقد حَ  ثله. وأحَدبه هللا فهو رجل أحدب َبنيِ 

احلََدِب. وانقة حدابء، إذا بدت حراقفها. يقال: هن حدب حدابري. ويقال أيضاً: َحَدَب عليه وحتدَّب عليه، 
 أي تعطف عليه.

حريب بال هاء رواية عن عن العرب. احلَْرُب تـَُؤنَُّث، يقال: وَقعت بينهم حرب. قال اخلليل: تصغريها  ]حرب[
 ( . وأنشد:2ل املازىن النه يف االصل مصدر. وقال املربد: احلرب قد تذكر )قا

_________ 
( ويقال له أبو الوفا. وقصته مشهورة، وما ألطف قول الشاعر: اتهت علينا بقوس حاجبها * تيه متيم بقوس 1)

 حاجبها
حلرب هو الرتامي ابلسهام، به القتال. والذى حققه السهيلي أن ا( احلرب: نقيض السلم، ولشهرته يعنون 2)

مرتضى. وشيخه هو  مث املطاعنة ابلرماح، مث اجملالدة ابلسيوف، مث املعانقة واملصارعة إذا تزامحوا. قاله شيخنا اه
 احملشى الفاسى.

(1/108) 

 

. وحتاربوا واحرتبوا  ملن حارَبين، أي َعُدوٌّ حرب تلتظى حرابه وأان حربٌ وهو إذا احلرُب َهفا ُعقابُْه * ِمْرَجُم 
وحاربوا مبعىًن. ورجل حِمَْرٌب بكسر امليم، أي صاحب حروب، وقوم حِمَْربٌَة. واحلربة: واحدة احلراب. وَحِرَب 

أي أغضبُته. َوَحرَّْبُت الرجل ابلكسر: اشتد  غضبه. ورجل ِحِرٌب وأسد َحِرٌب. والتحريب: التحريش. وَحرَّبـُْته، 
ْدتُُه م ُتُه. قال الشاعر )السنان، أي َحدَّ ( : سُيصبح يف َسْرِح الِرابِب وراءها * إذا َفزَِعْت أَْلفاً ِسناٍن 1ثل َذرَّبـْ

ماَلُه وتركه  حُمَرَِّب وَحريَبُة الرجل: ماَله الذي يعيش به. تقول: َحَربَُه حَيُْربُُه َحَرابً، مثل طلبه يطلبه طلباً، إذا َأخذ
. قال د حرب ماَلُه، أي سلبه، فبال شئ. وق ُتُه، أي َدَلْلُتُه على ما يـَْغَنُمُه من عدو  هو حمروب وَحرِيٌب. وَأْحَربـْ

 الفراء: احملاريب: صدور اجملالس، ومنه مُسِ َي حمراب املسجد. واحملراب: الُغرفة. قال وضاح اليمن:
_________ 

 .42: 4يان والتبيني ( هو خمارق بن شهاب. الب1)
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( ومنه حماريب غمدان ابليمن. وقوله تعاىل: )فخرج على 1تقى سلما )ربة حمراب إذا جئُتها * مل أَْلَقها أو أر 
قومه من احملراب( قالوا: من املسجد. وحمارب: قبيلة من فهر. واحلرابء أكرب من الَعظاَءِة شيئاً، يستقبل 

( له حرابء تنضبة * 3( : أىن أتيح )2ضى. قال )الشمس ويدور معها. ويقال حرابء تنضب كما يقال ذئب غ
يرسل الساق إال ممسكا ساقا وأرض حمربئة: ذات حرابء. واحلرابء أيضاً: مسامري الدروع. قال لبيد: أْحَكَم  ال

 ، والياء لالحلاق ابفعنلل.اجلُْنِثيُّ من َعْوراهِتا * ُكلَّ ِحْراَبء إذا ُأْكرَِه َصل  وَحرايبُّ املَْْتِ: حَلماتُه. واْحَرنىب: اْزأَبرَّ 
 أصحابه. واحِلْزُب: الِوْرُد. وقد َحزَّْبُت القرآن. واحِلْزُب: الطائفة. وحتزبوا ِحْزُب الرجل: ]حزب[

_________ 
 ( يروى:1)

 مل أدن حىت أرتقى سلما
 ( هو أبو داود.2)
 ( قال ابن برى: " أىن أتيح هلا " النه وصف ظعنا.3)
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طوائف اليت جتتمع على حماربة األنبياء عليهم السالم. واحلَزايب: الغليظ القصري، يقال حزاب: الوا. واالجتمع
رجل َحزاٍب َوَحزابَِيٌة أيضاً، إذا كان غليظاً إىل الِقصر. والياء لالحلاق، كالفهامية والعالنية من الفهم والعلن. 

( حام جراميزه 1زئ ابلرمال * وأصحم )مجزى جا ها * علىقال أمية بن أىب عائذ اهلذىل: كأىن ورحلي إذا زعت
* حزابية حيدى ابلدحال واحِلْزابُء: األرض الغليظة، واحِلْزابَءُة أخصُّ منه، واجلمع احلَزايب، وأصله مشد د كما 

قلنا يف الصحارى. واحلنزاب: جزر الرب. والقسط: جزر البحر. واحلنزاب أيضا مثل احلزاىب، وهو الغليظ 
 ل:صري. وقاالق

 ( * الوزا: الشديد. وحزبه أمٌر، أي أصابه. واحليزبون: العجوز.2ا بعدك حنزاب وزا )اتح هل
ُتُه َأْحَسُبُه ابلضم َحْسباً وحسااب وحسباان ]حسب[  َحَسبـْ

_________ 
 ( قال ابن برى: " أو اصحم " النه معطوف على مجزى.1)
 ه:( القائل هو االغلب العجلى يهجو سجاح. وصدر 2)

 من بعد العمى: صرت سجاحقد أب
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( بال حسابه * سقيا مليك حسن الراببه * 2( : اي مجل أسقاك )1وحسابة، إذا عددته. وأنشد ابن االعرايب )
قتلتىن ابلدل واخلالبه * أي بال حساب وال هنداز. وجيوز يف حسن الرفع والنصب واجلر. واملعدود حمسوٌب 

مفعول، مثل نـََفٍض مبعىن منفوٍض. ومنه قوهلم: لَيُكْن عمُلَك حبََسِب ذلك، أي  وَحَسٌب أيضاً، وهو فـََعٌل مبعىن
على َقْدرِِه وعدده. قال الكسائي: ما أدري ما َحَسُب حديثك، أي ما َقْدرُُه، ورمبا ُسكِ َن يف ضرورة الشعر. 

ويقال مالُُه. والرجل حسيٌب، وقد  واحَلَسُب أيضاً: ما يعدُّه اإلنسان من مفاخر آابئه. ويقال: َحَسُبُه ديُنُه،
َحُسَب ابلضم حسابة، مثل خطب خطابة. قال ابن السكيت: احلسب والكرم يكوانن يف الرجل وإن مل يكن 
له آابء هلم شرٌف. قال: والَشرف واجملد ال يكوانن إال ابآلابء. وحاسبته من احملاسبة واحتسبت عليه كذا، إذا 

 حتسبت بكذا أجرًا عند هللا، واالسم احِلْسبة ابلكسر وهي األجراأنكرته عليه. قاله ابن دريد. و 
_________ 

 ( ملنظور بن مرثد االسدي.1)
 مرتضى. ( قوله " أسقاك " صوابه أسقيت، والراببة ابلكسر: القيام على الشئ إبصالحه وتربيته. اه2)
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َتَسَب فالٌن ابناً له أو بنتاً، إذا ما مات وهو كبري، واجلمع احِلسب. وفالن حمتِسب البلد، وال تقل حُمِْسب. واح
ن مات صغريًا قيل افرتطه. ويقال أيضاً إنه حلََسُن احِلسبة يف األمر، إذا كان َحَسَن التدبري له. واحِلسبة أيضاً فإ

حسبة يف ذلك  ساب مثل القعدة والركبة واجللسة. قال النابغة: َفَكمََّلْت ِماَئًة فيها محامتها * وأسرعتمن احل
ُتُه ابلتشديد مبعىًن، أي أ ( 1عطيته ما يرضيه. قال الشاعر )العدد وأحسبىن الشئ، أي كفاىن. وأحسبُتُه وَحسَّبـْ

إن كان ليس جباِئع أي نعطيه حىت يقول َحْسيب. وِحْسُبَك ِدْرهٌم  : ونـُْقفي َوليَد احليِ  إن كان جائعاً * وحُنِْسُبهُ 
اب، أي كاٍف. ومنه قوله تعاىل: )َعطاًء ِحساابً( ، أي كافياً. وتقول: أعطى أي كفاك، وهو اسم. وشئ حس

حُمِْسٌب  ثـََر. وهذا رجل َحْسُبَك من رجٍل، وهو مدح للَنِكَرِة ألن، فيه أتويل فـَْعل كأنه قالفأْحَسَب، أي أكْ 
 لك، أي كاٍف لك من غريه، يستوي فيه الواحد واجلمع

_________ 
 قشري. وقبله: أكلنا الشوى حىت إذا مل جند شوى * أشران إىل خرياهتا ابالصابع ( هي امرأة من بىن1)
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والتثنية، النه مصدر. وتقول يف املعرفة: هذا عبد هللا حسبك من رجل فتنصب حسبك على احلال. وإن 
 أردت الفعل يف حسبك قلت مررت برجل أحسبك من رجل وبرجلني أحسباك وبرجال أحسبوك. ولك أن

قلت: حسىب أو حسبك، فأضمرت هذا فلذلك تتكلم حبسب مفردة، تقول: رأيت زيدا حسب اي فىت، كأنك 
مل تنون، النك أردت االضافة، كما تقول: جاءين زيد ليس غري، نريد ليس غريه عندي. وقوهلم: حسيبك هللا، 

ب األرَض ُحْسباٌن، أي جراٌد. أي انتقم هللا منك. واحلُسبان ابلضم: العذاُب. وقال أبو زايد الكاليب: أصا
ل هللا تعاىل: )الشمُس والقمُر حبُْسباٍن( . قال األخفش: احلُْسباُن مجاعُة احِلساِب، مثل واحلُْسباُن: احلساب، قا

ِشهاٍب وشهبان. واحلسبان أيضا: سهام قصار، الواحدة حسبانة. واحلسبانة أيضا: الوسادة الصغرية، تقول منه 
ُتُه، إذا  ( أو لثويت غري 2نة مرهف * حران )( : لتقيت ابلوجعاء طع1وسَّْدَتُه. قال هنيك الفزارى )َحسَّبـْ

 حمسب
_________ 

( صوابه هنيكة الفرازى. وقبله، خياطب عامر ابن الطفيل: اي عام لو قدرت عليك رماحنا * والراقصات إىل 1)
 مىن فالغبغب

 .( يف اللسان: مران. وىف املقاييس " اثئر حران "2)
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أي غري موسد، يعىن غري مكرم وال مكفن. وحتسبت اخلرب. أي استخربت. وقال رجل من بين اهلَُجيم: حَتَسََّب 
( ال أغامره يقول: تشمََّم األسُد انقيت وظن  أين أتركها له وال أقاتله. 1َهوَّاٌس وأيقن أنين * هبا ُمْفَتٍد من واحد )

( ، واالحسب من 2قول منه: احسب البعري احسبااب )فيه بياٌض ومُحرٌة. ت من اإلبل، هو الذي واأَلْحَسبُ 
( : أاي هند ال تنكحي بوهة * عليه عقيقته أحسبا 3الناس: الذي يف َشْعِر رأِسه شقرة. وقال امرؤ القيس )

َسَبًة ا أحسبه ابلفتح، حمَْ يصفه ابللؤم والشح. يقول: كأنه مل حتلق عقيقته يف صغره حىت شاخ. وحسبته صاحل
 وِحْسباانً ابلكسر، أي ظننته. ويقال أحسبه، ابلكسر، وهو شاذ الن كل فعل كان ماضيهوحَمِْسَبًة 

_________ 
( يف نوادر أىب زيد " صاحب ال أانظره ". وبعده: فقلت له فاها لفيك فإهنا * قلوص امرئ قاريك ما أنت 1)



 حاذره
 ب البعري إحسااب ".( الذى يف اللسان " أحس2)
 مالك احلمريى. وبعده: مرسعة بني أرساغه * به عسم يبتغى أرنبا( هو امرؤ القيس بن 3)
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مكسورا فإن مستقبله أييت مفتوح العني، حنو علم يعلم، إال أربعة أحرف جاءت نوارد، قالوا: حسب حيسب 
لسامل ابلكسر والفتح. وحيسب، وبئس يبأس ويبئس، ويئس ييأس وييئس، ونعم ينعم وينعم، فإهنا جاءت من ا

عا ابلكسر حنو: ومق ميق، ووفق يفق، ووثق يثق، وورع يرع، وورم يرم، ومن املعتل ما جاء ماضيه ومستقبله مجي
 وورث يرث، وورى الزند يرى، ووىل يلى.

احلوشب: موصل الوظيف يف ُرْسغ الدابة. وقال األصمعي: احلَْوَشُب: ُعظَْيٌم صغري كالسُّالمى يف  ]حشب[
ِة. وأنشد للعجاج: يف رسغ ال يتشكى احلَْوَشبا ف الوظيف بني رأس الوظيف وُمْستَـَقرِ  احلافر يدخل يف اجلُبَّ طر 

( : وجتر جمرية هلا * حلمى إىل أجر 1* َمْستَـْبِطناً مع الَصميِم َعَصبا واحلوشب: املنتفخ اجلنبني. قال الشاعر )
 حواشب

إذا صَّْبُت املسجد حتصيباً، َصَبٌة ابلفتح: ذاُت حصباء. وحَ احلصباء: احلصى. وأرض َحِصَبٌة وحمَْ  ]حصب[
 فرشَته هبا. واحملصب: موضع اجلمار مبىن.

_________ 
 ( االعلم اهلذىل.1)
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وحصبت الرجل َأْحِصُبُه ابلكسر، أي رميته ابحلصباء. وَحَصَب يف األرض: ذهَب فيها. واحلاصب: الريح 
* أذايهَلا ُكلُّ َعصوٍف باء. وكذلك احَلِصَبُة. قال لبيد: َجرَّْت عليها َأْن َخَوْت من َأْهِلها الشديدة اليت تُثري احلص

( . تقول منه: 1َحِصَبْه وأحصب الفرُس: أاثر احلصباَء يف َعْدِوِه، واحَلْصَبُة: بـَثْـٌر خيرج ابجلسد، وقد حيرك )
ُب به يف النار، أي يـُْرمى. قال أبو عبيدة يف قوله تبارك َحِصَب ِجْلُدُه ابلكسر حَيَْصُب. واحَلَصُب: ما حُيْصَ 

َجَهنََّم( : ُكلُّ ما ألقيته يف النار فقد حصبتها به. وحيصب ابلكسر: حى من اليمن، وإذا وتعاىل: )َحَصُب 
 نسبت قلت: حيصىب فتفتح الصاد مثل تغلب وتغليب.



ب أيضا: الذكر من احليات. قال أبو احِلْضُب ابلكسر: صوت الَقوِس، واجلمع أخضاب. واحلض ]حضب[
 عجمة، وأنشد لرؤبة:سعيد: هو ابلضاد م

 ( * واحلضب لغة يف احلصب. ومنه قرأ ابن2د تطويت انطواء احلضب )وق
_________ 

 ( بسكون الصاد وفتحها وكسرها.1)
 ( وبعده:2)

 بني قتاد ردهة وشقب:
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اليمن احلطب. احلصب. قال: وذكر لنا أن احلضب يف لغة أهل  عباس: )َحَضُب َجَهنَّم( . قال الفراء: يريد
املسعر. قال االعشى: فال َتُك يف َحْربِنا  قال: وكل ما هيجت به النار وأوقدهتا به فهو حضب. واحملضب:

 حِمَْضباً * لتجعل قومك شىت شعواب
يتكلم ابلغت والسمني:  احلََطُب معروف، تقول منه: َحطَْبُت واحتطبُت، إذا مجعته. ويقال ملن ]حطب[

( : َخبٌّ َجروٌز 1جز )ِه. وحطَبين فالن، إذا أاتك ابحلَطب. قال الراحاطب لَْيٍل، ألن ه ال يبصر ما جيمع يف َحْبلِ 
وإذا جاع َبكى * ال َحَطَب القوَم وال القوَم َسقى واحلَطَّابَُة: الذين حيتطبون. وأحطب الَكْرُم: حان أن يـُْقَطَع منه 

انقة حُماِطَبٌة: أتكل الشوَك اليابس. ومكاٌن حطيٌب: كثري احلطب. واحلَِطُب: الرجل الشديد اهلُزاِل. احلطُب. و 
 وقوهلم: " صفقة مل يشهدها حاطب " هو حاطب بن أىب بلتعة، وكان حازما. واألحطب مثله.

_________ 
 ( هو الشماخ.1)
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َن. يقال: " اْعُللْ  ]حظب[ سمن. االصمعي: احلنظب  حَتُْظْب "، أي اشرب َمرًَّة بعد مرة تَحَظَب ُحظوابً: مسَِ
: الذكر من اجلراد. وقال اخلليل: احلناظب اخلنافس، الواحد حنظب وحنظباء. قال الطماحى ( 1واحلنظب )

( يصف كلبا أسود: أعددت للذئب وليل احلارس * مصدرا أتلع مثل الفارس يستقبل الريح أبنف خانس * 2)
انِمَلها احلُْنُظُب * واحلُْنظوُب: احلنظباء اليابس وقال حسان بن اثبت: وُأمَُّك سوداُء نُوبِيٌَّة * كأنَّ أَ  يف مثل جلد



 املرأة الضخمة الرديئة.
حظرب قوسه، إذا شد توتريها. واملَُحْظَرُب: الشديد الَفْتِل، يقال رجل حُمَْظَرٌب إذا كان شديد اخلَْلق  ]حظرب[

 ( : وكاِئْن َترى ِمْن يـَْلَمعيٍ  حُمَْظَرٍب * وليس له عند العزائم جول3شاعر )َمْفتوَلُه. قال ال
_________ 

 ضمومة.حها، واحلاء على كل م( االول بضم الظاء والثاىن بفت1)
 ( هو زايد.2)
 ( هو طرفة.3)
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ٌد ) ت غريه ممَّْن ليس له نظره وحدته د النظر، فإذا نـََزَلْت به األموُر وجد( حديد اللسان حدي1يقول: هو ُمَشدَّ
 هبا منه. أقوم

احلُْقُب ابلضم: مثانون سنة، ويقال أكثر من ذلك، واجلمع حقاب، مثل قف وقفاف. واحلقبة  ]حقب[
ابلكسر: واحدة احلقب وهى الِسنوَن. واحلُُقُب: الدهر. واألحقاب: الدهور، ومنه قوله تعاىل: )أَو َأْمِضَي 

يلي ثيَلُه كي ال جيتذبَه التصدير. تقول منه:  ابلتحريك: َحْبٌل ُيَشدُّ به الرجل إىل بطن البعري مما ُحُقباً( . واحلََقبُ 
َأْحَقْبُت البعرَي. وَحِقَب البعرُي ابلكسر إذا أصاب َحَقُبُه ثيَلُه فاحتبس بـَْولُُه. ويقال أيضاً: َحِقَب العاُم، إذا 

 ( :2جز ) بذلك لبياٍض يف َحْقَوْيِه، واالنثى حقباء. وقال الرااحتبس مطُرُه. واألحقب: محار الوحش، مُسِ يَ 
( الطويلة يف السماء: حقباء. واحلقاب أيضا: جبل معروف. 4( * ويقال للقارة )3كأهنا حقباء بلقاء الزلق )

 قال الراجز
_________ 

 ( يف اللسان " مسدد " ابلسني املهملة.1)
 ( هو رؤبة.2)
 ( بعده:3)

محار الوحش واجلدر: أثر الكدم  مطوى احلنق * الزلق: عجيزهتا حيث تزلق منه. واجلادر: أوجادر الليتني
 بعنقه. واحلنق: الضمر.

 ( هي الرابية.4)
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( : قد ضمها والبدن احلقاب جدى لكل عامل ثواب الرأس 1يصف كلبة طلبت وعال مسنا يف هذا اجلبل )
ئب. واحتقبه واستحقبه مبعىًن، أي احتمله. ومنه قيل: احتقب فالٌن واالكوع واالهاب واحلقيبة: واحدة احلقا

 اإلمَث، كأنه مجعه. واحتقبه من خلفه. واحملقب: املردف.
ابلتحريك: اللنب احمللوب. واحلََلُب أيضاً: مصدر َحَلَب الناقة حَيُْلُبها حلباً، واحتلبها، فهو احلََلُب  ]حلب[

تؤوب احللبة ". وال تقل احللمة، الهنم إذا اجتمعوا حللب النوق اشتغل كل  حاِلٌب وقوم حلبة. وىف املثل " شىت
لوب: ما حيلب. وقال كعب بن سعٍد واحل واحد منهم حبلب انقته وحالئبه، مث يؤوب االول فاالول منهم.

وكذلك احللوبة، وإمنا  الَغَنويِ  يرثي رجاًل: يَبيُت الَندى اي أمَّ عمرٍو ضجيَعُه * إذا مل يكن يف املُْنِقياِت َحلوبُ 
 جاء ابهلاء النك تريد

_________ 
 ( أول الرجز:1)

لواو أصح. قاله ابن برى. والبدن: ، واقد قلت ملا جدت العقاب * وضمها اخل. ورواية اجلوهرى: قد ضمها
 مرتضى. الوعل املسن. والعقاب: اسم كلبة. أي جدى يف حلاق هذا الوعل لتأكلى الرأس اخل. اه
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الشئ الذى حيلب، أي الشئ الذى اختذوه ليحلبوه، وليس لتكثري الفعل. وكذلك القول يف الركوبه والقتوبة 
وأشباهها. واستحلب اللنب: استدره. واحلليب: اللنب احمللوب. وحلبت الرجل: أي حلبت له، تقول منه: 

على احلََلِب. وَأْحَلْبُت الرجَل، إذا جعلت له ما  اْحُلْبين، أي اْكِفين احلََلَب، وَأْحِلْبين بقطع األلف، أي َأِعينِ  
حيُلُبُه. وأحلَب الرجُل: إذا نتجت إبله إاناث، وأجلب الرجل ابجليم، إذا نتجت إبله ذكورا، النه جتلب أوالدها 

فتباع. واالحالبة: أن حَتُْلَب ألهلك وأنت يف املرعى تبعث به إليهم. تقول منه: أحلبت أهلى. واحمللب: 
( وحالبت الرجَل، 2( : أشار هبم ملع االصم فأقبلوا * عرانني ال أيتيه للنصر حملب )1ر. قال الشاعر )اصالن

إذا َنَصْرَتُه وعاونته. وهم حَيِْلبوَن عليك، أي جيتمعون ويتألَّبون من كل َأْوٍب. وامِلْحَلُب ابلكسر: اإلانء حُيَْلُب 
 ( .3اويِه، وموضعه احمللبية )ففيه. وَحبُّ املَْحَلُب ابلفتح: دواٌء من األ

_________ 
 ( بشر بن أىب خازم، وىف املخطوطة: هو أوس.1)



 مرتضى. ( بوزن حمسن، أي معني من غري قومه، فإن كان املعني من قومه مل يكن حملبا. اه2)
 ( بلد قرب املوصل.3)
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( بني وبر وصوف * واحلالبان: 2( * جتمع )1وانقة حلبانة، أي ذات لنب. قال الراجز: حلبانة ركبانة صفوف )
ة. وحَتَلََّب العرُق واحنلب، أي سال. الكسائي: إذا خرج من ضرع العنز شئ من اللنب عرقان مكتنفان للسر 

( للىت حتلب 3عناق حتلبة وحتلبة وحتلبة ) قبل أن ينزو عليها التيس قيل: هي عنز حتلبة. وقال أبو زيد: يقال
إصطبل واحد، كما يقال للقوم ْلَبُة ابلتسكني: خيل جتمع للسباق من كل َأْوٍب، ال خترج من قبل أن حتمل. واحلَ 

إذا جاءوا من كلِ  أوب للنصرة: قد أحلبوا. وحلب: مدينة ابلشأم. واحللب أيضاً من اجلِبايَِة: ما ال تكون 
لَُّب: نـَْبٌت تعتاده الظباء، وحالب ابلتشديد: اسم فرس لبىن تغلب. واحللبة: حب معروف. واحلُ  وظيفة معلومة.

 ( يصف فرسا:5حلب. قال النابغة )( ، وتيس ذو 4يقال تيس حلب )
_________ 

 ( أول الرجز:1)
 أكرم لنا بناقة ألوف

 ( يف اللسان: " ختلط بني ".2)
 حتلبة.( بتثليث أوله مع اثلثه، وحتلبة، و 3)
 ( بضم احلاء وتشديد الالم.4)
 ( النابغة اجلعدى.5)
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* ن يسْت كالتيس ذى احللب قال األصمعي: هي بـَْقَلٌة َجْعَدٌة غرباُء يف ُخْضَرٍة،  بعارى النواهق صلت اجلبي
 ( :1تنبسط على األرض، يسيل منها الل نب إذا قطع منها شئ. وسقاء حلىب: دبغ ابحللب. وقال الراجز )

ميه العامَّة الَلْبالُب، ويقال هو احللب الذى تس( * واحللبالب، ابلكسر: النبت 2دلو متأى دبغت ابحللب )
 الذى تعتاده الظباء. وأسود حلبوب، أي حالك.

االصمعي: النحنيب يف الفرس: احنناٌء وتوترٌي يف الُصلب واليدين، فإذا كان ذلك يف الرجل فهو  ]حنب[



َورِ ِد وقال أبو عبيد: نـَبـَّهْ ( الَغضى 3التجنيب ابجليم. قال طرفة: وكرى إذا اندى املضاف جمنبا * َكسيِد ) َتُه املُتـَ
 املَُحنَُّب: البعيد ما بني الرِْجَلنْيِ من غري َفَحٍج، وهو مدٌح. وحَتنَّب فالن، أي تقوس واحنىن.

_________ 
 ( وبعده:1)

 أو أبعاىل السلم املذاب
 ( متأى أي تتسع.2)
 ( ويروى:3)

 كسيد الغضا يف الردمة املتورد:
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( وَحْوبًَة وِحَيابًَة. 1احلوُب، ابلضم: اإلمث، واحلاُب مثله. ويقال: حبت بكذا أي أمثَْت، حتوب َحْوابً ) ]حوب[
قال النابغة: صربا بغيض بن ريث إهنا رحم * حبتم هبا فأانختكم جبعجاع وفالن َأَعقُّ وأحوُب. وإن يل َحْوبًَة 

ين فالن ُحوبٌَة، وبعضهم يقوله ِحيَبًة فتذهب الواو إذا انكسر أعوهُلا، أي َضَعَفًة وعيااًل. ابن السكيت: يل يف ب
ما قبلها. وهي كل ُحْرَمٍة تضيع من أمٍ  أو أخٍت أو بنٍت أو غري ذلك من كل ذات رَِحٍم. قال: وهي يف موضٍع 

ْذ فيه ِمنًَّة * حِلَْوبَِة  أمٍ  ما َيسوُغ َشراهُبا وقال أبو َكبري آَخَر اهلَمُّ واحلاَجُة. وأنشد للفرزدق: فَهْب يل ُخنَـْيساً واختَِّ
( ويقال: أحلق هللا به 3( َأطيُش َمْشَي اأَلْصَوِر )2يف احلِيَبِة: مث اْنَصَرْفُت وال أَبـُثَُّك ِحيَبيت * َرِعَش الِعظاِم )

 احلَْوبََة، أي املَْسَكَنَة واحلاجة. وقوهلم: إمنا فالٌن َحْوبٌَة، أي ليس عنده
_________ 

 حواب وحواب وحااب. ( حاب1)
 ( يف اللسان: " رعش البنان ".2)
 ( وقبله: ولرب من طأطأته يف حفرة * من كل مقتبل الشباب حمرب3)
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خري وال شرٌّ. ويف نوادر أيب زيد: احلُوبة: الرجل الضعيف، واجلمع احلَُوُب. واحلَوابء: النْفس، واجلمع 
( . تقول منه حوَّْبُت ابإِلبل. وفالن 1فيه ثالث لغات َحْوُب وَحْوَب وَحْوِب )احلَْوابواُت. وَحْوُب: زَْجٌر لإلبل، 



. والتحوُُّب أيضاً  ( . فذوقوا كما ُذْقنا َغداَة حُمَجٍَّر * 2: التوجُُّع والتحزُُّن. قال طَُفيٌل )يتحوَُّب من كذا، أي يتأمثَّ
َتَحوَُّب، ألنَّ صوته كذلك، كأنه يتضور. واحلوأب من الَغيِظ يف أكباِدان والَتَحوُِّب ويقال البن آوى: هو يَـ 

بة ابحلوأب فصعدى من ( : ماء من مياه العرب على طريق البصرة. قال الراجز: ما هي إال شر 3مهموز )
 بعدها أو صويب

 فصل اخلاء
: الرجل اخلدَّاع اجلربز. ]خبب[  اخَلبُّ واخِلبُّ

_________ 
 ( بتثليث الباء.1)
 ( الغنوى.2)
 . كما فعل القاموس، أي الن واوه زائدة ككوكب على االصح.ال ابن برى: حقه أن يذكر يف حأب اه( ق3)

ة واهلمزة زائدة. ومن معاين احلوأب يف اللغة القدح الضخم، كما يف حاشية واملؤلف جار على القول أبهنا أصلي
 القاموس.

(1/117) 

 

ه. واخلُبَُّة ْمتُ تعلم علماً. وقد َخبََّب غالمي فالٌن، أي خدعتقول منه: خببت اي رجل خَتَبُّ ِخبَّاً، مثال َعلِ 
واخلَبَُّة واخلِبَُّة: طريقٌة من رمٍل أو َسحاٍب، أو ِخْرَقٌة كالِعصابة، واخلَبيَبُة مثله، يقال ثوب َخباِئُب، أي ُمتَـَقطِ ٌع، 

( . قال ابن السكيت: هو 1ًا: صوُف الَثينِ  ) من ثوبه ُخبًَّة، أي َأْخَرَج. واخلَبيَبُة أيضمثل َهباِئَب. واْخَتبَّ 
وأبقى وَأْكثـَُر. واخلبيبة من اللحم: الَشرحية. واخلََبُب: ضرب من  -وهي صوُف اجلَذَِع  -من الَعقيَقِة أفضل 

ُه صاِحُبُه، ( . وأَخبَّ 2وَخبيباً، إذا راوح بني يديه ورجليه )الَعْدِو. تقول: َخبَّ الفرُس خَيُبُّ ابلضم خبَّاً وَخبَـَباً 
َخبَّ النباُت، إذا طال وارتفع. وَخبَّ البحر، إذا اضطرب. يقال أصاهبم َخبٌّ  يقال جاءوا خمُِبِ نَي. ويقال أيضًا:

، وهي القراابت والِصْهُر، يق : واحد اخلَوابِ  ال: يل من فالن خواب. إذا َخبَّ هبم البحُر. قال الفراء: اخلابُّ
 أبردوا، وخبخبوا عنكم من الظهرية، أي

_________ 
هرى، وإمنا الصوف ابجليم والنون. قال يف اللسان: اخلبيبة صوف مثىن مثل ( قال يف القاموس: وغلط اجلو 1)

 اجلنيبة. فثبت هبذا أهنما لغتان صحيحتان.
 ( أي قام على إحدامها مرة وعلى االخرى مرة.2)
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بني سائر ى خاء للفرق بني فعللل وفعل، وإمنا زادوا اخلاء وأصله خببوا بثالث ابءات، أبدلوا من الباء الوسط
احلروف الن يف الكلمة خاء. وهذه علة مجيع ما يشبههه من الكلمات. واخلبخبة: رخاوه الشئ واضطرابه. 

ن عبد هللا بن الزبري، وكان عبد هللا يكىن أبىب خبيب. قال الراعى: ما إن وخبيب: اسم رجل، وهو خبيب ب
و وأخوه ( * يوما أريد لبيعيت تبديال واخلبيبان: عبد هللا بن الزبري وابنه، ويقال ه1ب وافدا )أتيت أاب خبي

 مصعب. قال محيد االرقط:
يريد ثالثتهم وقال ابن السكيت: يريد  ( * فمن روى " اخلبيبني " على اجلمع2قدىن من نصر اخلبيبني قدى )
 أاب خبيب ومن كان على رأيه.

 غزيرة اللنب.من النوق: ال (3اخلنثعبة ) ]خثعب[
 َخَدبَُه ابلسيف، أي ضربه. واخلدب: ]خدب[

_________ 
 ( وىف مجهرة أشعار العرب:1)

 ما زرت آل أىب خبيب طائعا
 ( بعده:2)

 ليس االمام ابلشحيح امللحد
 ليث اخلاء.( هي بتث3)
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ِه َخَدٌب، أي طوٌل. وقد َخَدَب، أي كذب. شق اجللد مع اللحم. وَخَدَبِت احلَيَُّة، أي َعضَّْت. ويف ِلسانِ 
ٌب، واملرأة خدابء. يقال: كان بِنَعاَمَة َخدَ  واخلََدُب: اهلََوُج، ( ، وهو املُْدِرُك الثأِر، أي 1ٌب )رجٌل أخدب ومتخدِ 

 :( 2كان َأْهَوَج. وطعنٌة خدابُء، إذا َهَجَمْت على اجلَْوِف. واخلدابء: الدرع اللينة. وأنشد األصمعي )
( * أبو زيد: يقال َأْقِبْل على َخْيَدبَِتَك، أي على أمرك األول. وحكى الشيباين: 3َخْدابُء حَيِْفزها جِناُد ُمَهنٍَّد )

ْيَدُب: الطريق الواضح. قال الشاعر: يعدو اجلَواُد هبا يف َخلِ  َخْيَدبٍَة * كما ُيَشقُّ إىل هدابه السرق ورجل اخلَ 
 ارية خدبة.خدب، مثال هجف، أي ضخم. وج



َقَطُع اجلمهور من الرمل. واخلُْرُب أيضاً: ثـَْقُب الَوِرِك. واخلُْربَُة مثله، وكذلك اخلُ  ]خرب[ رابَُة، اخلُْرُب ابلضم: ُمنـْ
 وقد يشد د. واخلُْربَُة أيضاً: ُعْرَوُة املَزاَدِة. وكلُّ ثـَْقٍب مستدير فهو خربة.

_________ 
 ( نعامة: لقب بيهس.1)
 مالك االنصاري.( لكعب بن 2)
 ( عجزه:3)

 صاىف احلديدة صارم ذى رونق:
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واملخروب: املشقوق، ومنه قيل رجل أْخَرُب للمشقوق األذن، وكذلك إذا كان مثقوب االذن. فإذا اخنرم بعد 
وأخرهبا َب املوضع ابلكسر فهو َخِرٌب. وداٌر َخرِبٌَة، الثـَْقِب فهو أْخَرم. واخلراب: ضد  الِعمارة. وقد َخرِ 

َد ِلفُ  . قال األصمعي: هو سارق البُـْعراِن صاحُبها. وَخرَّبوا بيوهتم، ُشدِ  ُشوِ  الفعل أو للمبالغة. واخلارب: اللص 
َرُب: ذكر خاصة، واجلمع اخلُرَّاُب. تقول منه خرب فالن إببل فالن خيرب خرابة، مثل كتب يكتب كتابة. واخلَ 

ٌب مستدير. واخلَرُّوُب أيضا: مصدر االخرب، وهو الذي فيه َشقٌّ أو ثـَقْ  احلُبارى، واجلمع اخِلْرابُن. واخلروب
 ابلتشديد: نبت معروف. واخلُْرنوُب لغة، وال تقل اخلَْرنوَب ابلفتح.

. وقال امرؤ القيس: جارية خرعوبة وخرعبة، أي دقيقة العظام انعمة. والُغْصُن اخلُرعوب: املتث ]خرعب[ ينِ 
َفطِ 1بـََرْهَرَهٌة رَْأَدٌة )  ْر ومجل ُخْرعوٌب، أي طويل يف ُحْسِن خلق.( رَْخَصٌة * َكُخْرعوبَِة البانَِة املُنـْ

_________ 
 ( يروى: " رودة " كما يف ديوانه.1)
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َخزَِبِت الناقة ابلكسر خَتَْزُب َخَزابً، إذا َورَِم َضْرُعها وضاقت أحاليلها، وكذلك الشاة. يقال حلم  ]خزب[
 ان رَْخصاً. وكلُّ حلمة رخصة خزبة. واخلزلبة: القطع السريع.ا كإذ َخِزٌب،

مجع اخَلَشبة َخَشٌب وُخُشٌب وخشب وخشبان. وخشبت الشئ ابلشئ: خلطته به. قال االعشى  ]خشب[
 يصف فرسا:



( * واخلشيب: السيف الذى بُِدَئ طبُعُه. واخلشيب أيضاً: الَصقيُل، وهو من 1ال مقرف وال خمشوب )
ل االمحر: قال ىل أعرايب: قلت لصيقل: هل فرغت من سيفى؟ قال: نعم إال أىن مل أخشبه. قال: قا اد.االضد

 واخلشب أن يضع عليه سناان عريضا أملس
_________ 

* ربل ال مقرف وال خمشوب قال ابن برى: أورد اجلوهرى عجز  ( البيت بتمامه: قافل جرشع تراه كتيس ال1)
قال: وصوابه: المقرف وال خمشوب، ابخلفض. وبعده:  -" يعىن ابلرفع  شوبخم هذا البيت " ال مقرف وال

 تلك خيلى منه وتلك رِكايب * ُهنَّ ُصْفٌر أوالُدها كالَزبيبِ 
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 فيدلكه به، فإن كان فيه شعث أو شقوق أو حدب ذهب واملس. وقول صخر:
أي السهم حني ُيرْبى الرَبَْي األوَل. ومجل خشيب، ( * أي طبيعته. واخلشيب: 1ِلَصْت َخشيبَـُتُه )وُمْرِهٌف ُأخْ 

( . واالخشب: اجلبل اخلشن العظيم. 2غليظ. ابن السكيت: خشبت الشعر، إذا قلته كما جيئ مل تتنوق فيه )
 قال الشاعر:

".  ة. وىف احلديث: " ال تزول مكة حىت يزول أخشباهاحَتَْسُب فوَق الَشْوِل منه َأْخَشبا * واالخشبان: جبال مك
 . قال رؤبة:وَجبهة خشباء، أي كريهة ايبسة، وأكمة خشباء

بكلِ  َخْشباَء وكلِ  َسْفِح * وظليم َخِشٌب، أي َخِشٌن. وقد اخشوشب أي صار َخِشباً، وهو اخَلِشُن. وقال أبو 
( " قال: 3عمر رضي هللا عنه: " اخشوشبوا )عبيد: كل شئ غليظ خشٍن فهو أخشب وَخِشٌب. ويف حديث 

 هو الِغَلُظ وابتذاُل النفس
_________ 

 ( عجزه:1)
 ض مهو يف متنه ربدأبي
 ( يقال تنوق يف االمر وأتنق، أي أعمل فكره فيه وجوده.2)
 ( ويروى " اخشوشنوا ".3)
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يبيَس من املرعى. ورجل ِقْشٌب بُل، إذا أكلت اليف العمل واالحتفاء يف املشي ليغُلَظ اجلسُد. وخَتَشََّبِت اإل
( ، إذا كان ال خري فيه. وِخْشٌب إتباٌع له. وبنو رزام بن مالك بن حنظلة يقال هلم اخلشاب. قال 1ِخْشٌب )

 جرير: أثعلبة الفوارس أو رايحا * عدلت هبم طهية واخلشااب
ا قالوا بلد سبسب وبلد وبلٌد أخصاٌب، كماخِلْصُب، ابلكسر: نقيض اجلَْدِب. يقال بلٌد ِخْصٌب  ]خصب[

سباسب، ورمح أقصاد، وبرمة أعشار، وثوب أمسال وأخالق، فيكون الواحد يراد به اجلمع، كأهنم جعلوه 
أجزاَء. وقد أخصَبِت األرُض، ومكاٌن خمِصٌب وَخصيٌب. وأخصَب القوم، أي صاروا إىل اخلصب. وأخصب 

يب الناحية. واخِلصاُب: النخل الكثري احلمل، ب اجلَناب، أي خصجناب القوم، وهو ما حوهلم. وفالٌن خصي
 ( :2الواحدة َخْصَبٌة ابلفتح. وقال األعشى )

_________ 
 ( كذا ضبط يف القاموس ابلعبارة، وضبط يف اللسان ضبط قلم بفتح احلرف االول وكسر الثاين.1)
مطلعها: أال قل لتيا  من قصيدة 92شى ص ( نسبه يف اللسان لبشر بن أىب خازم خطأ. وهو يف ديوان االع2)

 قبل مرهتا اسلمي * حتية مشتاق إليها مسلم
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 (1َدىلَّ من الكافوِر َغرْيَ مكمَِّم )كأنَّ على أَْنساِئها ِعْذَق َخْصَبٍة * تَ 
 اخِلضاُب: ما خُيَْتَضُب به. وقد خضبت الشئ أخضبه خضبا. واختضب ابحلِنَّاِء وحنوه. وَكفٌّ  ]خضب[

خضيٌب. والكف اخلضيب: جنم. واخلضبة مثال اهلمزة: املرأة الكثرية االختضاب، وبَناٌن خضيٌب: خُمَضٌَّب، 
َد للمبالغة. وامِلْخضَ  . واخلاضب: الظليم الذي أكَل الربيَع وامَحرَّ ُشدِ  ُب: امِلرَْكُن. وخَضب النخُل، إذا اخَضرَّ

ظليٍم خا * ضٍب فوجئ ابلرعب وال يقال ذلك إال للظليم، دون  ظُْنبوابُه أو اصفرا. قال أبو دواد: له ساقا
 النعامة.

ُخْطَبًة ابلضم. وخاطبه ابلكالم خُماطَبًة اخلطب: سبب االمر. تقول: ما َخْطُبَك. وَخطبت على املنرب  ]خطب[
طِ ييب: اخِلْطَبُة. قال وِخطاابً. وَخطَْبُت املرأة ِخْطَبًة ابلكسر، واختطب أيضاً فيهما. واخلطيُب: اخلاطُب. واخلِ 

ء: خِلِطِ ييب اليت َغَدَرْت َوخاَنْت * وُهنَّ ذواتُ   غائَِلٍة حُلينا عدي  بن زيد يذكر قصة جذمية االبرش خِلِْطبِة الَزابَّ
_________ 

 ( أي غري مستور.1)
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لليت خَيِْطُبها. وَخُطَب ابلضم َخطابًَة  ْطُب: الرجل الذي خَيُْطُب املرأة. ويقال أيضاً هي ِخْطُبُه وُخْطبَـُتهُ واخلِ 
( " 1ابلفتح: صار خطيبا. وكان يقال الم خارجة " خطب "، فتقول " نكح "، و " خطب " فتقول " نكح )

إذا دعوه إىل تزويج صاِحَبِتِهْم. واألخطب: وهي كلمة كانت العرب تتزوَّج هبا. واختطب القوم فالاًن، 
. وينشد: وال أَنـَْثين من ِطريٍَة عن َمرِيَرٍة * إذا اأَلْخَطُب الداعي على الَدْوِح َصْرَصرا الِشِقرَّاُق، ويقال الُصَردُ 

ها، والذََكُر َأْخَطُب. واألخطب: احلمار تعلوه ُخْضَرٌة. قال الفراء: اخَلْطباُء: اأَلاتُن اليت هلا خٌط أسوُد على َمْتنِ 
حىب ذات هباب دمشق خطباء ورقاء السراة عوهق أبو ( : وصا2وانقة خطباء: بينة اخلطب. قال الزفيان )

 زيد: َأْخطََبَك الصيُد، أي أمكنك وَدان
_________ 

 -م القاموس يعىن مرتج -( التكرار إشارة إىل أن االوىل بكسر اخلاء والنون والثانية بضمهما. وفهم املرتجم 1)
. لكنه ينافيه ة: أي أو وليها، واترة ابلعكس اهأنه كرر إشارة إىل أن البادى اترة يكون اخلاطب واجمليب املرأ

 قول املصنف يف املرتني " فتقول " ابلتاء. قاله نصر.
ف، صوابه من ( يف املطبوعة االوىل " الرقيات " وىف حواشيها " لعله عبيد هللا بن قيس الرقيات ". وهو حتري2)

 اللسان. والزفيان: راجز مشهور.
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ْنَظُل، إذا صار ُخْطباانً، وهو أن َيْصَفرَّ وتصري فيه خطوط خضر. واخلطابية من الرافضة، وَأْخَطَب احلَ  منك.
 ينسبون إىل أىب اخلطاب وكان أيمر أصحابه أن يشهدوا على من خالفهم ابلزور.

 " إذا مل تغلب ه. ويف املََثلِ اخِلالبَُة: اخلديعة ابللسان، تقول منه: َخَلَبُه خَيُْلُبُه ابلضم، واختلبه ِمثل ]خلب[
فاخلب " أي فاخدع. واخللبة: اخلداعة من النساء. قال النمر ابن تولب: أودى الشباب وحب اخلالة اخللبه * 

( من قلبه ويروى بفتح الالم على أنه مجع، وهم الذين خيدعون النساء. وامرأة خالة 1وقد برئت فما ابجلسم )
ن البيع. ابن السكيت: رجٌل خال ٌب وَخَلبوٌت، أي خدَّاٌع ون، مثل ابعة مأي خمتالة، وقوم خالة أي خمتال

 كذاٌب. قال الشاعر:
( * والربَُق اخلُلَُّب: الذي ال غيث فيه، كأنه خادع، ومنه قيل ملن يَِعُد وال 2وَشرُّ الرجاِل الغادُر اخلََلبوُت )

 ينجز: إمنا أنت كربق
_________ 



 ب ".( يف اللسان: " فما ابلقل1)
 ( صدره:2)

 ملكتم فلما أن ملكتم خلبتم * وىف اللسان: " وشر امللوك ".
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( . واخلُلَُّب أيضاً: السحاب الذي ال مطر فيه يقال برُق ُخلٍَّب، ابإلضافة. واملَُخلَُّب: الكثري الَوْشِي 1خلب )
( واخللب، ابلكسر: 2ل ِب )من الثياب. قال لبيد: وغيث بد كداك يزين ِوهاَدُه * نَباٌت كَوشي العبقريِ  املُخَ 

ى بني القلب وَسواِد البطِن. يقال للرجل الذي حتبُّه النساء: إنه خلِْلُب نساٍء. واخلُْلُب ابلضم: احلجاب الذ
 احلَْمَأُة. تقول منه ماٌء خُمِْلٌب وقد أخلب. واخللب أيضا: الليف. وقال:

. ترك االضمار. وكذلك اخلُْلُب ابلتسكنيكأن وريداه رشاءا خلب * ويروى " وريديه " على إعمال كأن و 
والليَفُة ُخُلَبٌة وُخْلَبٌة. وامِلْخَلُب للطائر والِسباِع مبنزلة الظُْفِر لإلنسان. واملْخَلُب: امِلْنَجُل الذي ال أسنان له. 

 وَخَلْبُت النباَت َأْخُلُبُه خلبا واستخلبته،
_________ 

 ( بضم اخلاء وفتح الالم مشددة.1)
وغيث " برفع الثاء، قال ابن برى: والصواب خفضها، الن اللسان: وأورد اجلوهرى هذا البيت "  ( يف2)

 قبله: وكائن رأينا من ملوك وسوقة * وصاحبت من وفد كرام وموكب
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اق. إذا قطعته. وىف احلديث: " نستخلب اخلَبرَي "، أي نقطع النبات وأنكله. واخلَْلنَبُ: احلمقاُء، والنون لإلحل
( يصف النوق: وخلطت كل دالث علجن ختليط خرقاء 1قال ابن السكيت: وليَس من اخلالبة. قال الراجز )

 اليدين خلنب
ابلكسر، أي وهنت، وأخنبتها أان. قال ابن أمحر: أىب الذى أخنب رجل ابن الصعق إذ  خنبت رجله ]خنب[

مما جاء على أصله شاذا، الن كل ما كان على كانت اخليل كعلباء العنق واخلناب: الطويل من الرجال. وهذا 
صادر، إال أن يكون فعال من االمساء أبدل من أحد حريف تضعيفه ايء، مثل دينار وقرياط، كراهية أن يلتبس ابمل

ابهلاء فيخرج عن أصله، مثل دانبة وصنارة ودانمة وخنابة، النه اآلن قد أمن التباسه ابملصادر. واخلنابتان: ما 



نف ومشاله، بينهما الَوتـََرُة. قال الراجز: أكوي َذوي األْضغان َكيًّا ُمْنِضجا * منهم وذا اخلِنَّابَِة عن ميني األ
 نأبة ابهلمز.الَعَفْنججا ويقال اخل

_________ 
 ( رؤبة.1)
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رض، أي مبوضِع َسوٍء ال اخلَْوَبُة: األرض اليت مل متُِْطْر بني أرضني ممطورتني. يقال: نزلنا خبَْوبٍَة من األ ]خوب[
ه اجملاعة، وإذا قلت أصابتنا َحوبة، رِْعَي هبا. وقال أبو عمرو: إذا قلت أصابَتنا َخْوبٌَة، ابخلاء املعجمة، فمعنا

 ابحلاء غري معجمة، فمعناه احلاجة.
ُتُه أان ختييباً. ويف املثل: " اهلَيْـ  ]خيب[ َبٌة خاب الرجل َخيبًة، إذا مل ينل ما َيطُلب. وَخيِ بـْ َبٌة ". ويقال: َخيـْ َبُة َخيـْ

َبًة لزيد، فالنصب على إضمار فعٍل، والرفع على االبتداء. الكسائي: يقال وقعوا يف وادى ختيب على  لزيد وَخيـْ
 تفعل، بضم التاء والفاء وكسر العني، غري مصروف، معناه الباطل.

 فصل الدال
( . قال الراجز: راحت كما راح 2ُدؤوابً، فهو دائب )( و 1دأب فالن يف عمله، أي جدَّ وتِعب، دأابً ) ]دأب[

ْأُب: العادُة والش ْأُن، ( االجفال * وأدأبت2أبو ِرائِل قاهي الفؤاِد دائب ) ه أان. والدائبان: الليُل والنهاُر. والد 
 وقد حيرك. قال الفراء:

_________ 
 ( ابلفتح والتحريك.1)
 لصحاح أنه " دائب ".( يف اللسان: " دئب ". ونبه على ما يف ا2)
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 أصله من َدأَْبُت، إال  أن العرب حولت معناه إىل الشأن.
ابَُّة دبَّ على األرض َيِدبُّ دبييا. وكل ماش على االرض دابٌَّة ودبيٌب. والدابة: اليت تـُرَْكُب. ود ]دبب[

أكذب األحياء واألموات. وَدبَّ الشيخ،  األرض: أحد َأشراِط الساعِة. وقوهلم " َأْكَذُب َمْن َدبَّ وَدرََج " أي
أي مشى مشياً رويدًا. وأدببت الصىب، أي محلته على الدبيب. ويقال: ما ابلدار ُديبِ ٌّ ودىب، أي أحد. قال 



كذلك ما هبا دعوى ودورى وطوري ال يتكلم هبا إال يف الكسائي: هو من دببت، أي ليس فيها من يدب. و 
لدب من السباع، واالنثى ُدبٌَّة. وأرٌض َمَدبٌَّة، أي ذات ِدبـََبٍة. وَمِدبُّ السيل اجلحد. ودبب الوجه: زغبه. وا

بِ ِه،  فاالسم مكسور واملصدر وَمَدبُُّه: موضع َجْرِيِه. يقال: تـََنحَّ عن َمِدبِ  السيِل، وَمَدبِ ِه وَمِدبِ  النمل َوَمد 
 ( .1مفتوح. وكذلك املفعل من كل ما كان على فعل يفعل )

_________ 
( الصواب أن كل فعل مضارعه يفعل ابلكسر سواء كان ماضيه مفتوح العني أو مكسورها فإن املفعل منه 1)

 حمشى القاموس. فيه تفصيل، يفتح للمصدر ويكسر للزمان واملكان إال ما شذ. اه
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ابلكسر. والدبة ابلضم: الطريق. قال  والدبة اليت للَدْهِن. والَدبَُّة أيضاً: الكثيُب من الرمل. ودببت دبة خفية،
طها هذراين قل تغميض عينه * على دبة مثل اخلنيف املرعبل يقال: دعين وُدبَّيت، أي دعين وطريقيت الشاعر: 

، وإن  . وتقول: فـََعْلُت كذا من ُشبَّ إىل ُدبَّ وَسِجيَّيت. وانقٌة َدبوٌب: ال تكاد متشي من كثرة حلمها، إمنا َتِدبُّ
الدبدبة: ضرب من الصوت. وأنشد أبو َمْهدي: ْنَت، أي من الشباب إىل أن دببت على العصا. و شئت نـَوَّ 

ا عاثوِر * َدْبَدبََة اخليِل على اجلسور  عاثور َشرٍ  َأميَّ
 الُدْربَُة: عادٌة وُجْرَأٌة على احلَْرِب وُكلِ  أمٍر. وقد َدِرَب ابلشئ ودردب به، إذا اعتاده وَضرَي به. تقول: ]درب[

( : ويف احلِْلِم إْدهاٌن ويف الَعفو ُدْربٌَة * ويف الِصدق 1. قال الشاعر )ما زلت أعفو عن فالن حىت اختَّ َذها ُدْربَةً 
 َمْنجاٌة من الَشرِ  فاْصُدقِ 

_________ 
 ( هو كعب بن زهري.1)
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 وىف املثل:
. والِثَقاُف: َخَشَبٌة ت رماح. وهو فعلل. ورجل ُمَدرٌَّب سوى هبا الدردب ملا عضه الثقاف * أي خضع وَذلَّ

وَمَدرِ ٌب، مثل جُمَرٌَّب وجُمَرِ ٌب. وقد َدرَّبـَْتُه الشدائد حىت َقوَي وَمَرَن عليها. وَدرَّْبُت البازَي على الصيد، إذا 
د وِ  من بالضريته. والدرب معروٌف، وأصله املَضيق يف اجلبل. ومنه قوهلم: َأْدَرَب القوُم، إذا دخلوا أرض الَعدُ 



 الروم.
الُدعابة: امِلزاح، وقد َدَعَب فهو َدعَّاٌب َلعَّاب. واملداعبة: املمازحة. والدعبوب: الطريق املوطأ.  ]دعب[

 والدعبوب: الضعيف.
( : واحد الدواليب، فارسي 1الدُّْلب: شجٌر، الواحدة ُدْلَبٌة. وأرض مدلبة. ذات دلب. والدوالب ) ]دلب[
 معرب.
 ء: الدانبة بتشديد النون: القصري، وكذلك الدنبة مقصور منه.الفرا ]دنب[

_________ 
 ( هو على شكل الناعورة يستقى به املاء.1)
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 فصل الذال
الذئب يهمز وال يهمز، وأصله اهلمُز، واألنثى ذئبٌة، ومجع القليل َأْذُؤٌب، والكثري ذائٌب وُذْؤابٌن.  ]ذأب[

ليكها الذين يتلصصون. وأرٌض َمْذَأبٌَة، أي ذاُت ِذائٍب. أبو عمرو: الِذْئباُن: الَشَعُر وُذْؤابُن العرب أيضاً: صعا
ْئباُن بقية الوَبر. قال: وهو واحٌد. والذئبُة: فـُْرَجُة ما بني َدفَّيَت السَّْرِج على ُعُنِق البعري وِمْشَفرِِه. وقال الفراء: الذِ 

امِلْنَسج. وَذَأبَُه، أي طرده وَحَقَرُه. وَذأَْبُت اإلبَل َذْأابً: ُسْقُتها.  والَرْحِل، حتت ملتقى احلنوين، وهو يقع على
 ( :1وَأْذَأَب الرجل: َفزَِع. قال الشاعر )

َوتُُه وَأْذَأاب * أبو زيد: َذُؤَب الرجل ابلضم َيْذُؤُب ذآبًَة: صار كالذئب ُخْبثاً ودهاًء. وُذِئَب الرجُل فَسَقَطْت خنَْ 
َمْذُؤوٌب، أي وقع الذئب يف غنمه. وتذأبت الريُح وَتذاَءَبْت مبعىًن، أي اختَـَلَفْت وجاءْت مر ًة على فُِعَل، فهو 

 ْعِل الذئب النه أييت كذلك.كذا ومرة كذا. قال األصمعي: ُأِخَذ من فِ 
_________ 

 ( هو الدبريى. وقبله:1)
 إىن إذا ما ليث قوم هراب:
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، أي ظََأْرهُتا على ولدها، وذلك أن يَلَبس هلا لباساً يـََتشبَُّه ابلذئب ويـَُهوِ ُل هلا، وتذاءبت الناَقَة، على تفاعلت
لتكون َأرَْأَم عليه. والُذؤابَُة من الَشعر واجلمع الذوائب، وكان االصل ذآئب، الن االلف الىت يف ذؤابة كااللف 

ا أن تقع ألف بني اهلمزتني، فأبدلوا من زة يف اجلمع، ولكنهم استثقلو الىت يف رسالة، حقها أن تبدل منها مه
االوىل واوا. والذؤابة أيضا: اجللدة اليت تـََعلَُّق على آِخَرة الرَّْحِل. يقال غبيٌط ُمَذأٌَّب. وُغالٌم ُمَذأٌَّب: له ذؤابة. 

 ( * طليحا كألواح الغبيط املذأب1قال لبيد: فكلفتها مهى فآبت رذية )
: املنُع والدفُع. بب[]ذ وقد َذبـَْبُت عنه. وَذبََّب، أي أْكثـََر الذب. يقال طعان غري تذييب. إذا بُولغ فيه.  الَذبُّ

َلَتنا، أي أَتْـَعْبنا يف السري. وال ينالون املاء إال بقرب مذبب، أي ُمْسرٍِع، قال الشاعر ) ( : ُمَذب َِبًة َأَضرَّ 2وَذبَـّْبنا َليـْ
اءان راكٌب ُمَذبِ ٌب، وهو العجل املنفرد. وظمء مذبب، أي طويل جريي إذا اليَـْعفوُر قاال وجهبا ُبكوري * وهتَْ 

 يسار إىل املاِء من بـُْعِد فُيعجَُّل ابلَسرْيِ.
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل: " فآبت رزية "، حمرفة.1)
 ( ذو الرمة.2)

(1/126) 

 

ابن، مثل غراب وأغربة وغرابن. قال والذابب معروف، الواحدة ذاببة وال تقل ذابنة، ومجع القلة أذبة والكثري ذ
 النابغة:

ضرابة ابملشفر االذبه * أبو عبيد: أرض مذبة: ذات ذابب. وبعري مذبوب، إذا أصابه الذابب، قاله يف ابب 
وشة من الوحش. وامِلَذبَُّة: ما يَُذبُّ به الُذابُب. وُذابَب أمراض االبل. وقال الفراء: أرض مذبوبة كما يقال موح

( : وتسمُع للُذابِب إذا تـََغىنَّ * َكتَـْغريِد احلَماِم على الُغصوِن وُذابُب 1بل: ح دُّها. قال الشاعر )أسناِن اإل
 الَدْيِن وحنوه. قال الراجز: السيِف: َطَرفُُه الذي ُيْضَرُب به. وُذابُب العنِي: إْنساهُنا. والُذاببَُة: البقية من

 بََّب النهاُر، إذا مل يبَق منه إال بقيٌَّة. وقال:َأْو يـَْقضَي هللاُ ُذابابِت الَدْين * وذ
واجْناَب النهار فذببا * والتذبذب: التحرك. والذبذبة: نوس الشئ املعلق يف اهلواء. والذبذب: الذََكُر. ويف 

 ِه ". والَذابذُب أيضاً: أشياء تعلقاحلديث: " َمْن ُوقَي َشرَّ َذْبَذبِ 
_________ 

 ( املثقب العبدى.1)
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يف اهلودج. واملذبذب: املرتدد بني أمرين. قال هللا تبارك وتعاىل: )مذبذ بني بني ذلك( . والذب: الثور 
الوحشى، ومسى َذبَّ الِرايِد ألنه َيروُد، أي جيئ ويذهب وال يثبت يف موِضع واحد. وقال الشاعر النابغة: كأمنا 

وَذبَّْت َشَفُتُه، أي َذبـَُلْت من العطش. وقال: وُهْم  -باِح َنظَّاِر اأَلشالَرْحُل منها فوق ذي ُجَدٍد * َذبِ  الِرايِد إىل 
 َسَقْوين َعَلاًل بعد هَنَْل * من بـَْعِد ما َذبَّ الِلساُن وَذَبْل وَذبَّ جسُمُه: ُهِزَل. وَذبَّ النَـْبُت: َذَوي.

 الَذِرُب: احلادُّ من كل شئ. وقال الراجز: ]ذرب[
ٌة. وسيٌف َذِرٌب. 1ْر )نْبادبت عليها َذِرابُت األَ  ( * أي حديداُت اللْسِع. وِلساٌن َذِرٌب وفيه َذرابٌَة، أي ِحدَّ

 ( :2وامرأٌة َذرِبٌَة: صخابة، وذربة أيضا، مثال قربة. قال الراجز )
 (3إليَك أشكو ِذْربًَة من الذرب )

_________ 
 ( وقبله:1)

 كأهنا من بدن وإيقار
يب صلى هللا عليه وسلم يشكو زوجته يف أبيات منها: اي سيد الناس ى الن( هو أعشى بىن مازن قدم عل2)

 وداين العرب * إليك أشكو اخل
 ( وبعده:3)

 أخلفت العهد ولطت ابلذنب:
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وذربت معدته تذرب ذراب: َفَسَدْت. قال أبو زيد: يف لسانه َذَرٌب، وهو الُفْحُش. قال: وليس من َذَرِب اللساِن 
تِِه. : ولقد ( 1وأنشد: َأرِْحين َواْسرَتِْح ِمين  فإين ِ * ثقيٌل حَمِْملي َذِرٌب ِلساين واجلمع أذراٌب. وقال الشاعر ) وِحدَّ

ُتُكُم على بلالتكم ) ( * وعرفت ما فيكم من اأَلْذراِب وَذِرَب اجلُْرُح، إذا مل يقبل الدواَء. ومنه الَذرَبـَيَّا 2َطَويـْ
( ابآلفاِت من ُكلِ  جاِنٍب * وابلَذرَبـَيَّا ُمْرُد ِفْهٍر وِشيُبها 4ال الكميت: َرمايَن )( على فعليا، وهي الداهية. ق3)

د. يقال ِسناٌن ُمَذرٌَّب. قال كعب بن مالك: مبَُذرَّابٍت ابأَلُكفِ  َنواِهٍل * وبكلِ  أَبـَْيَض كالَغديِر والتذريب: التحدي
 ُن َجْعَدَة َأْرحَييَّا * َعلى اأَلعداِء مذروب السنانُمَهنَِّد وكذلك املذروب. قال الشاعر: لقد كان ابْ 

 والتذعلب: االنطالق يف استخفاء.الِذْعِلُب والِذْعِلَبُة: الناقُة السريعُة  ]ذعلب[
_________ 



 ( حضرمى بن عامر االسدي.1)
 ( أي على ما فيكم من أذى وعداوة.2)
 ( بفتح االولني وشد التحتية وهى الداهية.3)
 هرة أشعار العرب: " رمتين ".( يف مج4)
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:  واذ لعب اجلمل إذ لعبااب: انطلق، وذلك من الَنجاِء والُسْرَعِة. قال األغلب الِعْجلي 
 ( :1ماٍض َأماَم الرَْكِب ُمْذَلِعب  * والذ عاليُب: ِقَطُع اخِلَرق. وقال الشاعر )

: وأطراُف الثياِب يقال هلا الَذعاليُب، واحدها ُذْعلوٌب. ( * وقال أبو عمرو2اليُب اخِلَرْق )ُمْنَسرِحاً عنه َذع
ً إذا اْنَضمَّ الَذعاليبُ   وأنشَد جلرير: وقد أكون على احلاجاِت ذا لََبٍث * وَأْحَوِذايَّ

وَذَنُب الفرس والبعري  الَذَنُب: واحُد األذانِب. والُذانىب: َذَنُب الطائر، وهي أكثر من الَذَنِب. ]ذنب[
، وَذَنٌب أكثـَُر من ُذانىب فيهما. ويف جناح الطائر َأْرَبُع ُذانىب بعد اخلوايف. والُذانىب: األتباُع. الفراء: وُذانابمُها
( شبه املخاط يقع من أنوف اإلبل. والِذانُب بكسر الذال: عقب كل شئ. وذانبة الوادي أيضًا: 3الُذانىب )

ُلُه وكذلك َذنـَُبُه، وذُ  املوضع الذي ينتهي  ( :4انبَتُه أكثُر من ذنبه. واملذنب: املغرفة. وقال )إليه َسيـْ
_________ 

 ( رؤبة.1)
 ( وقبله:2)

 كأنه إذ راح مسلوس الشمق
 ( الصواب " الذانىن " بنونني كما يف املزهر.3)
 ( أبو ذئيب.4)
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سيُل ماٍء يف احلضيض ( ُنَضاٌر إذا مل نستفدها نعارها واملذنب أيضاً: مَ 1وسود من الصيدان فيها َمذاِنٌب )
  ابلضم. والَذاِنُب: التابُع. قال الِكاليب:والَتلعة يف السَند، وكذلك الِذانبَُة والُذانبَةُ 

 وجاَءِت اخلَْيُل مَجيعاً َتْذنُِبه * واملُستذنب: الذي يكون عند أذانب اإلبل. وقال:



( : فإن يك ابلذانئب طال ليلى * 3اعر )( اسَتْذَنَب الرواحال * والذانئب: موضع. قال الش2ِمْثل األجري )
نوب: البسر الذى قد َبَدأ فيه اإلرطاُب من ِقَبِل َذنَِبِه. وقد َذنَـّْبُت الُبْسَرُة فقد أبكى على الليل القصري والتذ

ِب. والَذنوُب: الفرُس فهي ُمَذنَـَّبٌة. وَتَذنََّب املُْعَتمُّ، أي َذنََّب ِعماَمَته، وذلك إذا َأْفَضَل منها شيئاً فأرخاه كالَذنَ 
 وُب: حلم أسفلالطويُل الَذَنِب. والَذنوُب: الَنصيُب. والَذن

_________ 
 ( يف اللسان: " مذانب النضار " ابالضافة.1)
( قال الصاغاىن يف التكملة: هو تصحيف، والرواية " شل االجري ". ويروى " شد " ابلدال. والشل: 2)

 الطرد. والرجز لرؤبة.
 ورىملهلهل بن ربيعة. وقبله: أليلتنا بذى حسم أنريى * إذا أنت انقضيت فال حت( الشعر 3)
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املْت. والذنوب: الدلو املأََلى ماًء. وقال ابن السكيت: فيها ماٌء قريٌب من امِلْلِء، تـَُؤنَُّث وُتذَكَُّر. وال يقال هلا 
( : اجلُْرُم. 1الكثري َذانِئُب، مثل قلوص وقالئص. والَذْنُب )دىن الَعَدِد َأْذنِبٌة، و وهي فارغٌة َذنوُب. واجلمع يف أ

 وقد أذنَب الرجل. والذنبان، ابلتحريك: نبت.
ذاب الشئ يذوب ذواب وذوابانً: نقيُض مَجََد، وَأذابَُه َغرْيُُه وَذوَّبَُه، مبعىًن. وذابت الشمُس: اشتدَّ َحرُّها.  ]ذوب[

تَـَّقى َصَقراهِتا * أَبْفناِن َمْربوِع الَصرميَِة ُمْعِبِل والَذْوُب: ما يف أبياِت الَنْحِل من ة: إذا ذاَبِت الَشْمُس اقال ذو الرم  
اب الَعَسِل. واإلذواُب واإلْذوابَُة: الُزْبُد حني جُيَْعُل يف الرُبَْمِة لُيْطَبَخ مَسْناً. أبو زيد: اإلذابُة: اإلغارُة، يقال أذ

( َمْذموَمًة 2ومنه قوُل بشٍر: فكانوا َكذاِت الِقْدِر مل َتْدِر إْذ َغَلْت * َأَترْتُُكها )و فالٍن، أي أغاروا. قال: علينا بن
 أْم ُتذيُبها أي تـُْنِهُبها. وقال غريه: تـُثـَبِ ُتها، من قوهلم: ذاب يل عليه من احلق  كذا، إذا َوجبَ 

_________ 
من ابب ضرب ويذنبه من ابب نصر: تاله  اجلمع ذنوابت. وذنبه يذنبه( الذنب: االمث ومجعه ذنوب ومجع 1)

 فلم يفارق أثره، كاستذنبه.
 ( يف املفضليات: " أتنزهلا ".2)
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، عليه وثـََبَت. وقال األصمعي: هو من ذاب نقيض مَجََد. وأصل املََثِل يف الُزْبِد، يقال: ما َيدري َأخُيْثـَُر أم يُذيبُ 
ها، وذلك إذا خاف أن يـَْفُسَد اإلْذواُب. ابن السكيت: الذاُب: العيُب مثل أي ال يدري أيرتكها خاِثَرًة أْم يُذيبُ 

 الذاِم، والَذميِْ والذاِن.
الذهب معروف، ورمبا أُنِ َث، والقطعة منه َذَهَبٌة، وجيمع على اال ذهاب والذهوب. والذهب أيضا:  ]ذهب[

أىب عبيد. وذهب الرجل ابلكسر، إذا وٌف، واجلمع أذهاٌب، ومجع اجلمع أذاهب، عن مكيال ألهل اليمن معر 
رأى َذَهباً يف املعدن فربق بصره من عظمه يف عينه. قال الراجز: ذهب ملا أن رآها ثرمله * وقال اي قوم رأيت 

ْذَهُب، والفاعل منكره شذرة واد ورأيت الزهره واملذاهب: سيور متوه ابلذهب. وكل شئ موه ابلذهب فهو مُ 
هيُب واحٌد، وهو التمويُه ابلذهب. ويقال كميت مذهب، للذى تعلو محرته صفرة، ُمْذِهٌب: واإلذهاُب والتذ

 فإذا اشتدت محرته ومل تعله صفرة فهو املدمى.
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( . وذهب فالن مذهباً حسناً. وقوهلم به 1والَذهاُب: املروُر، يقال: ذهب فالٌن َذهاابً وُذهوابً، وَأْذَهَبُه غريه )
ة يف املاء وكثرة استعماله يف الوضوء. والِذْهَبُة ابلكسر: املَْطَرُة، واجلمع الِذهاب. قال مذهب يعنون به الوسوس

 َتشوفُُه * ِذهاُب الَصبا واملُْعِصراُت الَدواِلحُ الَبعيُث: َوذي ُأَشٍر كاألُْقُحواِن 
 فصل الراء

ُتُه وأصلحُته. ومنه قوهلم: اللَّهم ارَْأبْ  ]رأب[ ( : 2بينهم " أي أْصِلْح. قال كعب بُن زُهري ) رََأْبُت اإلانء: َشَعبـْ
ة من اخلشب ُيْشِعُب هبا االانء، واجلمع رائب. َطَعنَّا َطْعَنًة مْحرَاء فيهم * َحراٌم رَْأهُبا حىت  املَماِت والُرْؤبَُة: ِقطع

 * ُتِزلُّ الشمَس ليس ومنه مسى رؤبة ابن العجاج بن رؤبة. قال أمي ة يصف السماء: َسراُة َصاليٍَة َخْلقَاء صيَغتْ 
 هلا رائب أي صدوع. ورائب: اسم رجل.

_________ 
اال ذهاب، أو بعلى فمعناه النسيان، أو  ( قال بعض أئمة اللغة والصرف: إن عدى الذهاب ابلباء فمعناه1)

 حمشى. وبقى التعدية بفى. بعن فالرتك، أو إبىل فالتوجه. اه
 ب على قافية التاء شئ، وإمنا هو لكعب بن حارث املرادى.( قال الصاغاىن يف التكملة: ليس لكع2)

(1/130) 

 



: اسم من أ ]ربب[ مساء هللا َعزَّ وَجلَّ، وال يقال يف غريه إال ابإلضافة، وقد قالوه رب كل شئ: مالكه. والربُّ
ينُّ: يف اجلاهلية للمِلك. قال احلارث بن ِحلِ َزَة: وهو الَربُّ والشهيُد على يـَْو * ِم احلِيارَ  ْيِن والَبالُء َبالُء والَرابَّ

نِي ِ  نَي( : ورَبـَْبُت القوم: ُسْستُـُهْم، أي ُكْنُت فوقهم. قال أبو املَُتأَلِ ُه العارف ابهلل تعاىل. وقال سبحانه: )كونوا َرابَّ
ن يـَُربَّين رجٌل من َهواِزَن. نصر: وهو من الُربوبِيَِّة. ومنه قول صفوان " أَلْن يـَُربَّين رجٌل من قريش َأَحبُّ إيل َّ من أ

َعِة، أي أصلحها وأمتَّها. وَربَّ فالن ولده يـَُربُُّه َرابًَّ  . وَربَّ الَضيـْ ُه. واملَْربوُب: املَُرىبَّ ، ورَبَـَّبُه، وتـََربَـَّبُه، مبعىًن أي َرابَّ
 (3ِن مربوِب )( * ُيْسَقى َدوَاء َقِفيِ  الَسكْ 2( : ليس أبقىن وال أسفى وال سغل )1قال الشاعر )

_________ 
 ( هو سالمة بن جندل.1)
وعة االوىل " سفل " حمرفة. ويروى " صقل " ( وال سغل ابلغني املعجمة، وهو املضطرب االعضاء وىف املطب2)

 من املخطوطة. 198ابلقاف ويروى: " صغل " ابلصاد والغني املعجمة. عن العيىن ص 
 ( القفى: ما يؤثر به الضيف والصىب.3)
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* ممَّا تـََربََّب حائُر الَبْحِر يعين الُدرََّة اليت يـَُرب ِبها الَصَدُف يف قـَْعِر  (2( : من درة بيضاء صاِفَيٍة )1وقال آخر )
املاِء. والرَتَبُُّب أيضاً: االجتماُع. والُرىبَّ ابلضم على فـُْعَلى: الشاُة اليت وَضَعْت حديثاَ، ومجعها ُرابٌب ابلضم 

ول: شاة رىب بينة الرابب، وأعنز رابب. قال االموى: ِرابٌب ابلكسر، وهو قـُْرُب الَعْهِد ابلوالدة، تقواملصدر 
هي رىب ما بينها وبني شهرين. قال أبو زيد: الرىب من املعز. وقال غريه من املعز والضأن مجيعا، ورمبا جاء يف 

 االبل إيضا. قال االصمعي: أنشدان منتجع بن نبهان:
ة األب. وربيُب الرجِل: ابُن امرأته من غريه، وهو مبعىن لبو يف رابهبا * والراب: زوج االم. والرابة: امرأحنني أم ا

 َمْربوٍب، واألنثى رَبيَبة. والَربيَبُة أيضاً: واحدة الَرابِئِب من الَغَنم، اليت يرب ِيها الناس يف البيوت أللباهنا. والربيبُة:
 عل ذلك االمر برابنه،احلاضنُة. ابن السكيت: يقال اف

_________ 
 بت. وقبله: والنت أحسن إذ برزت لنا * يوم اخلروج بساحة القصر( هو حسان بن اث1)
 ( يف ديوانه: " من درة أغلى امللوك هبا ".2)
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تِِه  . قال ابن أمحر: وإمنمضمومة الراء، أي حِبْداثنِِه وِجدَّ ا العيُش ِبرابنِِه * وأنت وَطراَءته. قال: ومنه قيل شاٌة ُرىبَّ
من َأْفنانِِه ُمَعَتِصْر وأخذت الشئ برابنه، أي أخذته كلَّه ومل أترك منه شيئاً. عن االصمعي. والرب: الطالء 

َتهُ  ، أي جعلت فيه الُربَّ وأصلحته به. قال اخلاثر، واجلمع الربوب والِرابُب. ومنه ِسقاٌء َمْربوٌب، إذا رَبـَبـْ
نِت مين أو تريدين ُصْحَبيت * فكوين له كالَسْمِن ُربَّ له اأَلَدْم أراد ابأَلَدِم الِنحي، ألنه إذا ( : فإن ك1الشاعر )

، كاملَُعسَِّل وهو ا ملعموُل ابلَعَسِل. ُأْصِلَح ابلُربِ  طابت رائحته. واملَُربَّباُت: األنـَْبجاُت، وهي املعموالت ابلُربِ 
. يقال: زجنبيُل ُمَرىبَّ وُمَربٌَّب. وُربَّ حرٌف خاِفٌض ال يقع إال على نكرة، وكذلك املربَّيات، إال أهنا من الرتبية

 ُيَشدَُّد وخُيَفَُّف، وقد تدخل عليه التاء فيقال رُبََّت،
_________ 

لكسر. وقبله: وإن عرارا إن َيُكْن غرَي ( هو عمرو بن شأس خياطب امرأته وكانت تؤذى ولده عرارا، اب1)
بُّ اجلون ذا املنكب العمم يقول لزوجته: كوىن لولدي كسمن رب أدميه، إى طلى برب واضٍح * فإين ِ أح

 التمر.
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َم ابلفعل بعده، كقوله تعاىل: )رمبا يود الذين كفروا( ، وقد تدخل عليه اهلاء وتدخل عليه " ما " لُِيْمِكَن أن يـَُتَكلَّ 
جمهولة نصبت رجال على التمييز. وهذه اهلاء على لفظ  فيقال ربه رجال قد ضربت، فلما أضفته إىل اهلاء وهى

 قد رأيت، واحد، وإن وليها املؤنث واالثنان واجلمع، فهى موحدة على كل حال. وحكى الكوفيون ربه رجال
ورهبما رجلني، ورهبم رجاال، ورهبن نساء، فمن وحد قال إنه كناية عن جمهول، ومن مل يوحد قال إنه رد كالم، 

مالك جوار فقال: رهبن جوار قد ملكت. قال ابن السراج: النحويون كاجملمعني على أن رب كأنه قيل له 
: َأْمسى ِبَوهبنَي جواب. والربة ابلكسر: َضْرٌب من النَـْبِت، واجلمع الربب . قال ذو الرمة يصف الَثور الوحشي 

َفُه الرَِبُب والرَِبُب، ابلفت  ح: املاء الكثري، ويقال الَعْذُب. قال الراجز:جمتازا ملرتعه * من ذى الفوارس َتْدعو أَنـْ
، أي جَمَْمٌع.  والرُبََّة الَسْمراَء واملاَء الَرَبْب * وفالن َمَربٌّ ابلفتح، أي جَمَْمُع يـَُرب  الناسَ  أي جيمعهم. ومكاٌن َمَربٌّ

 امت به،وَمَربُّ اإلبل: حيث َلزَِمْتُه. وَأرَبَِّت اإلبل مبكاِن كذا وكذا، أي َلزَمْتُه وأق
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الفحَل وَأَحبـَّْتُه. وَأرَبَِّت اجلَنوُب، وَأرَبَِّت السحابُة، أي دامت.  فهى إبل مراب. وأربت الناقُة، أي َلزَِمتِ 
واالرابب: الدنو من الشئ. والِريبِ ُّ: واحُد الرِب ِيِ نَي، وهم األلوف من الناس. قال هللا تبارك وتعاىل: )وكأَيِ ْن من 

رابب بكسر الراء: مخس قبائل جتمعوا قاَتَل معه ربيون كثري( . والربرب: القطيع من بقر الوحش. والَنيبٍ  
فصاروا يدا واحدة، وهم ضبة، وثور، وعكل، وتيم، وعدى. وإمنا مسوا بذلك الهنم غمسوا أيديهم يف رب 

يهم رىب ابلضم، الن الواحد منهم وحتالفوا عليه. وقال االصمعي: مسوا به الهنم ترببوا، أي جتمعوا. والنسبة إل
اجلمع رددته إىل الواحد، كما تقول يف املساجد مسجدي، إال أن تكون مسيت  ربة، النك إذا نسبت الشئ إىل

به رجال، فال ترده إىل الواحد، كما يقال يف أمنار: أمنارى، وىف كالب: كاليب. والراببة أيضا، ابلكسر: َشبيَهٌة 
ا مَسَّوا مجاَعة السهام راببة. قال ابلِكنانَِة جتمع فيها سِ  أبو ذؤيب يصف احلمار وآتنه: فكأهنن هاُم املَْيِسر. ورمبَّ

 راببة وكأنه * يسر يفيض على القداح ويصدع
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عر علقمة بن عبدة: وكنَت امرَأ َأْفَضْت إليك ِرابَبيت * وقبلك رَبَـّْتين والراببة أيضا: العهد وامليثاُق. قال الشا
( ومنه قيل للُعشوِر ِرابٌب. واألرِبَُّة: أهل امليثاق. قال أبو ذؤيب: كاَنْت َأرِبَـّتَـُهْم هَبٌْز وَغرَُّهُم * 1ْعُت رُبوُب )َفضِ 

أبيض، ويقال: إنه السحاب الذى تراه كأنه دون ( والرابب، ابلفتح: سحاب 2َعْقُد اجلوار وكانوا معشرا غدرا )
 سود، الواحدة راببة. وبه مسيت املرأة الرابب.السحاب، قد يكون أبيض وقد يكون أ

الُرتْـَبُة: املَْنزَِلُة، وكذلك املَْرتـََبُة. قال األصمعي: املرتَبُة: املَْرقـََبُة، وهي أعلى اجلبِل. وقال اخلليل: املراتب  ]رتب[
الشئ ترتيبا. ورتب الشئ الصحارى، وهي األعالُم اليت تـَُرتَُّب فيها العيوُن والُرقباُء. وتقول: رتبت يف اجلبل و 

 يرتب رتواب، إى ثبت، يقال: رََتَب رُتوَب الَكْعُب، أي انتصب انِتصابَه. وَأْمٌر راِتب، أي اثبت، وأمر
_________ 

 ( يف اللسان: " ويروى ربوب " يعىن بفتح الراء.1)
 هبز، وزان قهر: حى من سليم. (2)
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 ( :2( ، أي اثبٌت. قال الشاعر )1عني )، على تـُْفَعٍل بضم التاء وفتح الترتب
: تـََقيََّظ الَرْمَل 3وكان لنا فضل على الناس ترتب ) ( * والَرَتُب: الِشدة. قال ذو الرمة يصف الَثور الوحشي 



ٌة. والَرَتُب: ا األمر رََتٌب وال َعَتٌب، أي شِ ( * تـََروُُّح الرَبْد ما يف َعْيِشِه رََتُب يقال: ما يف هذ4حىت  َهزَّ ِخْلَفَتُه ) دَّ
ما بني الَسبَّابَِة والُوْسَطى، وقد ُيَسكَُّن. والَرَتُب أيضاً: ما َأْشَرَف من األرض، كالرَبْزَِخ. يقال رَتـََبٌة ورتب، كقولك 

 درجة ودرج.
ُتُه وَعظَّْمُتُه، فهو َمْرجوٌب. ومنه  ]رجب[ ُتُه ابلكسر، أي ِهبـْ مونه يف اجلاهلية مُسِ َي رََجٌب، ألهنم كانوا يعظ ِ رَِجبـْ

م كانوا أشدَّ تعظيماً له. واجلمع أْرجاٌب. وإذا َضمُّوا إليه  وال يستِحل وَن فيه الِقتاَل. وإمنا قيل رََجُب ُمَضَر ألهن 
 َشعبان قالوا: رجبان.

_________ 
 يعا.ل أيضا بضم التاء والعني فيهما مج( وهو أيضا الرتاب لثباته وطول بقائه، والعبد السوء. ويقا1)
 ( هو زايدة بن زيد العذري.2)
 ( صدره:3)

 ملكنا ومل منلك وقدان ومل نقد
 ( هي النبات يكون يف أدابر القيظ.4)
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والرتجيب: التعظيم. وإن فالانً َلُمَرجٌَّب. ومنه ترجيُب الَعتريَِة، وهو َذحْبُها يف رََجٍب. يقال: هذه أايُم ترجيٍب 
ر: " أان : أن ُتْدَعَم الَشَجرُة إذا َكثـَُر مَحُْلها لئال تنكسر أغصاهنا. قال احلُباُب بن املنذوتـَْعتاٍر. والرتجيب أيضاً 

ا ُبيَن هلا ِجداٌر تعتمد عليه لضعفها. واالسم الرجبة واجلمع رجب، مثل ركبة 1ُعَذيـُْقها املَُرجَُّب ) ( ". ورمبَّ
ِبيٍَّة * ولكن َعرااي يف ( 2وركب. والرجبية من النخل: منسوبة إليه. قال الشاعر ) : وليست بسنهاء وال رُجَّ

ناٌء يـُْبىَن يصاد به الذئب وغريه، يوضع فيه حلٌم وُيَشدُّ خبيط، فإذا جذبَه ( والرجبة أيضا: بِ 3السننِي اجلوائح )
( ، مث 4انِمَل )سقط عليه الُرْجَبُة. والراجَبُة يف اإِلْصَبِع: واحدة الرواجب، وهي َمفاِصُل األصابع الاليت َتلي األ

. قال األصمعي: األرجابُ   : األمعاُء، ومل يعرفالرَباِجُم مث األشاِجُع الاليت يَلنَي الَكفَّ
_________ 

 ( قاله يوم السقيفة بعد وفاة الرسول وقبل دفنه، كما هو مبسوط يف السري.1)
 ( هو سويد بن الصامت.2)
 كن على الشم اجلالد القراوح( قبله: أدين وما َدْيين عليكم مبَْغَرٍم * ول3)
 .( وقع يف املطبوعة بعده " واحدها رجب ورجب " وهو كالم مقحم4)
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( واحدها 1واِحُدها. قال أبو سهل: قال ابن محدويه واحدها رِْجٌب بكسر الراء وسكون اجليم، وقال غريه )
 رجب بفتحهما.

رُْحُب الَصْدِر. والَرْحُب، ابلفتح: الواِسُع، تقول منه بلٌد الُرْحُب ابلضم: الَسَعُة. تقول منه: ُفالٌن  ]رحب[
 وأرٌض رَْحَبٌة، وقد رَُحَبْت ابلضم تـَْرُحُب رُْحباً ورَحابًَة. وقوهلم: مرحباً وأهاًل، أي أَتـَْيَت َسَعٌة وأَتـَْيَت أهاًل رَْحبٌ 

( : وكيف ُتواِصُل من 2وقول الشاعر )فاستأِنْس وال تستوِحْش. وقد رَحََّب به ترحيباً، إذا قال له مرَحباً. 
( : َأْعَرُض األضالِع. وإمنا 3َمْرَحِب يعين به الِظلَّ. وِقْدٌر رُحاٌب، أي واسعٌة. والُرْحيب ) َأْصَبَحْت * َخاللَُتُه َكَأيب

ُل. وفالن يكون الناحز يف الُرحبَـَيني ومها َمرِجع املرفقني. وهو أيضاً مِسَة يف جنب البعري. والَرحيُب: األكو 
 أقطاِر األرِض. ورَُحَبِت الداُر وَأْرَحَبْت مبعىًن، أي رحيُب الَصدِر، أي واسُع الصدِر. ورحائُب الُتخوِم: َسَعةُ 

 اتََّسَعْت. قال اخلليل: قال نصر بن سيار: " أرحبكم الدخول
_________ 

 ( هو كراع، كما يف اللسان.1)
 ( هو النابغة اجلعدى، كما يف اللسان.2)
 ( قوله الرحىب كحبلى، وتثنيته رحبيان.3)
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يف طاعة الكرماين " أي أوسعكم. قال: وهى شاذة، ومل جيئ يف الصحيح فعل بضم العني متعداي غريه. وأما 
س املعتل فقد اختلفوا فيه. قال الكسائي: أصل قلته قولته. وقال سيبويه: ال جيوز ذلك النه يتعدى. ولي

أنك تقول طويل. وأرحبت الشئ: وسعته. قال احلجاج حني قتل ابن الِقر ِيَّة: " َأْرِحْب اي  كذلك طلته، أال ترى
 ( :1ُغالُم ُجْرَحُه ". ويقال أيضاً يف زجر الفرس: أرحب وأرحىب، أي توسعى وتباعدي. قال الشاعر )

باٌت ورحاب. وبنو رحب واجلمع رََحٌب ورَحَ  نعلمها هىب وهال وأرحب * ورحبة املسجد، ابلتحريك: ساَحُتُه،
أيضا: بطن من مهدان. وأرحب: قبيلة من مهدان. قال الكميت: يقولون مل يورث ولوال تراثه * لقد شركت فيه 

 بكيل وأرحب وتنسب إليها االرحبيات من االبل.
: مكياٌل ) ]ردب[  ( ضخم ألهل مصر. قال االخطل:2اإلْرِدبُّ



_________ 
 * وىف أبياتنا ولنا افتلينا ميت بن معروف. وعجزه.( هو الك1)
 ( قال ابن برى: ليس بصحيح، الن االردب ال يكال به وإمنا يكال ابلويبة.2)
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 ( واإلْرَدبَُّة: الِقْرميُد، وهو اآلُجرُّ الكبري.1واخلبز كالعنرب اهلِْنِديِ  ِعْنَدُهُم * والَقْمُح سبعوَن إردابَّ بديناِر )
امليزاب، وليست ابلفصيحة أبو زيد: املَرازيُب الُسُفن الطوال، الواحدة ِمْرزاٌب.   يفامِلْرزاُب: لَُغةٌ  ]رزب[

: القصري، وهو ملحق جبرذحل. وركب إرزب، أي ضخم. قال رؤبة:  واإلْرَزبُّ
 زَبَة. وأنشد الفراء:مِلرْ َكزِ  املَُحيَّا أُنٍَّح إْرَزب * واإلْرزَبَُّة: اليت يكسر هبا املََدُر، فإن قلتها ابمليم َخفَّْفَت فقلت ا

( ، الواحد َمْرُزابٌن بضم الزاي، ومنه قوهلم 2َضْرَبَك ابمِلْرزَبَة العوَد الَنِخر * وأما املَرازِبَُة من الُفْرِس فُمَعرٌَّب )
 َعيَّاٌل أبوصاِل ابين ِ لألسد: " َمْرُزابُن الَزْأرَِة ". قال أوٌس يف صفة أسد: لَْيٌث عليه من الرَبِْديِ  ِهرْبِيٌَة * كاملَْرزُ 

 ورواه املفضل:
 كاملزبراىن عيار أبوصال

_________ 
 ( قبله: قوم إذا استنبح االضياف كلبهم * قالوا المهم بويل على النار وهذا أهجى بيت قالته العرب.1)
 ( ومن سجعات االساس: " أعوذ ابهلل من املرازبة، وما أبيديهم من املرازبة ".2)
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ىل زبرة االسد، فقال له االصمعي: اي عجباه الشئ يشبه بنفسه؟ ! وإمنا هو املرزابىن. وتقول: فالن ذهب إ
 مرزبة كذا، كما تقول: له دهقنة كذا.على مرزبة كذا، وله 

( الشئ يف املاء ُرسوابً: َسَفَل فيه. وَرَسَبْت عيناه: غاَرات. وسيٌف َرسوٌب، أي ماٍض يف 1رسب ) ]رسب[
 نو راسب: حى من العرب.الضريبة. وب

( وقال يصف ضبعا 2الُرضاُب: الريُق. والراِضُب: َضْرٌب من الِسْدر. والراضب: الَسحُّ من املطر ) ]رضب[
 يف مغارة:

 (3فأدركها فيها قطار وراضب )



ُتُه أان ترطيب ]رطب[ اً. الَرْطُب، ابلفتح: خالف اليابس. تقول رطب الشئ رطوبة فهو َرْطٌب ورطيٌب. وَرطَّبـْ
، أي انعم. واملرطوُب: صاحُب الرطوبِة. والُرْطُب، ابلضم ساكنة الطاء: الكال. وُغصٌن رطيٌب، وريٌش رطيبٌ 

 ومنه قول ذى الرمة:
_________ 

 ( رسب من ابب دخل.1)
 ( حذيفة بن أنس.2)
 ( صدره:3)

 خناعة ضبع دجمت يف مغارة:
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ا املاء والرطب وهو مثل عسر وعسر. والرطبة، ابلفتح: حىت إذا معمعان الصيف هب له * أبجة نش عنه
( خاصة مادام َرْطبًا، واجلمع ِرطاٌب. تقول منه: رطبت الفرس رطبا ورطواب. عن أىب عبيد. والرطب 1القضب )

ٌت ، مثل ربع ورابع، ومجع الُرطََبِة ُرطَبامن التمر معروف، الواحدة ُرطََبٌة، ومجع الُرَطِب أرطاٌب وِرطاٌب أيضاً 
وُرَطٌب. وَأْرَطَب الُبْسُر: صار ُرْطباً. وأرطب النخُل: صار ما عليه ُرطَباً. وَرطَّْبُت القوَم ترطيباً إذا أطعمَتهم 

 الُرَطَب. وأرض مرطبة: كثرية الكال.
ُتُه فهو مرعوٌب، إذا أف ]رعب[ ( . 2)زعته، وال تقل أرعبته. والرتعابة: الفزوق الُرْعُب: اخلوف. تقول منه: َرَعبـْ

: والَسناُم املُْرعَُّب: املَُقطَُّع. والَرعيُب: الذي يقطُر َدمَساً. والرِتْعيَبُة، ابلكسر: القطعة من الَسناِم. وَرَعْبُت احلوضَ 
 ( :3مألتُه. وسيٌل راعٌب: ميأل الوادي. قال الشاعر )

_________ 
 ابلربسيم احلجازى. قاله نصر.( هو املسمى يف مصر 1)
 جل الفزع. فروق، وفروقه أيضا.( يقال للر 2)
 ( هو مليح بن احلكم اهلذىل.3)
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( وَسناٌم َرعيٌب، أي ممتلئ شحما. 1بذى هيدب أميا الرىب حتت ودقه * فريوى وأميا كل واٍد َفريَْعب )
ى والرعبوب: الضعيف اجلبان. والرعبوبة من النساء: الشطبة البيضاء. والراعيب: جنس من احلمام، واالنث

 راعبية.
اْرتـََغْبُت فيه مثله. ورغبت عن الشئ، إذا مل ُتِرْدُه رغبت يف الشئ، إذا أردَته، رغبًة وَرَغباً ابلتحريك. و  ]رغب[

( من الَرْغَبِة. والرغيبة: العطاء الكثري، 2وَزِهدت فيه. وأرغبين يف الشئ ورغبين فيه، مبعىًن. ورجٌل رغبوب )
 : (3واجلمع الرغائب. قال الشاعر )

 (4وإىل الذي يـُْعطي الرغائب فارغب )
_________ 

عب فعل الزم ومتعد، تقول رعب الوادي فهو راعب إذا امتال ابملاء، ورعب السيل ( يف لسان العرب: ر 1)
الوادي إذا ماله، مثل قوهلم نقص الشئ ونقصه. فمن رواه يرعب ابلفتح فمعناه ميتلئ، ومن رواه فريعب 

ىف د روى بنصب كل على أن يكون مفعوال مقدما لريعب، أي أما كل واد فريعب. و ابلضم فمعناه فيمال. وق
مرتضى. يقول نصر: أميا لغة يف أما، كما يف ابب  يروى ضمري السحاب أو املطر املعرب عنه بذى هيدب. اه

 امليم من القاموس.
 ( ليست يف القاموس واللسان. والذى يف اللسان " رغبوت ".2)
 تولب. ( هو النمر بن3)
 ضب( قبله: ال تغضنب على امرئ يف ماله * وعلى كرائم صلب مالك فاغ4)
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والرغيب: الواسع اجلوف، يقال حوٌض َرغيٌب وِسقاٌء َرغيٌب، وفرٌس َرغيُب الَشْحَوِة. والُرْغُب، ابلضم: الَشَرُه. 
د: الَرغاُب، ابلفتح: األرُض اللي نُة. وقال ابن يقال الُرْغُب ُشْؤٌم. وقد َرُغَب ابلضم رُْغباً فهو َرغيٌب. أبو عبي

 ري. وقد رغبت رغبا.السكيت: اليت ال تسيل إال من مطر كث
َتِظُر. تقول رقبت الشئ أرقبه رقواب، ورِقْـَبًة ورِْقباانً ابلكسر فيهما، إذا  ]رقب[ الرقيُب: احلافُظ. والرقيُب: املُنـْ

( . ورقيُب الَنْجِم: الذي يغيب بطلوعه، مثل الثـَُرايَّ َرقيُبها اإلكليُل، إذا 1ب )َرَصْدَتُه. والرقيُب: املُوَكِ ُل ابلَضري
( . والرقيُب: الثالُث من ِسهام 2طََلَعِت الثـَُرايَّ ِعشاًء غاب اإلكليُل، وإذا طلع اإلكليُل ِعشاًء غابت الثـَُرايَّ )

َبُة: املوضُع املُْشِرُف يرتفع   عليه الرقيب.امليسر. واملَْرَقُب واملَْرقـَ
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 ( وذلك يف امليسر.1ومىت تصبك خصاصة فارج الغىن * وإىل الذى يعطى الرغائب فارغب )
( وأنشد الفراء: أحقا عباد هللا أن لست القيا * بثينة أو يلقى الثراي رقيبها وإمنا قيل للعيوق رقيب الثراي 2)

 تشبيها برقيب امليسر.
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ُتُه دارًا أو أرضًا، إذا أعطَيته إايها  وراقب هللا يف أمره، بـْ أي خافه. والرتَقُُّب: االنتظار، وكذلك االرتقاب. وَأْرقـَ
فكانت للباقي منكما، وقلَت: إن ُمتُّ قبلك فهي لك وإن ُمتَّ قبلي فهي يل. واالسم منه الُرْقىب، وهي من 

أصل العنق، واجلمع َرَقُب وَرقَباٌت ورِقاٌب. قبة، ألن  كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. والرقبة: مؤخرا املرا
ُ الَرَقِب، أي غليظ الرقبة، وَرقَباينٌّ أيضاً على غري قياس. والعرب تلقِ ب العجم برقاب املزاود،  ورَُجٌل َأْرَقُب َبنيِ 

 ى، النه كان أو قص، وهو الذى أسر حاجب بن زرارة يوم جبلة.الهنم محر. وذو الرقيبة: لقب مالك القشري 
 ( :1والرقبة: اململوك. والَرقوُب: املرأة اليت ال يعيش هلا ولد. وقال )

( * وكذلك الرجل. قال الشاعر: فلم يـََر َخْلٌق قبلنا ِمْثَل ُأمِ نا * وال كأَبينا عاَش وهو 2كأهنا شيخة رقوب )
 رقوب

_________ 
 يد بن االبرص.( هو عب1)
 ( صدره:2)

 ابتت على إرم عذواب:
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الرقوب: املرأة الىت تـَْرُقُب موَت زوجها ِلرَتِث ُه. والَرقوُب من اإِلبل: اليت ال تدنو من احلوض مع الزِحاِم، وذلك و 
ُب للقوم رحلهم إذا ِلَكَرمها. واملَُرق ب: اجلِلُد الذي ُسِلَخ من ِقَبَل رأسه ورقبته. والَرقَّابَُة: الرجل الَوْغد الذي يـَْرقُ 

 غابوا.
 رُكوابً. والرِْكَبُة ابلكسر: نوع منه. ابن السكيت: يقال َمرَّ بنا راِكٌب، إذا كان على بعري خاصًَّة. رَِكبَ  ]ركب[

فإن كان على حاِفٍر: فرٍس أو محاٍر، قلت: َمرَّ بنا فارٌس على محار. وقال ُعمارَُة: ال أقول لصاحب احلمار 



ل يف السَفر دون الدواب، وهم الَعَشَرُة فما فوقها، مَحَّاٌر. قال: والرَْكُب أصحاُب اإلب فارٌس، ولكن أقول
واجلمع َأرُْكٌب. قال: والرََكَبُة ابلتحريك أقل من الرَْكِب، واأُلرْكوُب ابلضم أكثر من الرَْكِب. والرُْكباُن: اجلماعة 

الربِ  والبحِر.  ركاب السفينة. واملرَكُب: واحُد مراكبِ منهم. والرُكَّاُب: مجع راكب مثل كافر وكفار، يقال هم 
ورِكاُب السرِج معروٌف. والرِكاُب: اإلبل اليت ُيساُر عليها، الواحدُة راحلٌة، وال واحد هلا من لفظها، واجلمع 

 الركب ابلضم، مثال الكتب.
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ٌة وال مَحوَلٌة وال وزيت ركايبٌّ ألنه حيمل من الشاِم على اإلبل. والرَكوُب والرَكوبَُة: ما يـُرَْكُب. تقول: ماله رَكوبَ 
: )فمنها ركوبتهم( . وركوبة: ثنية بني َحلوبٌَة، أي ما يركبه وحيلبه وحيمل عليه. وقرأت عائشة رضى هللا عنها

( ، أي تصلح للرُكوب. وَأرَْكَب املُْهُر: 1مكة واملدينة عند العرج. وطريق رَكوٌب، أي مركوٌب. وانقٌة رَْكبانٌة )
له ْبُت الرجَل: َجَعْلُت له ما يركبه. والراكُب من الَفسيِل: ما ينبت يف جذوع الَنخل وليس حاَن أن يـُرَْكَب. وَأرْكَ 

يف األرض ِعْرٌق. والراكوُب: لغٌة فيه. وارتكاب الُذنوب: إْتياهنا. والرُْكَبُة معروفة، ومجع الِقلَِّة رُْكباٌت ورَُكباٌت 
على فعلة، إال يف بنات الياء فإهنم ال حيركون موضع  ( ، وللكثري ركب. وكذلك مجع كل ما كان2ورُُكباٌت )

االركب: العظيم الركبة. وبعرٌي َأرَْكُب، إذا كانت إحدى ركبتيه أعظم العني منه ابلضم، وكذلك يف املضاعف. و 
 من االخرى.

_________ 
 ( وركباة أيضا.1)
ني يتكافآن: مها كركبىت العنز، ( أي بسكون الكاف وضمها وفتحها، والراء مضمومة فيهن. ويقال لكل شيئ2)

 مرتضى. وذلك أهنما يقعان معا على االرض إذا ربضت. اه
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وركبه يركبه، مثال كتب يكتب، إذا ضربه بركبته، وكذلك إذا ضرب رْكبَـَتُه. والرََكُب، ابلتحريك: منبت العانة. 
اخلضاب * وال  نشد: ال يقنع اجلاريةقال اخلليل: هو للمرأة خاصة. قال الفراء: هو للرجل واملرأة. وأ

ُتُه  الوشاحان وال اجللباب من دون أن تلتقي اال ركاب وتقول يف تركيب الَفص  يف اخلامتَِ والنَّْصِل يف الَسْهِم: رَكَّبـْ
بِه أي كرمٌي أصُل َمْنصِ َفرَتَكََّب، فهو ُمرَكٌَّب ورَكيٌب. واملُرَكٌَّب أيضاً: األصل واملَْنِبُت، يقال: فالٌن كرمُي املُرَكَِّب، 



 يف قومه.
األرنب: واحدة األرانب. وِكَساٌء ُمَؤْرَنٌب: ُخِلَط َغْزلُه بَوَبِر األرانب. وقالت ليلى األخيلية تصف القطاة  ]رنب[

ا * ُكراُت ُغالٍم من ِكساٍء مؤرنب وهو أحد ما جاء على أصله مثل:  وفراخها: تدلت على حص الرؤوس كأهنَّ
 (1يؤثفني )وصاليات ككما 

_________ 
 ( خلطام اجملاشعى. وقبله: مل يبق من آى هبا حيلني غري خطام ورماد كنفني وغري ود جاذل أو ودين1)
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( : هلا أشارير من حلم 1وأرض مؤرنبة، بكسر النون: ذات أرانب. واالرنبة: طرف االنف. وقول الشاعر )
رانب، فلما اضطر واحتاج إىل الوزن أبدل من الياء ريد الثعالب واال( ي2تتمره * من الثعاىل ووخز من أرانيها )

 حرف اللني.
َرِهَب، ابلكسر، يـَْرَهُب َرْهَبًة ورُْهباً ابلضم، وَرَهباً ابلتحريك، أي خاف. ورُجل َرَهبوٌت. يقال: "  ]رهب[

به، إذا أخاَفه. والراهب: ْرَهَبُه واسرتهَرَهبوٌت خرٌي من َرمَحوٍت " أي ألْن تـُْرَهَب خرٌي من أن تـُْرَحَم. وتقول: أَ 
( والَرْهبانِيَُّة. والرَتَهُُّب: التَـَعبُُّد. قال األصمعي: الَرَهُب: الناقة 3واحد رُهبان النصارى، ومصدره الَرْهَبُة )

َهى َعينِ  ( : إين ِ 4املهزولة. والَرْهُب أيضاً: الَنْصُل الرقيق من نصال السهاِم، واجلمع رِهاٌب. قال الشاعر )  َسيَـنـْ
 (5َوِعيَدُهُم * بيٌض رهاب وجمنأ أجد )

_________ 
 ( أبو كاهل اليشكرى، يشبه انقته بعقاب.1)
 ( قبله: كأن رحلى على شغواء حادرة * ظمياء قد بل من طل خوافيها2)
 ( والرهبنة أيضا.3)
 ( هو صخر الغى اهلذىل.4)
 تنه ربد( وبعده: وصارم أخلصت خشيبته * أبيض مهو يف م5)
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 ( يف الصدر ُمشرف على البطن، مثل اللسان.1والرهابة، على وزن السحابة: عظم )
فيه من احلامض ِلرَيوَب. ويف املثل: " ُشْب َشْوابً لك ُروبـَُتُه " كما يقال: "  ُروبَُة اللَّنَبِ: مَخرية تـُْلَقى ]روب[

اً: طائفة منه، يقال: َهرِ ْق َعنَّا من ُروبِة الليِل. وُروبَُة الَفَرِس: ماُؤُه يف احُلْب َحَلباً لك َشْطُرُه ". وُروبَُة الليل أيض
بَُة: احلاجُة. تقول: فالن ال يقوم ِبروبِة أهِلِه، أي مبا أسندوا إليه من مِجاِمِه. تقول: َأِعْرين ُروبَة فـََرِسَك. والرو 

ُثين وأان إْذ ذاك غالم ليست يل ُروبٌَة. وراَب  حوائجهم. قال ابن األعرايب: ُروبَُة الرجِل: عقله. تقول: هو حيدِ 
( "، وأصله 2أهون مظلوم سقاء مروب ) اللنُب َيروُب َرْوابً، إذا َخثـَُر وَأْدَرَك، فهو رائب. وروبته. وىف املثل: "

ض وما ( : االانء الذى يروب فيه اللنب. والرائب يكون ما خم3السقاء يلف حىت يبلغ أوان املخض. واملروب )
 مل ميخض. قال أبو عبيد: إذا َخثـَُر اللنب فهو الرائب، فال يزال

_________ 
 كأنه طرف لسان الكلب.( وىف غريه من االمهات " عظيم " ابلتصغري، أي غضروف  1)
 ( املظلوم: اللنب الذى يظلم فيشرب قبل أن خترج زبدته. وظلمت السقاء، إذا سقيت منه قبل إدراكه.2)
 ( كمنرب.3)

(1/140) 

 

زََع زُْبُدُه وامْسُُه على حاله، مبنزلة العشراء من االبل،  هي احلامل، مث تضع فهى امسها. وأنشد ذلك امَسه حىت يـُنـْ
االصمعي: سقاك أبو ماعز رائبا * ومن لك ابلرائب اخلاثر يقول: إمنا سقاك املمخوض، ومن لك ابلذى مل 

ختلط عقله ورأيه. ورأيت فالانً رائباً، أي خمتِلطاً خاثرًا. وقوٌم ميخض ومل ينزع زبده. وراب الرجل رواب، إذا ا
ألنفِس خمتلطون، وهم الذين أثخنهم السرُي فاستَـثْـَقلوا نوماً، ويقال َشرِبوا من الرائب َرْوىب، أي ُخَثراُء ا

واحدهم َرْوابن. وقال االصمعي: واحدهم  َفَسِكروا. قال بشر: فأمَّا مَتيٌم مَتيُم بُن ُمرٍ  * فأَْلفاُهُم الَقْوُم َرْوىب نِياما
 رائب، مثل مائق وموقى وهالك وهلكى.

. والَرْيُب: ما راَبَك من أمر، واالسم الريبُة ابلكسر، وهي الُتهمة والشُك. وراَبين فالن، الَرْيبُ  ]ريب[ : الَشكُّ
 ( :1إذا رأيَت منه ما يريبك وتكرهه. وهذيل تقول: أر ابين فالن. قال اهلذيل )

_________ 
 ( خالُد بن زَُهري.1)

(1/141) 



 

ه من غيب * يشم عطفى ويبز ثويب * كأنىن أربته بريب * وأراب ( * كنت إذا أتوت1اي قوم ماىل وأاب ذؤيب )
. واْسرَتَْبُت به، إذا رَأَْيَت منه ما يُريُبَك. ورَْيُب املُن وِن: الرجل: صار ذا رِيَبٍة، فهو ُمريٌب. واراتب فيه، أي َشكَّ

 لِ  رَْيٍب * وَخْيرَب مث َأمْجَْمنا السيوفا( : َقَضْينا من هِتاَمَة كُ 2حوادُث الدَّهِر. والَرْيُب: احلاجُة. قال الشاعر )
 فصل الزاى

 زأب الرجل وازدأب، إذا محل ما يطيق وأسرع املشى. وقال الشاعر: ]زأب[
 .وازدأب القربة مث مشرا * وزأب الرجل، إذا شرب شراب شديدا

: اللحية بلغة اليمن. والَزَبُب: طول الَشَعِر وك ]زبب[ : الذََكُر. والُزبُّ . وال يكاد يكون الُزبُّ ثرتُُه. وبعرٌي َأَزبُّ
 اأَلَزبُّ إال نفورًا، ألن ه ينبت

_________ 
 ( يروى: " ما ابل أىب ذؤيب ". أما املنصوب فنصب النه نسق على مكىن خمفوض، ومل يعد ذكر اجلار.1)
 ( كعب بن مالك.2)
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 على حاجبيه شعريات، فإذا ضربته الريح نـََفَر. قال الكميت:
، أي خصيٌب كثرُي النباِت. والزابء: ملكة اجلزيرة، وتعد من ملوك 1أو يتناسى اأَلَزبُّ الُنفورا ) ( * وعاٌم َأَزبُّ

ُق من َزاببٍَة ". وُيَشبَُّه هبا  هبا املثل فتقول: " َأْسرَ الطوائف. والِزابُب: مجُع َزاببٍَة، وهي فأرٌة َصمَّاُء تضرب العربُ 
اجلاهُل. قال ابن ِحلِ َزَة: َوُهُم َزابٌب حاِئٌر * ال َتْسَمُع اآلذاُن َرْعدا وَأزَبَِّت الشمس، أي َدَنْت للغروب. 

يف اليد.  والَزبيبُة: قـَْرَحٌة خترج والزبيُب: الذي يـُؤَْكُل، الواحدة زَبيبٌة. تقول منه: زَبََّب فالن ِعنَـَبُه تزبيباً.
 والزبيبتان: الَزَبَداتِن يف الِشدقني، يقال: تكلم فالن حىت

_________ 
( يف اللسان. قال ابن برى: هذا اجلزء مغري، والبيت بكماله: بلوانك من هبوات العجاج * فلم تك فيها 1)

رجائي ابلعطف ة خبط أبيه، أن هذا الشعر: االزب النفورا ورأيت يف نسخة الشيخ ابن الصالح احملدث حاشي
عطف احللوم * ورجعة حريان إن كان حارا وخويف ابلظن أن ال ائتال * ف أو يتناسى االزب النفورا وقال 

 الصغاىن: الصواب النفارا.
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لَسوداوان فوق عينيه. شدقاه، أي خرج الزََّبُد عليهما. ومنه احلَيَُّة ذو الَزبيبتني. ويقال: مها الُنكتتان ازبب 
 والزبزب: ضرب من السفن.

ً، إذا َغُلَظ جسمه واشتدَّ حلمه. ]زخرب[ : ابلضم وتشديد الباء: الغليظ. يقال: صار َوَلُد الناقة زُْخُرابَّ  الُزْخُربُّ
  والَزريَبُة: ُقرْتَُة الصائد. وقد انزرب الصائُد، إذا دخل فيه. قال ذو الرمة:الَزْربُ  ]زرب[
( * والزرب والزريبة أيضا: حظرية للغنم من خشب. قال ابن السكيت: 1ثياب خفى النحض منزرب )رذل ال

َزْرُب: املدخل، ومنه َزْرُب وبعضهم يقول: ِزْرٌب ابلكسر. الكسائي: َزرَْبُت للغنم َأْزُرُب َزْرابً. وقال أبو عمرو: ال
 الغنم. وَزريبة الَسُبِع: موضعه الذى يكْت فيه.

_________ 
 ( يف مجهرة أشعار العرب:1)

 رث الثياب خفى الشخص * وصدره:
 وابلشمائل من جالن مقتنص:
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 ( .1والزراىب: النمارق )
( أَْنِت وفوِك اأَلْشَنُب * كأمنا 2الَزْرَنُب: ضرب من النبات طيب الرائحة، وهو فعلل. وقال: اي أَبيب ) ]زرنب[

 ذر عليه الزرنب
ْعَبُة: ا ]زعب[ َُ ُتُه لَدفْـَعُة من املال. يقال: َزَعْبُت له َزْعَبًة من املال وزُ الَز ْعَبًة، أي دفعت له ِقْطَعًة منه. وَزَعبـْ

عين  َزْعباً، أي دفعته. االصمعي: ازدعبت الشئ، إذا محلته. يقال: مر به فازدعبه. وجاءان سيل يزعب َزْعباً، 
ِوبٌَة ال الوادي. والزاِعِبيَُّة: الرِماُح. قال الطرِم اح: وَأجْ أي يتدافع يف الوادي. وإذا قلت يرعب ابلراء، تعىن مي

 كالزاِعِبيَِّة َوْخُزها * يُباِدُهها َشْيُخ الِعراَقنْيِ َأْمَردا ويقال: سناٌن زاِعيبٌّ. فأمَّا قول ابن َهْرَمَة:
 َيكاُد يـَْهِلُك فيها الزاعب اهلادى

_________ 
وإمنا هي ئد. وهى مذكورة قبل آية الزراىب فكيف يكون الزراىب النمارق، ( يف املختار: " النمارق الوسا1)



 الطنافس املخملة والبسط ".
 ( ويروى: " واأبىب ".2)
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 فيقال: هو السياح يف االرض. واز لعباب السيل: كثرته وتدافعه. يقال سيل مز لعب، بزايدة الالم.
. وأْزَغَب الَكْرُم يش الَفْرِخ. والِفراُخ زُْغٌب. وقد َزغََّب الَفْرُخ تزغيباً الَزَغُب: الُشعريات الُصْفُر على ر  ]زغب[

 وذلك بعد َجْري املاِء فيه. وازلغب الشعر، إذا نبت بعد احلْلق. واْزَلَغبَّ الَفْرُخ: طلع ريشه، بزايدة الالم.
 منك خَميَلٌة * َنراها وحَبٌْر من ِفعاِلَك الَزْغَرُب: املاُء الكثرُي. قال الكميت: ويف احلََكِم بن الَصْلتِ  ]زغرب[

: الَزْغَرُب: البول الكثري.َزْغَرُب قال ا  ألصمعي 
َلِف  ]زقب[ َزقـَْبُت اجلَُرَذ يف ُجْحرِِه فانـَْزَقَب، أي أدخلته فدخل. وَطريٌق زقب، أي ضيق. قال أبو ذؤيب: وَمتـْ

 يح ويروى " زقب " ابلضم.( زقب أمياهلا ف1مثِل فـَْرِق الرأس خَتِْلُجُه * مطارب )
_________ 

 حدهتا مطربة. والزقب أيضا: الضيقة، فهو توكيد لفظي ابملرادف. هكذا يظهر.( املطارب: طرق ضيقة وا1)
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 زََكَبِت املرأُة َوَلَدها: َرَمْت به عند الوالدة. واإلانَء: َمألْتُه. واملرأة: نكحها. ]زكب[
يقال: َمرَّ فالٌن وله َأْزَيُب ُمْنَكَرٌة، إذا َمرَّ َمرًَّا  على َأفْـَعَل: النشاُط، ويـَُؤنَُّث،ابن السكيت: االزيب،  ]زيب[

( : فأعطوه ِمين  الِنْصِف أو َأْضَعفوا له * وما كنُت ُقالًّ 1سريعاً من الَنشاط. واالزيب: الدعى. قال لشاعر )
با واجلَنوِب. قال أبو عمرو يف قول ُب: الَنْكباُء اليت جتري بني الصَ ( واأَلْزَيُب: العداوُة، واأَلْزيَ 2قبَل ذلك َأْزيَبا )

 الشاعر:
 ( *: هو املاء الكثري. أبو زيد: أخذين من فالن االزيب، وهو الفزع.3عن ثـََبِج الَبْحِر جَييُش َأْزيـَُبُه )

_________ 
 ( االعشى.1)
 ناة غيبا( قبله: دعا رهطه حويل فجاءوا لنصره * وانديت حيا ابملس2)
 ء مشربه * ببطن كر حني فاضت حببه الكر: احلسى. واحلببة: مجع حب خلابية املاء.( قبله: أسقاين هللا روا3)
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 فصل السني
، واجلمع الُسُؤوُب.  ]سأب[ أبو عمرو: َسأَْبُت الرجَل سأاب، إذا خنقته حىت ميوت. والَسْأُب أيضاً: الِزقُّ

اُء الَعَسِل، إال أن أاب ذؤيب ترك مهزه يف قوله يصف مشتار العسل: أتبط خافة فيها وامِلْسَأُب مثله، وهو ِسق
 : اجلبل. وسأبت السقاء: وسعته.مساب * فأصبح يقرتى مسدا بشيق أراد شيقا مبسد فقلب. والشيق

: الَشْتُم، وقد َسبَُّه َيُسبُُّه. وَسبَُّه أيضاً مبعىن َقَطَعُه. وقوهلم: ما ر  ]سبب[ أيته منذ َسبَُّه، أي ُمنذ زمٍن من الَسبُّ
( 1الَسبَِّة. وقال ) الدهر، كقولك منذ سنٍة. وَمَضْت َسبٌَّة من الدهِر. والَسبَُّة االْسُت: وَسبَُّه َيُسبُُّه، إذا طعنه يف

 : فما كان ذنب بىن مالك * أبن سب منهم غالم فسب
_________ 

يب كوم طوال الذرى * ختر بوائكها للركب أببيض ذى ( ذو اخلرق الطهوى يتعصب لغالب، وبعده: عراق1)
 شطب ابتر * يقط العظام ويربى العصب

(1/144) 

 

: التقاُطُع. ورجل  : التشامت. والَتسابُّ يعىن معاقرة غالب وسحيم، فقوله سب شتم، وسب عقر: والَتسابُّ
أي عارًا ُيَسبُّ به. ورجل ُسبٌَّة، أي  مسب بكر امليم: كثري السباب. ويقال: صار هذا األمر ُسبًَّة عليه، ابلضم،

بو عبيد: الِسبُّ ابلكسر: الكثري الِسباب. وِسبَُّك أيضاً: الذي َيُسبُُّه الناس. وُسبَـَبٌة، أي َيُسبُّ الناَس. قال أ
أيضاً: اخِلماُر، ( : ال َتُسبـَّنَّين فـََلْسُت ِبِسيبِ  * إنَّ ِسيبِ  من الرجال الَكرمُي والِسبُّ 1ُيسابَُّك قال الشاعر )

رقان املزعفرا والسب: وكذلك العمامة. قال املخبل السعدى: وأشهد من عوف حلوال كثرية * حيجون سب الزب
احلبل يف لغة هذيل. قال أبو ذؤيب: َتَدىلَّ عليها بني ِسبٍ  وَخْيَطٍة * جبردَاء مثِل الوَْكِف َيْكبو غراهبا والسبوب: 

: َصبَّ اللهيُف هلا الُسُبوَب بَطْغَيٍة * تـُْنيب الُعقاَب كما يلط اجملنب والسب: شقة احلبال. قال ساعدة بن ُجَؤيَّة
 يقة. والسبيبةكتان رق

_________ 
 ( عبد الرمحن بن حسان.1)
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( : ينري أو يسدى به اخلدرنق * سبائبا جييدها ويصفق وإبل 1بائب. قال الراجز )مثله، واجلمع السبوب والس
خيار، ألنه يُقاُل هلا عند اإلعجاب هبا: قاتـََلها هللا! ويقال: بينهم ُأْسبوبٌَة يـََتسابُّوَن هبا. والسبب:  مسببة، أي

َقرابٍَة. وأسباُب السماِء: نواحيها يف قول احلَْبُل. والسبب أيضا: كل شئ يتوصل به إىل غريه. والَسَبُب اْعِتالُق 
 األعشى:

( * وهللا ُمَسبِ ُب االسباب، ومنه التسبيب. والسبيب: شعر الناصية والعرف 2ِم )َورُقِ يَت َأسباَب الَسماِء بُسلَّ 
يِ ٌب ُحُجزاهُتُْم والذنب. والسبسب: املفازة. يقال: بلد َسْبَسٌب، َوبَلٌد َسباِسُب. وقول النابغة: رِقاُق الِنعاِل طَ 

 ة من االصابع: الىت تلى االهبام.حُيَيـَّْوَن ابلَرحياِن يوَم الَسباِسِب يعين به عيدا هلم. والسباب
_________ 

 ( هو الزفيان السعدى يصف قفرا.1)
 ( صدره:2)

 - 19لئن كنت يف جب مثانني قامة * وبعده: ليستدرجنك االمر حىت هتره * وتعلم أىن لست عنك مبحرم )
 صحاح(
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. السحابٌَة: الَغْيُم، واجلمع سحاٌب وُسُحٌب وَسحائُب. وَسَحبْ  ]سحب[ ُت َذْيلي َأْسَحُب: جررته فاجْنَرَّ
ُة األ . والَسَحُب: ِشدَّ كِل والُشْرِب. ورجل ُأْسحوٌب، أي أكوٌل َشروٌب. وسحبان: وَتَسحََّب عليه، أي َأَدلَّ

 اسم رجل من وائل، كان لسنا بليغا، يضرب به املثل يف البيان.
 يها من اجلوهر شئ، واجلمع سخب.الِسخاُب: قالدٌة تـُتََّخُذ من ُسكٍ  وغريه. ليس ف ]سخب[
ىن  َسَرْبِت وكنِت غرَي َسروب * وتـَُقرِ ُب ( : أَ 1السارب: الذاهب على وجهه يف األرض. قال الشاعر ) ]سرب[

األحالُم غرَي قريِب وَسَرَب الفحُل َيْسُرُب ُسروابً، إذا توجه للَرْعي. قال االخنس التغليب: وكل أانس قاربوا قيد 
ي خلعنا قيده فهو سارب ومنه قول تعاىل: )َوَمْن هو ُمْسَتْخٍف ابلَليِل وساِرٌب ابلنهاِر( ، أفحلهم * وحنن 

 ظاهٌر. والسَّْرُب، ابلفتح: اإلبل وما َرعى من املال،
_________ 

 ( قيس بن اخلطيم.1)
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ث شاَءْت، أي ال حاجة يل فيك. وكانوا ومنه قوهلم: " اذهب فال أَْنَدُه َسْرَبَك "، أي ال َأرُدُّ ِإِبِلك، تذهُب حي
اهلية يقولون يف الطالق: " اْذَهيب َفال َأْنَدُه َسْرَبِك " فُتطَلَُّق هبذه الكلمة. والسَّْرُب أيضاً: الطريُق، عن يف اجل

ا الِحُق الُصْقَلنِي مِهْهيُم أىب زيد. يقال: َخل  له َسْربَُه. قال ذو الُرمَّة: َخلَّى هلا َسْرَب أوالها َوَهيََّجها * ِمْن َخْلِفه
يف ِسْرِبه، ابلكسر، أي يف نفسه. وفالٌن واسع الِسْرِب، أي رَِخيُّ الباِل. ويقال أيضاً: َمرَّ يب ِسْرٌب  وفالن آَمنٌ 

اٍء. من َقطاً وِظباٍء وَوْحٍش وِنساٍء، أي قطيٌع. وتقول: َمرَّ يب ُسْربٌَة ابلضم، أي قطعٌة من َقطاً وخيٍل ومُحٍُر وِظب
َب الِذْئَب منه وُسْربٍَة َأطاَفْت به من ُأمَّهاِت اجلَواِزِل ويقال أيضاً: فالٌن قال ذو الرمَّة يصف ماًء: ِسوى ما أصا

( هيهاَت 1بعيُد الُسْربَِة، أي بعيُد املذهِب. قال الَشنَفرى: َغَدْوان من الوادي الذي بني ِمْشَعٍل * وبني احلشا )
 ادة وحنِوها. قال ذو الرمة:لسََّرُب، ابلتحريك: املاء السائل من املَز أَْنَسْأُت ُسْرَبيت وا
_________ 

 ( يروى: " اجلبا ".1)
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( : ويروى بكسر الراء. 2( منها املاُء يـَْنَسِكُب * كأن ه من ُكلى َمْفرِيٍَّة َسَرُب قال أبو عبيد )1ما ابل عينيك )
َرُب َسَرابً فهي َسرِبٌَة، إذا ساَلْت. والسََّرُب أيضاً: بيٌت يف األرض. تقول: َتسْ  يقال منه َسرَِبِت املَزاَدُة ابلكسر

اْنَسَرَب الَوْحِشيُّ يف َسرِِبِه. واْنَسَرَب الَثعلب يف ُجْحرِِه وَتَسرََّب، أي دَخل. وتقول: َسرِ ْب عليَّ اإلِبَل، أْي 
أن يبعث عليه اخليَل ُسْربًَة بعد ُسْربٍَة. وَتْسريُب احلاِفِر: وهو  َأْرِسْلها ِقطعًة قطعًة. ويقال: َسرِ ْب عليه اخليَل،

َتلَّ ُعيوُن اخلَُرزِ   فتَـْنَسدَّ. َأْخُذُه يف احلَْفِر مَيَْنًة وَيْسَرًة. وتقول أيضاً: َسرَّْبُت الِقْربََة، إذا َصبَـْبت فيها املاء لِتَـبـْ
( : اآلَن َلمَّا ابـَْيضَّ 3ُخُذ من الصدر إىل الُسرَِّة. قال الذُّْهليُّ )لذي أيَ واملَْسُربَُة بضم الراء: الَشَعُر املُْسَتِدقُّ ا

 (4َمْسُرَبيت * َوَعَضْضُت من انىب على جذم )
_________ 

 ( الرواية: " عينك ".1)
 ( يف اللسان: " أبو عبيدة ".2)



 ( هو احلارث بن وعلة.3)
 علمعلى  ( بعده: وحلبت هذا الدهر أشطره * وأتيت ما آتى4)
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 واملَْسَربَُة، ابلفتح: واحدة املساِرِب، وهي املراعي. والسَّراُب: الذي تراه ِنْصَف النهار كأنه ماء.
 ه االانث دون الذكور.فرٌس ُسْرحوٌب، أي طويلة على وجه األرض، وتوصف ب ]سرحب[
ماٌء صاف فيه متدد. قال ابن مقبل:  قال األصمعي: ُفوُه جَيْري سعابيب وثعابيب، وهو أن جيرَي منه ]سعب[

 ( أراد اللزج فقلبه.1يعلون ابملرد قوش الورد ضاحية * على سعابيب ماء الضالة اللجز )
 وَسْغباُن وامرأٌة َسْغىب. ويتيٌم ذو َمْسَغَبٍة، أي ذو َسِغَب ابلكسر َيْسَغُب َسَغباً * أي جاع، فهو ساِغبٌ  ]سغب[

 جماعة.
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( الورد ضبطت يف اللسان ابلفتح وقال: ومن خفض 1أن ألني هلا * هذا ختيل صاحب احللم ) ترجو االعادي
ابن برى: هذا تصحيف بيع فيه اجلوهرى ابن السكيت، وإمنا هو اللجن ابلنون، من  الورد جعله من نعته. قال

 قصيدة نونية. وقبله: من نسوة مشس ال مكره عنف * وال فواحش يف سر وال علن
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الَسَقُب: الُقْرُب، ومنه احلديث: " اجلار أحق بسقبه ". وقد سقبت دارُه، ابلكسر، أي قـَُرَبْت.  ]سقب[
ُتها أان، أي قـَرَّبـُْتها. والَسْقُب: الذََكر م ن َوَلِد الناقة، وال يقال لألنثى َسْقَبٌة، ولكن حاِئٌل. والَسْقَبُة وَأْسَقبـْ
ارا وحشيا: تال سقبة قوداء مهضومة احلشا * مىت ما ختالفه عن عندهم هي اجلحشة. قال االعشى يصف مح

 ( :2( وانقة مسقاب، إذا كان عاَدهُتا أن َتلَد الذكور. وقال الشاعر )1القصد يعذم )
( . 3 ِلَفْحٍل َأْسَقبا * قوله " َأْسَقبا " فعٌل ال نعٌت. والَسْقُب: الطويل من كل شئ مع ترارة )َغرَّاَء ِمْسقاابً 

 ب والَصْقُب: َعموُد اخلِباِء، والَسقيَبُة مثله.والسق



َسَكْبُت املاء َسْكبًا، أي صببته. وماٌء مسكوٌب، أي جيري على وجه األرض من غري حفر. وسكب  ]سكب[
 كواب وتسكااب.املاء بنفسه س

_________ 
 ريف.( يعذم، ابلذال املعجمة، أي يعض. وىف املطبوعة االوىل " يعدم " ابملهملة، وهو حت1)
 ( هو الراجز رؤبة، يصف أبوى رجل ممدوح، وقبله:2)

 وكانت العرس الىت تنجبا
 ان.( الرتارة: امتالء اجلسم. وىف املطبوعة االوىل " نزارة "، حتريف، صوابه يف اللس3)
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بَـُعها * 1وانسكب، مبعىن. وماء أسكوب. قال الشاعر ) ُمثْـَعْنِجٌر ِمْن َدِم ( : والطاِعن الَطْعَنُة الَنْجاَلء يـَتـْ
واِف ُأْسكوُب وماٌء َسْكٌب، أي َمْسكوٌب، ُوِصَف ابملصدر، كقوهلم ماٌء َصبٌّ وماٌء َغْوٌر. والَسْكُب أيضاً: اأَلجْ 

( . والسكب، ابلتحريك: ضرب من الشجر طَيِ ُب 2ضرٌب من الثياب. وفرٌس َسْكٌب، أي ذريع، مثل حت )
* قـُرَّاِص أو ما ينفض السكب الواحدة  راِر َمَع الشياً: كأنَُّه ِمْن َندى العَ الريح. قال الكميت يصف ثورًا وح

 سكبة. وسكاب: اسم فرس، مثل قطام. وقال الشاعر: أبيت اللعن إن سكاب علق * نفيس ال يعار وال يباع
سلبت الشئ سلبا. واالستالب: االختالس. والسالب: واحد السلب، مثل كتاب وكتب، وهى  ]سلب[

 ب املآمت السود. قال لبيد:ثيا
 (3الُسُلِب السوِد ويف اأَلْمساِح ) يف

_________ 
 ( هو جنوب أخت عمرو ذى الكلب.1)
 ( احلت: اجلواد من اخليل.2)
 ( قبله:3)

 خيمشن حر أوجه صحاح:
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ُب قد يكون على غري زوج. َسلُّ تقول منه: َتَسلََّبت املرأُة، إذا َأَحدَّْت. ويقال: بل اإلحداُد على الزوج، والتَ 
واْنَسَلَبِت الناقة، إذا أسرعت يف سريها حىتَّ كأهنا خترج من ِجلدها. والَسِلُب، بكسر الالِم: الطويُل. قال ذو 

( ويروى ابلضم، من 1الرمة يصف ِفراَخ النعامِة: كأنَّ َأْعناَقها كراث سائغة * طارت لفائفه أو َهْيَشٌر َسِلُب )
ُلٌب: ال مَحَْل عليها، وَشَجٌر ُسُلٌب: ال َوَرَق عليه. وهو مجع َسليٍب، َفعيٌل مبعىن مفعوٍل.  سُ قوهلم خَنْلٌ 

واألسلوُب ابلضم: الَفنُّ، يقال أخذ فالٌن يف أساليَب من القول، أي يف فنوٍن منه. والَسَلُب، ابلتحريك: 
يمن، تعمل منه احلبال، وهو َأْجَفى من ليِف ابل املسلوُب، وكذلك الَسليُب. والَسَلُب أيضاً: حِلاُء شجٍر معروف

( : فنشنش اجللد عنها وهى ابركة * 2املُْقِل وأصلب. وابملدينة سوق يقال له سوق السالبني. قال الشاعر )
 كما تنشنش كفا فاتل سلبا رواه االصمعي " فاتل " ابلفاء، ورواه ابن االعرايب

_________ 
 ما اسرتق من أسافل الرمل. واهليشر: شجر. والكراث: بقل.وهى ( صوابه " مسائفة " ابلفاء، 1)
 ( هو مرة بن حمكان.2)
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ابلقاف. وقال ثعلب: الصحيح ما قاله االصمعي. ومنه قوهلم: أسلب الثمام. والَسلوُب من النوق: اليت أَلَقْت 
هلا. وفرٌس َسْلُب القوائم، وهو اخلفيُف نـَْقِل قُة، إذا كانت تلك حاولَدها لغري مَتاٍم، واجلمع ُسُلٌب. وَأْسَلَبِت النا

 القوائم. ورجٌل َسْلُب اليدين ابلطعن، وثوٌر َسْلُب الَطْعِن ابلقرن.
، أي ممتد . وقد اسلَحبَّ اسلحبااب. قال جران العود:  ]سلحب[ : املستقيُم. يقال طريٌق ُمْسَلِحبُّ املُْسَلِحبُّ

 (1تقطر أملح ) أنه * على الدف ضبعانفخر جران مسلحبا ك
 الَسْلَهُب من اخليل: الفرس الطويل على وجه األرض، ورمبا جاء ابلصاد. وصف أعرايب فرسا ]سلهب[

_________ 
( قبله: وقالت: تبصر ابلعصا أصل أذنه * لقد كنت أعفو عن جران وأصفح وىف ديوانه: فخر وقيذا 1)

عليه، مسلحبا: ممتد. الكسر: الشقة الىت تلى عر أملح أي خر مغشيا مسلحبا كأنه * على الكسر ضبعان تق
 االرض من البيت. والضبعان: ذكر الضباع. وتقعر: انقلع وسقط. أملح: خيالط بياضه سواد.
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 فقال: " إذا عدا اسلهب، وإذا قيد اجلعب، وإذا انتصب اتالب ".
بَـَتةٌ  ]سنب[ َبٌة، أي برهٌة، وَسنـْ بزايدة التاء وإحلاِقها رابعًة. وهذه التاء تـَثْـُبُت   أيضاً مضى َسْنٌب من الدهر وَسنـْ

يف التصغري تقول ُسنَـْيِبَتٌة، لقوهلم يف اجلمع َسناِبٌت. وفرس سنب، بكسر النون، أي كثري اجلرى، واجلمع 
 سنوب.

اً بفتح اهلاء. وحفروا الَسْهُب: الفالُة، والفرُس الواسُع اجلَْري. وبئٌر َسْهَبٌة: بعيدُة الَقْعِر، وُمْسَهَبٌة أيض ]سهب[
فأسهبوا: بلغوا الرمَل ومل خَيرج املاء. وأسَهَب الفرُس: ات سع يف اجلري وَسَبَق. وَأْسَهَب الرجُل، إذا أكثر من 

ال يقال بكسرها، وهو اندر. وُأْسِهَب الَرُجُل على ما مل ُيَسمَّ فاعله، إذا ذهب الكالم فهو ُمْسَهٌب بفتح اهلاء، و 
 ِغ احليِة.َعقُله من َلدْ 

الَسْيُب: العطاء. والُسيوُب: الرِكاُز. والَسْيُب: مصدر ساَب املاء َيسيُب، أي جرى. والسيب،  ]سيب[
احلَيَُّة: َجَرْت. وَسيـَّْبت الدابَة: تركتها تسيب ابلكسر: جمرى املاء. وانساب فالٌن حنوَكم، أي رجع. وانسابت 

 حيث شاءت.
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كانت ُتَسيَُّب يف اجلاهلية لَِنْذٍر وحنِوه. وقد قيل: هي أمُّ الَبحريَِة، كانت الناقُة إذا َوَلَدْت والسائبة: الناقة اليت  
عشرَة أْبطٍن كلُّهن إانٌث ُسيِ َبْت فلم تـُرَْكْب ومل يشرب لبَنها إال َوَلُدها أو الضيف حىت متوت، فإذا ماتت أكلها 

فتسمى البحرية، مبنزلة أمها يف أهنا سائبة. واجلمع سيب، مثل  حبرت أذن بنتها االخريةالرجال والنساء مجيعا و 
انئحة ونوح، وانئمة ونوم. والسائبُة: العبُد، كان الرجل إذا قال لغالمه أنت سائبٌة فقد َعَتَق، وال يكون َوالُؤُه 

: البلح. والَسيابَُة: الَسياُب، مثال الَسحابِ ِلُمْعِتِقه، ويضع ماَلُه حيث شاء، وهو الذي َوَرَد النَـْهُي عنه. و 
 البلحة، وهبا مُسِ َي الرجُل، فإذا َشدَّدَتُه ضممته، قلت: سياب وسيابة. والسوابن: اسم واد.

 فصل الشني
الُشْؤبوُب: الُدفْـَعُة من املطر وغريه، واجلمع الشآبيب. قال كعب بن زهري يذكر احلمار واالتن: إذا ما  ]شأب[
 جلَاِعَرتـَْيِه غضوان َشْؤبوبُُه * رأيَت انتحاُهنَّ 
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 شؤبوبه: شدة دفعته. يقول: إذا عدا واشتد عدوه رأيت جلاعرتيه تكسرا.
، وكذلك الُشبَّان. والَشباب أيضاً: احلداثة، وكذلك الشبيبة، وهو ِخالُف  ]شبب[ الَشباب: مجع شابٍ 

عىًن، والَقْرُن زايدة يف . وَأَشبَّ هللاُ قـَْرنَُه مبالَشْيِب. تقول: شب الغالم يشب ابلكسر، شبااب وشبيبة. وَأَشبَُّه، هللاُ 
الكالم. وامرأة شبة وشابة مبعىن. وبنو شبابة: قوم ابلطائف. وأشب الرجل بَننَي، إذا َشبَّ أوالده. وُاِشبَّ يل 

َتين ِمْن شُ  بَّ إىل ُدبَّ " أي من كذا، إذا أُتيَح يل، وُشبَّ أيضًا، على ما مل ُيَسمَّ فاعُله فيهما. وقوهلم " َأْعيَـيـْ
بَـْبُت إىل أن دببت على العصا. كما قيل: " هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قيل وقال ". ويقال َلُدْن شَ 

أيضا " من شب إىل دب " جيعل مبنزلة االسم إبدخال من عليه وإن كان يف االصل فعال. والتشبيب: الَنسيُب، 
نشاط الفرس ورْفُع يديه مجيعاً. تقول: شبَّ  يـَْنُسُب هبا. والِشباُب ابلكسر:يقال: هو ُيَشبِ ُب بفالنَة، أي 

 الفرُس َيِشبُّ وَيُشبُّ 
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ُتُه أان، إذا َهيَّْجَته، وكذلك إذا َحَرَن، يقال: َبرِْئُت إليك من ِشباِبِه  ِشباابً وَشبيباً، إذا َقَمَص ولِعَب، وَأْشبَـبـْ
ِضِه. األصمعي: الَشَبُب: املُِسنُّ من ثريان الوحش الذي انتهى أسنانُه: وكذلك وَشبيِبِه، وِعضاِضِه وَعضي

، ورمبا قالوا: إن ه ملشب بكسر امليم. وقال أبو عبيدة: الشبب: الَشبوُب. تقول منه: َأَشبَّ الثَـ  ْوُر فهو ُمِشبٌّ
لشب: شئ يشبه الزاج. وَشبَـْبُت النار الثور الذي انتهى شباابً. أبو عمرو: َمَرْرُت برجال َشَببٍة، أي شب اٍن. وا

ُد به الناُر. ويقال: هذا َشَبوٌب لكذا، أي واحلَْرَب َأُشبُّها َشب اً وشبواب، إذا أو قدهتا. والشبوب ابلفتح: ما توقَ 
الرم ة: َيزيُد فيه ويـَُقوِ يِه. وتقول: َشَعُرها َيُشبُّ لوهنا، أي يظهره وحيسنه. ويقال للجميل: إنه ملشبوٌب. قال ذو 

 إذا اأَلْروَُع املَْشبوُب أْضحى كأن ه * على الَرْحِل ممَّا َمنَُّه السري أمحق
ْشَجُب َشَجباً، أي َحِزَن أو َهَلَك، فهو َشِجٌب. وَشَجَب ابلفتح َيْشُجُب ابلضم َشِجَب ابلكسر يَ  ]شجب[

 ُشجوابً، فهو شاِجٌب أي هالٌك. وشجبه
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لكه، يتعد ى وال يتعد ى. يقال: ماَلُه َشَجَبُه هللا! وَشَجَبُه أيضاً: حزنه. وشجبه أيضا: هللا يشجبه شجبا، أي أه
ُه بِسداٍد. وامِلْشَجُب:  شغله. قاله ابن السكيت. وغراب شاجٌب، أي شديد الَنعيق. وشجبه ِبشجاٍب، أي َسدَّ

 ( يصف الرماح:1ال اهلذىل ) تُلَقى عليها الثياب. والُشجوُب: أعمدٌة من أعمدة البيت. قاخلشبة اليت



 ( * ويشجب: ابن يعرب بن قحطان.2وهن معا قيام كالشجوب )
. قال الَنْمر بن تولب: وىف جسم راعيها ُشحوٌب  ]شحب[ َشَحَب جسُمُه َيْشُحُب ابلضم ُشحوابً، إذا تغري 

 فيه حكاها الفراء.ن ِقلَِّة الطُْعِم يـُْهَزُل وَشُحَب جسمه ابلضم شحوبة: لغة كأنَّه * ُهزاٌل وما م
 الُشْخُب ابلضم: ما امتد من اللنب حني ]شخب[

_________ 
 ( هو أسامة بن احلارث اهلذىل.1)
 ( صدره:2)

اهلدانة، أي فساموان اهلدانة من قريب * وقبله: كأن رماحهم قصباء غيل * هتزهز من مشال أو جنوب فساموان 
 عرضوا علينا املوادعة.
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ل: " ُشْخٌب يف اإلانء وُشْخٌب يف األرض "، أي يصيب َمرًَّة وخيطئ أخرى. والَشْخُب، ابلفتح: حيلب. وىف املث
ِن الفتاة َضجيُعها * ومل املصدر. تقول: َشَخَب اللنب َيْشَخُب وَيْشُخُب. ومنه قول الكميت: وَوْحَوَح يف ِحضْ 

الدرة، يقال إهنا ال شخوب اأَلحاليِل. وقوهلم:  ( : صوت2( املَقاليِت َمْشَخُب واأُلْشخوُب )1َيُك يف الُنْكد )
 عروقه تنشخب دماً، إى تنفجر. والشنخوبة والشنخوب: واحد شناخيب اجلبل، وهى رؤوسه.

رََّق من أغصان الشجر ومل يكن يف لُبِ ِه، واجلمع الشذب. قال الشَذبَُة، ابلتحريك: ما يـُْقَطُع مما تـَفَ  ]شذب[
ْبُت الشجرة تشذيباً. وجذٌع  ضار من الالكميت: بل أنت يف ضئضئ الن * نبعة إذ حظ غريك الَشَذُب وقد َشذَّ

 ُمَشذٌَّب، أي ُمَقشٌَّر. والفرس املشذب: الطويل. والشوذب: الطويل.
_________ 

 نكداء: مقالت ال يعيش هلا ولد فكثر لبنها.( النكد: يقال انقة 1)
ر ابن مشيل: انقة أشخوف االحاليل: عظيمة الضرع ( الذى ذكره سيبويه االشخوب ال غري، قال النض2)

 واسعة االحاليل.
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. والشاِذُب: املُتَـَنحِ ي عن وطنه. ويقال الَشَذُب: املَُسنَّاُة. ورجٌل َشِذُب العروِق،  وشذب عنه َشْذابً، أي َذبَّ
أكوُل. قال ذو الرمة: فَأْصَبَح الَبْكُر غريه: بقاايُه، الواحُد َشَذُب، وهو املأي ظاهر العروق. وَأْشذاُب الَكإِل و 

 فردا من َأالئِِفِه * يراتد َأْحِلَيًة َأْعجازُها شذب
ْرَب اهلِيِم( ابلوجوه الثالثة. قال أبو  ]شرب[ َُ َِ َشِرَب املاَء وغريه ُشْرابً وَشْرابً وِشْراًب. وقرئ: )َفشارِبوَن َش

اِن من َشرِبت. والَتْشراُب: الُشْرُب. والَشْربَُة من املاء: ما ْرُب ابلفتح مصدٌر، وابخلفض والرفع امسعبيدة: الشَ 
ُيْشَرُب مرة. والَشْربَُة أيضاً: املَرَُّة الواحدة من الشرب. والِشْرُب ابلكسر: احلظُّ من املاء. ويف املثل: " آِخرها 

والَشْرُب: مجع شارب، مثل صاحب ألن  آخرها َيِرُد وقد نِزَف احلوُض.  أقلَّها ِشْرابً "، وأصله يف َسْقي اإلبل،
وصحب، مث جيمع الشرب على ُشروٍب. وقال األعشى: هو الواهُب املسمعات الشرو * ب بني اجلرير وبني 

 الَكَْتْ وامِلْشَربَُة ابلكسر: إانء ُيْشَرُب فيه. واملَْشَربَُة ابلفتح: الُغْرَفُة، وكذلك املشربة
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( ، مثل اخِلمرِي. 2( . والشريب: املُوَلُع ابلشراب )1، وهو يف شعر االعشى )بضم الراء. واملشارب: العالىل
ُة، كاملَْشَرَعِة، ويف احلديث: " ملعون من أحاط على َمْشَربٍَة ". واملَْشَرُب: الوجُه الذي ُيْشَرُب منه، واملَْشَربَ 

( 3امللح والعذب. والشريبة ) ويكون موضعاً ويكون مصدرًا. أبو عبيدة: يقال ماء مشروب وشريب للذى بني
بَـُعها الَغنَ  تَـتـْ ْم. وَشريُبَك: الذي ُيشارُِبَك ويورد إبله مع إبلك. قال الراجز: من الغنم: اليت ُتْصِدرُها إذا َرِوَيْت فـَ

 إذا الشريب أخذته أكه * فخله حىت يبك بكه وهو فعيل مبعىن مفاعل، مثل ندمي وأكيل.
_________ 

أراده هو قوله: له درمك يف رأسه ومشارب * ومسك ورحيان وراح تصفق الدرمك:  ( بيت االعشى الذى1)
 . واهلاء يف رأسه تعود على حصن ذكره يف شعره.الدقيق احلوارى

. ومل يتعرض هنا جلمعه على أشربة النه سيأيت يف النهار، يقول ( قال اجملد: والشراب ما يشرب كالشريب اه2)
عذاب والشراب، لكن ورد يف احلديث أشربة، ونظريه جواب حيث قالوا مجعه على ج أهنر وهنر، أوال جيمع كال

 زع فيه. ونظريه أيضا تكسري حنو مضروب كمصروف على مفاعيل. قاله نصر.أجوبة مولد، ونو 
 مرتضى. ( حاشية على بعض نسخ الصحاح: الصواب السريبة ابلسني املهملة. اه3)
 صحاح( . - 20)
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مايل وأكَّله، أي أطعمه الناَس. و: ظل مايل يـُؤَكَُّل وُيَشرَُّب، أي يرعى كيف شاء. وَشرَّْبُت الِقْربََة،  وتقول: شرب
أي َجَعْلُت فيها وهي جديدٌة ِطيناً وماًء، ليطيَب طعمها. والَشَربَُة: ابلتحريك: َحوض يـُتََّخُذ حول النخلة َترَتَوَّى 

هري: خَيُْرْجَن من َشَرابٍت ماُؤها َطِحٌل * على اجلُذوِع خَيَْفَن الَغمَّ والَغَرقا ٌت. قال ز منه، واجلمع َشَرٌب وَشَراب
والشوارب: جماري املاء يف احللق. ومحار صخب الَشوارب من هذا، أي شديد الَنهيق. وقد َطرَّ شارُب الغالم، 

قول: َأْشَربـَْتين ما مل أشرْب، أي ادََّعْيَت رَِبْت. وتومها شارابن، واجلمع شوارب. أبو عبيد: َأْشَرْبُت اإلبل حىتَّ شَ 
عليَّ ما مل أفعل. واإلشراب: لوٌن قد ِأْشِرَب من لون آَخر. يقال ُأْشِرَب األبيُض محرًة، أي َعالُه ذلك. وفيه 

، ومثله ا والُغْرفة والُلقمة. حلُْسَوُة ُشْربٌَة من مُحَْرٍة، أي إْشراٌب. ويقال أيضاً عنده ُشْربٌَة من ماٍء، أي مقدار الِريِ 
 وُأْشِرَب يف قلبه ُحبَُّه، أي خالَطه، ومنه قوله تبارك وتعاىل: )َوُأْشرِبوا يف قلوهبم العجل(
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أراد حب الِعْجِل، فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه. والشاربُة: القوُم على ضفة النْهر وهلم ماؤه. 
كل والشرب، عن ابن السكيت: وَتَشرََّب الثوُب الَعَرَق، أي َنِشَفُه. بة، مثال مهزة: كثري اال ورجٌل أكلة شر 

، كالقشعريرة من اقشعر.  واشرأب للشئ اشرئبااب: مد عنقه لينظر. والشر أبيبة، بضم الشني: اسٌم من اشرأبَّ
ربب ة، أي على أمر واحد. وش( ويقال: ما زال فالن على َشَربٍَّة واحد1وشربة، بتشديد الباء: موضع )

 ابلضم: موضع، وهو يف شعر لبيد ابهلاء:
 (2هل تعرف الدار بسفح الشرببه )

 الشرجب: الطويل. ]شرجب[
 الَشْرَعُب: الطويُل. وَشْرَعْبُت األدمَي: قطعته طواًل. والَشْرَعيبُّ: ضرٌب من الربود. ]شرعب[
 الشاِزُب: الضامر. وقد َشُزَب الفرس ]شزب[
_________ 

. قاموس وبعضهم جعل غضبة يف وصف الرجل الغضوب على إال جربة، ال اثلث هلا اه ( وليس هلا أخت1)
 هذا الوزن، فتكون ثالثة ال رابع هلا. قاله نصر.

 ( بعده:2)
 من قلل الشحر فذات العنظبه:
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 شزواب. وخيل شزب، أي ضوامٌر، ومكاٌن شازٌب، أي خشٌن.
الُضْمِر وهو املهزول، مثُل الشاِسِف، وليس مثل الشاِزِب. : اليابس من ابن السكيت: الشاِسبُ  ]شسب[

 ( : فقلُت له حاَن الَرواُح ورُْعُتُه * أَبمْسََر َمْلِويٍ  من القد شاسب والشسيب: القوس.1قال الَوقَّاُف العقيلي )
ُة. والَشصاِئُب: الشدائد. وقد َشِصَب األمُر، ]شصب[ يٌش شاِصٌب، أي اشتدَّ وع الِشْصُب ابلكسر: الِشدَّ

وقد َشَصَب ابلفتح َيْشُصُب ابلضم ُشصوابً. وَأْشَصَب هللا عيشه. والشيصبان: اسم قبيلة من اجلن. وينشد 
 حلسان: وىل صاحب من بىن الشيصبان * فحينا أقول وحينا هوه

َشْطباً، إذا َشقَّقْتُه لتعمل أُة اجلَريَد الَشْطَبُة: الَسَعَفُة اخلضراء الَرطَبُة، واجلمع الشْطُب. وَشطَبِت املر  ]شطب[
 منه احُلْصَر. قال أبو عبيد: مث تلقيه الشاِطبُة إىل املُنَـقِ يِة. قال قيس بن اخلطيم:

_________ 
 ( ورد بن ورد اجلعدى.1)
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ا ) يلة. والشطيَبُة: قطعة * َتَذرَُّع ِخْرصاٍن أبَْيدي الَشواِطِب وجاريٌة شطبة، أي طو ( 1ترى قصد املُرَّاِن تـُْلقى َكَأهنَّ
من الَسناِم تـُْقَطُع طواًل، وكذلك هي من األدمِي، وَشِطيَبٌة من نـَْبٍع تـُتََّخُذ منها القوُس. واالْنِشطاُب: الَسَيالُن. 

يف َمْتِنِه، الواحدة شطبة، مثل صربة وصرب، وكذلك وطريٌق شاطٌب، أي مائٌل. وُشَطُب السيِف: َطرائُِقُه اليت 
 ضم الشني والطاء. وسيف ُمَشطٌَّب وثوٌب مشطٌب: فيه طرائُق. وشطيب: اسم جبل.شطب السيف ب

الشَّْعُب: ما َتَشعََّب من قبائل العرب والعجم، واجلمُع الشعوُب. والُشعوبيَُّة: ِفْرَقة ال تـَُفضِ ُل العرَب  ]شعب[
ه يعين من العجم. والَشْعُب: القبيلة وأما الذي يف احلديث: أنَّ رجاًل من الشُّعوب َأْسَلَم، فإن   على العجِم.

العظيمُة، وهو أبو القبائل الذي يـُْنَسبوَن إليه، أي جَيَْمُعُهْم وَيُضمُُّهْم. وحكى أبو عبيد عن ابن الكليب  عن أبيه: 
 مارَُة، مث الَبْطُن، مث الفخذ.الَشْعُب أكرب من القبيلة، مث الفصيلُة، مث العِ 

_________ 
 كأهنا ".  ( ويروى: " فيها1)
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عب الرأس: شأنه الذى يضم قبائله. وىف الرأس أربع قبائل. وتقول: مها شعبان: أي مثالن. والشعب: وش
الصدع يف الشئ، وإصالحه أيضا الشعب، وُمْصِلُحُه الَشعَّاُب، واآلَلُة ِمْشَعٌب. وَشَعْبُت الشئ: فرقته. وشعبته: 

معوا بعد التَـَفرُِّق، وتفرق شعبُـُهْم، إذا تفرَّقوا بعد َم َشْعبُـُهْم، إذا اجتمجعته، وهو من األضداد. تقول: الَتأَ 
 االجتماع. قال الِطرِمَّاح:

( * ويف احلديث: " ما هذه الُفْتيا اليت َشَعْبَت هبا الناس "، أي فرقتهم. وشعب: 1َشتَّ َشْعُب احلَيِ  بعَد الِتئاْم )
نسبوا إليه، فمن كان منهم ابلكوفة يقال ن عمرو احلمريى وولده فجبل ابليمن، وهو ذو شعبني، نزله حسان ب

هلم شعبيون، منهم عامر بن شراحيل الشعىب وعداده يف مهدان، ومن كان منهم ابلشأم يقال هلم الشعبانيون، 
ومن كان منهم ابليمن يقال هلم آل ذى شعبني، ومن كان منهم مبصر واملغرب يقال هلم االشعوب. والتشعب: 

 ( :2ْشَعَب الرُجُل، إذا مات أو فارق ِفراقاً ال يرجع. قال الشاعر )رق، واالنشعاب مثله. وأَ التف
_________ 

 ( وعجزه:1)
 وشجاك اليوم ربع املقام

 ( هو النابغة اجلعدى.2)
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واحٌد. وتـَْيٌس ( * أبو عبيد: الشعيب، واملزادة والراوية والسطيحة شئ 1انوا أانسا من ُشعوٍب فَأْشَعبوا )* وك
ْرنـَْيِه بعيدا جدا، واجلمع شعب. وقال أبو داود: وقصرى شنج االنسا *  ُ الَشَعِب، إذا كان ما بني قـَ أشعُب َبنيِ 

بل، واجلمع الِشعاُب. ويف املثل: " َشَغَلْت ِشعايب ( والشعب ابلكسر: الطريق يف اجل2ء نباح من الشعب )
نَِة َعطاِئي عن الناس. والِشْعُب أيضاً: مسة لبىن منقر. والشعب أيضا: احلَيُّ َجْدواَي " أي َشَغَلْت كثرُة املَُؤو 

َعَب احلَقِ  َمْشَعُب وانشعب ( : ومايَل إالَّ آَل َأمْحََد شيَعٌة * ومايَل إالَّ َمشْ 3العظيُم. واملَْشَعُب: الطريُق. وقال )
 م: واحدة الُشَعِب، وهىالطريُق وأغصاُن الشجرِة، أي تـََفرََّقْت. والُشْعَبُة ابلض

_________ 
 ( صدره:1)

أقامت به ما كان يف الدار أهلها * وقال ابن برى: صوابه إنشاده: " وكانوا شعواب من أانس " أي ممن تلحقه 
 شعوب.



 ٍم خا * ضٍب فوجئ ابلرعب( وقبله: له ساقا ظلي2)
 ( الكميت.3)
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 ( :1لعنق واملَْنِسِج. قال الراجز )صان. وشعب الفرس أيضا: ما أشرف منه كااالغ
( * والَشعبة أيضًا: املَسيُل الصغرُي. يقال: ُشْعَبٌة حاِفٌل، أي ممتلئٌة سياًل. والُشعبة 2َأَشمُّ ِخْنذيٌذ ُمِنيٌف ُشَعُبْه )

ُهُم املَِنيَُّة، أي فـَرَّقَـ  ُهْم. ومنه مُسِ َيِت املنيُة َشعوبَ أيضاً: الُفْرَقُة، تقول: َشَعبَـتـْ ، ألهنا تـَُفرِ ُق. وهي َمعرِفة ال تدخلها تـْ
 األلف والالم. والُشْعَبُة أيضاً: الُرْؤبَُة، وهي قطعة ُيَشعَُّب هبا اإلانء. يقال َقْصَعٌة ُمَشعََّبٌة، أي ُشعِ َبْت يف مواضعَ 

َد للكثرة. والُشْعَبُة: الطائفة من الشئ. و  ب: اسم رجل شعبان: اسم شهر، واجلمع شعباانت. وأشعمنها، ُشد 
كان طماعا. وىف املثل " أطمع من أشعب ". وشعىب: موضع، بضم الشني وفتح العني. قال جريٌر يهجو 

( ال أاب لك واغرتااب وشعبعب: موضع. قال 3العباس بن يزيد الكندى: أعبدا حل يف شعىب غريبا * ألؤما )
 ( :4الشاعر )

_________ 
 ( هو دكني بن رجاء.1)
 ( بعده:2)

 لفارس لوال قيقبهيقتحم ا
 ( يف املطبوعة االوىل: " الوحا "، حتريف3)
 ( هو الصمة بن عبد هللا القشريى.4)
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جعلن يدى للخد مرفقة * على شعبعب بني احلوض والعطن وقوهلم: شعب األمرُي رسواًل إىل موضع كذا، هل أ
 أي أرسله.

( . تقول: َشَغْبُت عليهم، 1ْنِد، وال يقال َشَغٌب )الشغب، ابلتسكني: هتييج الشر. وهو َشْغُب اجلُ  ]شغب[
ومحت واستصعبت على اجلأب: إهنا ذات شغب ( إذا 2وَشَغْبُت هبم، وشغبتهم، كله مبعىن. ويقال للنحوص )

له املستصعب املريد وشغبت  -*  ( : كان عىن يرد درؤك بعد ال3وضغن. قال أبو زبيد يرثى ابن أخته )



ُب َشَغباً، لغٌة ضعيفة فيه. وشغب أيضا ابلتحريك: اسم امرأة ال ينصرف يف املعرفة. عليهم ابلكسر َأْشغَ 
 ومشغب.وشاغبه فهو شغاب ومشغب وشغب 

 الَشْغَزبِيَُّة: ضرٌب من احلِيلة يف الصراع، ]شغزب[
_________ 

 ( يعىن حمركا.1)
 ( النحوص من االتن: ما ال ولد هلا. واجلأب: احلمار الغليظ.2)
 اللسان: " قال أبو زيد يرثى ابن أخيه ".( يف 3)
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ُتُه َشْغَزبًَة، وأخذُتُه ابلَشْغَزبِيَِّة. قال ذو الرمة: وَلبََّس بني َأْقوامي فكلٌّ   وهى أن تلوى رِْجَلُه برجلك. تقول: َشْغَزبـْ
 (1* َأَعدَّ له الشغازب واحملاال )

َقَبٌة وِشقاٌب وُشقوٌب. ابن السكيت عن أيب  اجلبل، واجلمع شِ الِشْقُب، ابلكسر: كالغاِر أو كالَشقِ  يف ]شقب[
عمرو: ِشْقٌب وَشْقٌب ابلكسر والفتح، قال: وهو مكان مطمئنٌّ إذا أشرفت عليه ذهَب يف األرض. قال: 

 والِشقاُب الُلهوُب، وهو َمْهوًى بني اجلبلني. والَشْوَقُب: الرجل الطويل.
 ، كأنه ِشقُّ َحَطب.قرنني ُمْنَكَرْينِ كبٌش َشَقْحَطٌب، أي ذو   ]شقحطب[

: مِسعت  ]شنب[ ٌة يف األسنان، ويقال بـَْرٌد وُعذوبٌَة. وامرأٌة َشْنباُء، بـَيِ َنُة الَشَنِب. قال اجلَْرمي  الَشَنُب: ِحدَّ
 األصمعيَّ يقول: الَشَنُب: بـَْرُد الفِم واالسنان. فقلت: إن أصحابنا

_________ 
 ى قوله: ومعتمد جعلت له ربيعا * وطاغية جعلت له نكاال" ولبس " معطوف عل( قال يف مسط الآلىل: 1)
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ا إذا أتت عليها الِسنون احتكَّت. فقال: ما  يقولون: هو ِحدَّهُتا حني َتْطَلُع، فرياد بذلك حداثـََتها وطراَءهَتا، ألهنَّ
ْيها حوة اللثاث وىف أنياهبا َشَنُب يؤي د قول لعس * وىف  هو إال بـَْرُدها. وقول ذي الُرمَّة: َلْمياُء يف َشَفتـَ

 ( ال تكون فيها حدة.1األصمعي ، ألن الِلث ة )
( : َسَيْكفيَك َصْرَب القوِم 2الَشْوُب: اخللط. وقد شبُت الشئ أشوبه فهو مشوب. وقول الشاعر ) ]شوب[



خملوط ابلتوابل  م فاعله، أي( * وماء قدور يف القصاع مشيب إمنا بناه على شيب الذى مل يس3حلٌم معرص )
والصباغ. وقوهلم " ما عنده َشْوٌب وال َرْوٌب "، أي ال َمَرٌق وال َلنَبٌ. ويف املثل: " هو َيشوُب وَيروُب "، ُيْضَرُب 

 ملن خَيِْلُط يف القول أو العمل. والِشياُب: اسم ما ميزج.
_________ 

 ولثى.( اللثة ابلتخفيف: ما حول االسنان، ومجعها لثات 1)
 و سليك بن السلكة السعدى.( ه2)
 ( حلم معرص: ملقى يف العرصة ليجف، أو مقطع، أو ملقى يف اجلمر فيختلط ابلرماد وال جيود نضجه.3)
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 ( : اسم جبل بنجد. والشائبة: واحدة الشوائب، وهى االقذار واالدانس.1وشابة يف شعر أىب ذؤيب )
هب الشئ ابلكسر شهبا، واشتهب لبياُض الذي غلب على السواد. وقد شالُشْهَبُة يف األلوان: ا ]شهب[

الرأُس. وفرٌس َأْشَهُب، وقد اْشَهبَّ اْشِهباابً، واْشهابَّ اْشهيباابً مثله. وُغرٌَّة شهباء، وهو أن يكون يف غرة 
لليوم ذي الرِيح الفرِس َشَعٌر خيالف البياَض. واْشهابَّ الزرُع، إذا هاج وبقي يف خالله شئ أخضر. ويقال 

أْشَهُب، والليلُة َشهباُء. وكتيبٌة شهباُء، لبياض احلديد. والنصُل األشهُب: الذي بُِرَد فذهب  الباردة والَصقيع:
َسواُده. والِشهاُب: ُشْعَلُة انٍر ساطعٌة. وإنَّ فالانً َلِشهاُب حرٍب، إذا كان ماضياً فيها. واجلمع شهب وشهبان 

 ساب وحسبان.أيضا، عن االخفش، مثل ح
_________ 

 : كأن ثقال املزن بني تضارع * وشابة برك من جذام لبيج( هو قوله1)
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 والشهاب: اللنب الضياح والشوهب: القنفذ.
شهربه * ترضى من اللحم  الَشْهَربَُة: العجوز الكبرية، مثل الشهربة. قال الراجز: أم احلليس لعجوز ]شهرب[

 مة يف العجوز.بعظم الرقبه والالم مقح
الَشْيُب واملَشيُب واحٌد. وقال األصمعي: الَشْيُب بياُض الَشَعِر: واملَشيُب دخوُل الرُجل يف َحدِ   ]شيب[

 ( :1الشيِب من الرجال. قال ابن السكيت يف قول عدى )



بَه * بَُه وِلمْثِل ذلك را( * يعين بـَيََّضُه املشيُب، وليس معناُه خاَلَطُه. وأنشد: قد را2والرأس قد شابَه املَشيُب )
 َوَقَع املَشيُب على الَسواِد َفشابَُه أي بيض مسوده.

_________ 
 ( قال ابن برى: هذا البيت زعم اجلوهرى أنه لعدى، وهو لعبيد بن االبرص.1)
 ( صدره:2)

 تصبو وأىن لك التصاىب:
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لِة َشيباء ابإلضافة، إذا افُتض ت، وابتت ( معروف عريب صحيح. وتقول: ابَتْت فالنُة بلي1وشيب السوط )
بليلة ُحرٍَّة إذا مل تفتض. و )اشتعل الرأس شيبا( على الَتمييز. وقال األخفش على املصدر، ألنه حني قال 

لِشيُب أيضاً: اجلِباُل يقع عليها الثلج فـََتشيُب به. اْشتعَل كأن ه قال شاب، فقال َشيباً. والشيُب: مجع َأْشَيَب. وا
ا هو كقوهلم ليٌل الئٌل، وموٌت مائٌت. الكسائي: َشيََّب احلزُن رأَسه وبرأِسِه، وَشيـََّبُه وقوهل م: َشْيٌب شائٌب، إمنَّ

شيباانن: احلزُن، وأشاَب احلزُن رأَسُه وبرأسه. وأشاب الرجل، أي شاب أوالده. وشيبان: حى من بكر، ومها 
بكر بن وائل، واآلخر شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن  أحدمها شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن

عكابة. وشيبة: اسم رجل، ومفتاح الكعبة يف ولده، وهو شيبة بن عثمان بن طلحة بن عبد الدار ابن قصى. 
 ( :2الشاعر ) والشيب ابلكسر: حكاية أصوات َمشاِفِر اإلبِل عند الُشْرِب. قال

_________ 
 وشيبا السوط: سريان يف رأسه. ( يف املطبوعة " الصوت " حتريف.1)
 ( هو ذو الرمة.2)
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ماٍح، ومها أشدُّ الشتاِء  َِ تداعني ابسم الشيب يف ُمتَـثـَلِ ٍم * َجوانُِبُه من َبْصَرٍة وِسالِم وشيباُن وِمْلحاُن: َشْهرا ُق
أمست اآلفاق غربا جنوهبا * بردًا مُسِ يا، بذلك لبياِض األرِض مبا عليها من الَثلج والَصقيع. قال الكميت: إذا 

 شيبان أو ملحان واليوم أشهب أي من الثلج. هكذا رواه ابن سلمة بكسر الشني وامليم.
 فصل الصاد



الُصَؤابَُة ابهلمز: بيضُة القملِة، واجلمع الُصَؤاُب والِصْئباُن. وقد َصِئَب رأُسُه وَأْصَأَب أيضاً، إذا َكثـَُر  ]صأب[
 ، إذا أكثر من ُشْرِب املاِء فهو رجٌل مصأب، على مفعل.ِصْئبانُُه. وَصِئَب الرجلُ 

، أي سَكبته فانسكب. واملاء ي ]صبب[ تصبَُّب من اجلبل، أي يتحدَُّر. ويقال ماٌء َصبَـْبُت املاَء صبَّاً فاْنَصبَّ
، وهو كقولك ماٌء سكب، وماء غور. قال الراجز )  ( :1صبٌّ

 (2تنضح ذفراه مباء صب )
_________ 

 كني بن رجاء.( هو د 1)
 ( بعده:2)

 مثل الكحيل أو عقيد الرب:
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: عاشٌق مشتاٌق، وقد َصِبْبَت اي رجُل ابلكسر. قال الشاعر  والصبابة: رقة الشوِق وحرارته. يقال رجل صبٌّ
اء يف اإلانء. ( : وَلْسَت َتَصبُّ إىل الظاِعننَي * إذا ما َصديُقَك مل َيْصَبِب والُصبابَُة ابلضم: البقية من امل1)

والُصبَُّة ابلضم: القطعة من اخليِل، والِصْرَمُة من اإلبل. قال أبو زيد: الُصبَُّة  وَتصابـَْبُت املاَء، إذا َشرِْبَت ُصبابـََتُه.
فة، من املَْعِز: ما بني العشرة إىل األربعني. والُصبَُّة أيضاً من املاء مثل الُصَبابَِة. وَمَضْت ُصبٌَّة من الليل، أي طائ

، وقال: ويف احلديث: " لتعوُدنَّ فيها َأساِوَد ُصب اً َيضِرُب ب عُضُكْم رِقاَب بـَْعٍض " ذكر الُزهري أنه من الَصبِ 
( . والَصبيُب: ماُء ورِق الِسْمِسِم. قال أبو عبيد: 2احلَيَُّة السوداُء إذا أرادْت أن تنهش ارتفعْت مث َصبَّْت )

محُر يعلوه سواٌد. ومنه و غريه من نباِت األرِض، وقد ُوِصَف يل مبصر، ولوُن مائِِه أيقال إنه ماُء ورِق الِسمِسِم أ
 ( ماًء كأنَّ مِجاَمُه * ِمَن اأَلْجِن ِحنَّاٌء َمعاً وصبيب3قول َعلقمة بن َعَبدة: فَأْوَرَدها )

_________ 
 ( الكميت.1)
 ( قال االزهرى: قوله إساود صبا، مجع صبوب وصبب.2)
 انه واللسان: " فأوردهتا ".( يف ديو 3)
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ن االرض، ويقال: هو عصارة ورق احلِنَّاِء. والصبيُب: الدُم. والصبيُب: الُعْصُفُر املُخَلُص. والَصَبُب: ما احندر م
 ومجعه أصباب. وتصبصب الشئ: احمق وذهب. قال الراجز:

 إذا االداوى ماؤها تصبصبا * ومخس صبصاب، مثل بصباص.
َبُه َيْصَحُبُه ُصْحَبًة ابلضم، وَصحابة، ابلفتح. ومجع الصاِحب َصْحٌب مثل راكب وركب، َصحِ  ]صحب[

 وصحبة ابلضم مثال فاره وفرهة، وصحاب مثل جائع وجياع. قال الشاعر امرؤ القيس:
( * وصحبان مثال شاب وشبان. واالصحاب: مجع صحب، مثل فرخ 1وقال ِصحايب قد َشَأْوَنَك فاطلب )

الصحابة ابلفتح: األصحاب، وهي يف األصل مصدٌر. ومجع األصحاِب أصاحيُب. وقوهلم يف النداء . و وأفراخ
اً. وأصحبته الشئ:  َع من العرب مرمخَّ اي صاِح، معناه اي صاحيب. وال جيوز ترخيم املضاف إال يف هذا وحَده، مسُِ

 جعلته له صاحبا.
_________ 

 ( صدره:1)
 صحاح( - 21فكان تنادينا وعقد عذاره * )
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طحب القوم: صحب بعضهم بعضها، واستصحبته الكتاب وغريه. وكل شئ الَءَم شيئاً فقد استصحبه. واص
وأصله اصتحب، الن اتء االفتعال تتغري عند الصاد مثل اصطحب، وعند الضاد مثل اضطرب، وعند الطاء 

ال مثل اذخر، وعند الزاى مثل ازدجر، مثل اطلب، وعند الظاء مثل اظلم، وعند الدال مثل ادعى، وعند الذ
شدة خمارجها، فأبدل منها ما يوافقها لتخف على اللسان الن التاء الن خمرجها فلم توافق هذه احلروف ل

َيٍة إمٍَّر * 1ويعذب اللفظ به. وأصحب البعري والدابة، إذا انقاد بعد ُصعوبة، قال الشاعر ) ( : وَلْسُت ِبذي رَثـْ
الَشَعُر عليه. وقد  هاً َأْصَحبا وَأْصَحَب الرجُل، إذا بـََلَغ ابُنُه. واملُْصَحُب من الزِقاِق: ماإذا ِقيَد ُمْسَتْكرَ 

َتُه، إذا تـَرَْكَت صوَفُه أو شعره عليه ومل تعطنه. واحلميت: ما ليس عليه شعر. عن أىب عمرو. وأصحب  َأْصَحبـْ
 َأْصَحُر َيضِرُب َلْونُُه إىل احلمرة. املاء، إذا عاله الطحلب، حكاه عنه يعقوب. ومحار أصحُب، أي

_________ 
 ى.( امرؤ القيس بن مالك احلمري 1)
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باُن. واصطخب، افْـتَـَعَل الَصَخُب: الِصياح واجلََلَبُة. تقول منه: َصِخَب ابلكسر، فهو َصخَّاٌب وَصخْ  ]صخب[
 منه. وقال الشاعر:

، إذا كان له صوت.إنَّ الَضفادَِع يف الُغْدران َتْصَطِخُب * و   ماٌء َصِخُب اآلِذيِ 
ًا. يقال: جاءان بَصْربٍَة َتزوي الَوْجَه. وكذلك الصَرُب ابلتحريك. والَصَرُب  ]صرب[ الَصْرُب: اللنب احلامُض جد 

ا أيضاً: الصمغ األمحر، وهو صمُغ الطَْلِح. قال الشاعر: َأْرٌض عن اخَلرْيِ والُسْلطاِن انئَِيٌة * فاأَلْطَيباِن هب
ت الَصَربَُة مثل رأس الِسنـَّْوِر، ويف جوفها شئ كالغراء والدبس ميص الطُْرثوُث والصرب الواحدة صربة. ورمبا كان

ويـُؤَْكُل. وامِلْصَرُب: اإلانء الذي ُيْصَرُب فيه اللنب، أي حُيَْقُن. تقول: َصَرْبُت اللنب يف الَوْطب، واصطربته، إذا 
َنُه، ومنه قيل للَبحريَِة َصْرىب على ليحمض. وتقول أيضا: َصَرَب بـَْوَلُه، إذا َحقَ مجعته فيه شيئاً بعد شئ وتركته 

فـَْعَلى، ألهنم كانوا ال حيلبوهنا إال للَضيف فيجتمع اللنب يف َضْرِعها. وصرب الصىب ليسمن، وهو إذا احتبس 
 ذو بطنه فيمكث يوما ال حيدث، وذلك إذا أراد أن يسمن.
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ُب: نقيض الَذلوِل. وامرأة صعبة وِنساٌء َصْعباٌت ابلتسكني، ألنه صفة. واملُْصَعُب: الفحل، وبه الَصعْ  ]صعب[
مُسِ َي الرجل ُمْصَعباً. وَصُعَب األمر ُصعوبة: صار َصْعباً. وَأْصَعْبُت األمر: وجدته صعباً. وأصعبت اجلمَل فهو 

ر صعباً. واستصعب عليه األمر، أي َصُعَب. واملصعبان: حىت صاُمْصَعٌب، إذا تركَته فلم تركبه ومل مَيَسْسه حبل 
مصعب بن الزبري، وابنه عيسى ابن مصعب. وكان ذو القرنني املنذر بن ماء السماء يلقب ابلصعب. قال 

 لبيد: والصعب ذو القرنني أصبح اثواي * ابحلنو يف جدث أميم مقيم
 إذا رَفع َوَسَطها وقوَّر رأسها.يَدة، الَصْعَنُب: الصغري الرأس. وصْعَنَب الَثر  ]صعنب[
َصِقَبت دارُه ابلكسر، أي قـَُربْت. ويف احلديث: " اجلار أحق بَصَقِبِه ". وتقول أْصَقَبه فَصَقَب، أي  ]صقب[

 قرَّبه فقُرب. والصقب، العمود الذي يكون يف وسط اخلِباء، وهو االطول: واجلمع صقوب. والصقب
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 ( . والصاقب: اسم جبل.1ايبس. والصقب: الطويل من كل شئ مع ترارة ) أيضا: الضرب على شئ مصمت
 ( : الطويل.2الصقعب ) ]صقعب[



أبو عمرو: الُصْلُب والَصليب: الشديد، وكذلك الُصلَّب بتشديد الالم. وقد صلب الشئ صالبة  ]صلب[
ض ورعى احلمى وطول  * راة اهلجان صلبها العوصلبته أان. ومنه قول الشاعر االعشى يصف انقته: من س

احليال صلبها، أي شدها. وتقول أيضا: صلب الرطب، إذا بلغ اليُـْبَس، فهو مصلِ ٌب بكسر الالم، فإذا صب 
عليه الدبس ليلني فهو مصقر. والصلبية: حجارة املسن. تقول سنان ُصلَّيبٌّ ومصلٌَّب أيضًا، أي مسنون. 

قاٌر فذلك الُصْلُب. والُصْلُب من األرض: املكان الغليظ . وكل شئ من الظهر فيه فَ والُصْلُب ِمَن الَظهر
َقاد، واجلمع الصلبة مثل قلب  املُنـْ

_________ 
 ( الرتارة: السمن واالسرتخاء.1)
 ( وردت املادة يف الطبعة االوىل " صعقب " و " الصعقب " كالمها حمرف.2)
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قال عدي  بن زيد: َأْجِل أنَّ هللا قد َفضََّلُكْم *  وقلبة. والصلب أيضا: موضع ابلصمان. والصلب: احلسب.
فوق ما أحكى بُصْلٍب وإزاْر قال أبو عمرو: الُصْلب: احلسب. واإلزار: العفاف. والَصَلب، ابلتحريك: لغة يف 

( 1املخدم * يف صلب مثل العنان املؤدم ) الُصْلب من الظهر. قال العجاج يصف امرأة: راي العظام فخمة
( وذكر عقااب: جرمية انهض يف 2ضا: ما َصُلب من األرض. والصليب: َوَدُك العظام. قال اهلذىل )والصلب أي

رأس نيق * ترى لعظام ما مجعت صليبا واالصطالب: استخراج الودك من العظام ليُـْؤَتَدَم به. وقال الكميت: 
، وصلبه أيضا، شدد للتكثري. قال تعاىل: َمنزَِله * وابت شيُخ العيال يصطلُب وصَلبه َصْلباً واحتلَّ بـَْرُك الشتاء 

 )َوأُلَصلِ بَـنَُّكْم يف جذوع الَنْخِل( .
_________ 

 ( بعده:1)
 إىل سواء قطن مؤكم

 ( هو أبو خراش اهلذىل.2)
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 والَصليُب للنصارى، واجلمع ُصُلٌب وُصلباٌن. وثوٌب ُمَصلٌَّب: عليه نـَْقٌش كالصليب. والعرب تسمِ ي األجْنُمَ 
( : صليبًا. والصاِلب: احلارَّة من احلُمَّى، خالف النافض. تقول: َصَلَبْت 1األربعَة اليت خلف الَنْسِر الواقع )

 ت، فهو مصلوب عليه.عليه مُحَّاُه َتْصِلب ابلكسر، أي دامت واشتد
 األموي : الَصَلْهيب من اإلبل: الشديد، والياء لالحلاق، واالنثى صلهباة. ]صلهب[
صناب: صباغ يتخذ من اخلردل والزبيب. قال جرير: تكلفين معيشة آل زيد * ومن ىل ابلصالئق ال ]صنب[

 بيضاء، ينسب إىل الصناب.( والصناب والصناىب، هو الكميت، أو األشقر إذا خالط ُشْقَرَتُه شعرٌة 2)
 ( :3الَصْوُب: نزول املطر. والصيب: السحاب دون الصوب. وصاب، أي نزل. قال الشاعر ) ]صوب[

_________ 
 ( قوله: الىت خلف النسر الواقع، غلط صوابه: خلف النسر الطائر. وهذا مما وهم فيه اجلوهرى.1)
 ويروى: " ابملرقق والصناب ".( الصالئق: مجع صليقة، وهو اللحم املشوى املنضج. 2)
 وقيل علقمة بن عبدة. ( هو رجل من عبد القيس ميدح النعمان، وقيل أبو وجزة ميدح عبد هللا بن الزبري،3)
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فلست ال نسى ولكْن ملألٍك * تنزَّل من جوِ  السماء َيصوُب والَتَصوُُّب ِمثله. وَصوَّْبُت الفرس، إذا أرسلَته يف 
اجلَْرِي. وقال امرؤ القيس: فصوبته كأنه صوب غبية * على االمعز الضاحى إذا سيط أحضرا ويقال صابَه 

السهُم َيصوُب َصْيبوبًَة، أي َقَصد ومل جَيُْر. وصاَب السهُم الِقرطاَس َيصيُبُه َصْيباً، لغٌة  وصاب املطر، أي ُمِطَر.
يف أصابه. ويف املثل: " مع اخلواطئ سهٌم صائب ". وقوهلم: دْعين وعليَّ َخطَِئي وَصْويب، أي صوايب. قال 

ا َخطئي وَصْويب * عليَّ وإنَّ ما أه1الشاعر ) ( قوله ماَل ابلرفع، أي وإن  الذي 2ماُل ) لْكتُ ( : دعيين إمن 
أهلكُت إمنا هو ماٌل. وأصابَه، أي وجده. وأصابته مصيبة، أي أخذته، فهو ُمصاب. واملُصاُب: قصب 

 ( :3السكر. وأصاب يف قوله: وأصاب القرطاس. واملصاب: االصابة. وقال الشاعر )
_________ 

 ( أوس بن غلفاء.1)
 يوم غول * تقطع اببن غلفاء احلبال أمامة( قبله: أال قالت 2)
 ( احلارث بن خالد املخزومى.3)
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( إن مصابكم رجال * أهدى السالم حتية ظلم ورجل ُمصاٌب ويف عقله صابٌَة، أي فيه َطَرٌف من 1أسليم )
مبعىًن. اجلنون. والصواب: نقيض اخلطأ. وَصو به، أي قال له أصبَت. واستصوب ِفْعَلُه واستصاب ِفْعَله، 

ن السكيت: وأهل الَفْلج يسمُّون اجلَريَن: الُصوبة، وهو موضع الَتْمِر. وصوَّب رأَسه، أي خفضه. قال اب
وتقول: دخلت على فالٍن فإذا الداننرُي ُصوبة بني يديه، أي َمهيَلٌة. واملصيبة: واحدة املصائب. واملَصوبة بضم 

لزائد. وجيمع ئب وأصله الواو، كأهنم شبهوا االصلى ابالصاد مثل املصيبة. وأمجعت العرب على مهز املصا
 ( :2أيضا على مصاوب وهو االصل. وقوم صياب، أي خيار. وقال )

_________ 
( قال ابن برى: الصواب أظليم ترخيم ظليمة، وهى أم عمران زوجة عبد هللا بن مطيع. وكان احلارث ابن 1)

م * فليهنه إذ وجها تزوجها. وبعده: أقصيته وأراد سلمكخالد بن العاصى املخزومى ينسب هبا، وملا مات ز 
 جاءك السلم يف اللسان: " أقصدته "، " إذ جاءكم فلينفع ".

 ( الراعى، أو ولده جندل.2)
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 ( قال الفراء: هو يف ُصيَّابَة قوِمه، وُصوَّابَة1من معشر كحلت ابللؤم أعيُنهم * قـُْفِد األكفِ  لئاٍم غرِي ُصيَّاِب )
قومه، أي يف صميم قومه. والصيابة: اخليار من كل شئ. قال ذو الرمة: ومستشحجات ابلفراق كأهنا * مثاكيل 

( 4( : إين  أرقُت فِبتُّ الليل مشَتِجرا )3( . قال اهلَذيل )2النوب نوح والصاب: عصارة شجٍر ُمرٍ  ) من صيابة
 * كأن  عيىن فيها الصاب مذبوح

ة يف شَعر الرأس، وهي الُصهوبة. والرجل أصهُب. والصهباء: اخلمر، مسِ يْت بذلك الُصْهَبة: الُشْقرَ  ]صهب[
خيالط بياَضه مُحرة، وهو أن حيمر  أعلى الوبر وتبيضَّ أجوافه. ومجٌل صهاىب،  للوهنا. واألصهب من اإلبل: الذي

 أي أصهب اللون. ويقال هو منسوب إىل صهاب: اسم فحل أو موضع.
_________ 

 : جنادف ال حق ابلرأس منكبه * كأنه كودن يوشى بكالب( وقبله1)
 عصارة شجر.( يف القاموس: وشجر مر، مجع صاب. ووهم اجلوهرى يف قوله: 2)
 ( هو أبو ذؤيب.3)
 ( ويروى: " مرتفقا ".4)
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ك يقال وقال األصمعي: يقال لألعداء: ُصْهُب الِسباِل، وسود األكباد، وإن مل يكونوا صهب السبال، فكذل
هلم. قال ابن قَيِس الُرقـَي ات: فِظالل الُسيوف َشيَّنْبَ رأسي * واعتناقي يف القوم ُصْهَب الِسباِل ويقال أصله 

( . واملصهب: صفيف الشواء، 1اسم فرس للنمر )للروم، ألنَّ الُصهوبة فيهم، وهم أعداء العرب. وصهىب: 
 ( .2والوحش املختلط )

 فصل الضاد
اللصوق ابالرض. وَضبَّ املاء والدم َيِضبُّ ابلكسر، ضبيبا، أي سال، وأضببته أان. أصل الضب:  ]ضبب[

مث يرد أصابعه وفالن يُضبُّ انقَته ابلضم، أي حيلبها خبمس أصابع. قال الفراء: هو أن جيعل إهبامه على اخللف 
 على االهبام واخللف مجيعا.

_________ 
 بصهىب وهى ملهبة * إهلاهبا كضرام النار يف الشيح ( النمر بن تولب، وفيها يقول: لقد غدوت1)
 . قاله نصر.( هذه اجلملة ساقطة من أكثر النسخ، وقد تعقبها عاصم. اه2)
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ا أكل  والضب: دويبة، واجلمع ضباب وأضب، مثل كف وأكف. وىف املثل: " أعقُّ من ضب  " ألن ه رمب 
ضبُّ يف أَثر اإلبل الصادرة " و: " ال أفعله حىت  يرد عُله حىت  حينَّ الُحسوَلُه. واألنثى َضبٌَّة. وقوهلم " ال أف

الضب  "، ألن الضب  ال يشرب ماء. ومن كالمهم الذى يضعونه على ألسنة البهائم: قالت السمكة: وردا 
بدا * ( * وعنكثا ملت1ايضب، فقال: أصبح قلىب صردا * ال يشتهى أن يردا * إال عرادا عردا * وصلياان بردا )

د وأضبَّ أيضاً، أي كُثرت ِضبابه. وأرض َضِبَبٌة: َكثرية الضباب، وهو أحد ما جاء على أصله. وَضِبَب البل
ووقعنا يف مضاب منكرة، وهي ِقطع من األرض كثرية الضباب، الواحدة مضبة. واملضبب: احلارش الذي 

: احِلقد، تقول:   أضب فالن علىيصب املاَء يف جحره حىت  خيرج ليأخذه. والَضبُّ
_________ 

( بردا، تصحيف، والصواب " رددا " وهو السريع االرداد. ذكره أبو حممد االعرايب. خمطوط التكملة 1)
 .68للصغاىن 
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غل يف قلبه، أي َأضمره. وقال األصمعي: أضبَّ على ما يف نفسه، إذا سكت، مثل أْضَبَأ. وقال أبو زيد: 
، إذا تكلَّم. ومنه  ا سالت، وأضببتها أان. فكَأنَّ أَضبَّ أخرج الكالم. ويقال يقال: ضبَّت لثَـُّتُه دماً، إذأضبَّ

: ورٌم يصيب البعرَي يف ِفْرِسِنِه، تقول منه: َضبَّ البعري َيَضب ابلفتح،  أضبُّوا عليه، إذا أكثروا عليه. والضبُّ
، وانقة ضباء بينة الضبب. والضب: داء يف الَشفة ي ن َتِضبُّ سيل دماً، ومنه قوهلم: جاء فالفهو بعري أضبُّ

( قد لقينا منهُم * َخيال َتِضبُّ 1لِثاتُه ابلكسر، إذا اْشتدَّ حرصه على الشئ. قال بشر بن أيب خازم: وبىن متيم )
: واحد ِضباب الَنخل، وهو طَْلعه. ، أي تسيل وَتقطر. والَضبُّ  لِثاهُتا للَمْغَنِم قال أبو عبيدة: هو قلٌب تَِبضُّ

: اْنفتاٌق من االبط وكثرة ( : أطاَفت بُفحَّ 2قال الشاعر ) اِل كأنَّ ِضبابه * بُُطوُن املوايل يوَم عيٍد تـََغدَِّت والَضبُّ
 من

_________ 
 ( يف املفضليات: " وبىن منري قد لقينا " وىف االساس: " وبنو منري ".1)
 ر هو بطني التيمى.( هو سويد بن الصامت. وذكر الصغاىن يف التكملة أن الشاع2)
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ن وانفتقت آابطُه وَقُصَر عنقه. ورجٌل ُضباِضٌب ابلضم، إذا كاَن قصريًا  اللحم. تقول: تضبَّب الصيبُّ، أي مسَِ
، أي جربز  مسيناً. والَضبيبة: مسٌن وُربٌّ جُيعل للصيب   يف ُعكٍَّة يُْطَعُمه، يقال: َضبِ بوا لصبيِ كم. ورجٌل َخبٌّ َضبٌّ

. وضبة بن أد: عم متيم بن مر. والضبة: حديدة عريضة يَضبَّب هبا الباب. والَضبابة: َسحابة تـَُغشِ ي مراوغ
 ف يف أصله.األرض كالدخان، واجلمع الَضباب. تقول منه: أضب يومنا. وضب: اسم اجلبل الذى مسجد اخلي

يف ابتغاء الرزق. يقال: إن  يف  ضربه يضرِبه ضرابً. وضرب يف األرض ضرابً وَمضَرابً ابلفتح، أي سار ]ضرب[
. وقوهلم: " فضَرب الدهر َضَرابنَه " كقوهلم  ألِف درهٍم ملضَراب، أي ضراب. و )ضرَب هللاُ مثاًل( ، أي وصَف وبنيَّ

 ِضراابً. وضرَب اجلُرح َضَرابانً. وضرَب على يد فالٍن، إذا َحَجر فقَضى، من القضاء. وضرب الفحُل الناقةَ 
 َضوارب: اليت تطلب الرزق. وضرب البعرُي يف جهازه، أي نفر.عليه. والطري ال
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وضربت فيه فالنة ِبِعْرٍق ذي أَشٍب، أي التباس. أبو زيد: أضرب الرجل يف بيته، أي أقام فيه. قال ابن 
ال  ن مجاعة من االعراب. وأضرب، أي أطرق. تقول: رأيت حيَّة ُمْضِراب، إذا كانت ساكنةً السكيت: مسعتها م

تتحرك. وأْضَرَب عنه، أي أعرض. وأْضَرَب الرجل الفحَل الناقَة فضرهَبا. والتضريب بني القوم: اإلغراء. 
طراب مبعىًن. واملوج يضطرب، أي يضرب وضرَّب النجَّاُد املَُضرَّبََة، إذا خاَطها. وضارَبَه، أي جالَده. وتضاراب واض

: اختلَّ. وهذا حديٌث مضطِرُب الَسَنِد. وضاربه يف املال من بعُضه بعضا. واالضطراب: احلركة. واضطرب أمُره
املضاربة، وهي الِقراُض. والَضْرُب: اخلفيف من املطر. والَضْرُب: الرجل اخلفيف اللحم. قال طرفة: أان الرجل 

هٌم َضْرٌب فونه * َخشاٌش كرأس احلي ة املتوقِ ِد والَضْرُب: الصيغة والِصنف من األشياء. ودر الَضْرُب الذي تعر 
ُوِصَف ابملصدر، كقوهلم ماء َغْور وَسْكٌب. ويقال الضرب: اإلسراع يف املشي. والضَرُب، ابلتحريك: العسل 

 االبيض
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( بيضاُء أيوي َمليَكها * إىل طُُنف أْعيا ِبراٍق وانِزِل 2( : وما َضَرٌب )1الغليظ، يذكر ويؤنث. قال اهلذيل )
َيَس العنز، مبعىن التحوُّل من حال إىل ب العسُل: صار َضرَ واستضر  ابً. وهذا كقوهلم: استنوق اجلمل، واْستَـتـْ

حال. وتقول: أتت الناقة على مضِرهِبا بكسر الراء، أي الوقت الذي ضرهبا الفحُل فيه، جعلوا الزمان 
أعرف له َمْضِرَب َعَسَلٍة، لنسب واملال. وما كاملكان. وتقول أيضاً: ما ِلفالن َمْضِرُب َعَسَلٍة، أي َمْضِرٌب من ا

( . وَمْضِرُب السيف أيضاً: حنُو من ِشرْبٍ من َطَرِفِه، وكذلك َمْضرِبَُة السيف. واملَضِرُب أيضاً: 3تعين أعراَقه )
عظامها  ( مضِرٌب، أي إذا ُكِسر عظٌم من4العْظم الذي فيه ُمخٌّ. تقول للشاة إذا كانت مهزولًة: ما يُرِمُّ منها )

 فيه ُمخٌّ. وامِلضراب: الذي يضرب به العود. مل ُيَصبْ 
_________ 

 ( أبو ذؤيب.1)
 ( خرب ما يف قوله: أبطيب من فيها إذا جئت طارقا * وأشهى إذا انمت كالب االسافل2)
 ( أي ال يعرف له أصل وال قوم وال أب وال شرف.3)
 و املخ.جرى فيه الرم، وه ( قوله ما يرم، من االرمام، يقال أرم العظم، إذا4)
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ورجل مضرب، بكسر امليم: شديد الضرب. والضارب: املكان ذو الشجر. والضارب: الناقة الىت تضرب 
ذي ذهبت ظُلمته مييناً ومشاال ومالت الدنيا. قال الراجز: ايليت أم الغمر كانت حالبها. والضارب: الليل ال

ت ليٍل ضاِرِب * بَساِعٍد فـَْعٍم وَكفٍ  خاِضِب * صاحيب * مكان من أمسى على الرَكاِئِب * ورابـََعْتين حت
رٌب يف َغْمَرٍة َلِعُب والضارب والضارب: السابح. قال ذو الرم ة: لَيايَل اللَّْهو ُتْطبيين فأَتْـبَـُعُه * كأن ين ضا

رِبت والَضريب: الذي َيضرب ابلِقداح، وهو املوكَّل هبا، واجلمع الضرابء. والَضريب: الصقيع، تقول منه: ضُ 
األرض، كما تقول طُلَّت األرض من الَطلِ . وضريب الشئ: مثله وشكله. والضرائب: االشكال. وَضريب 

ِة أبل،  الَشْول: لنٌب حُيْلب بعضه على بعض. عن أيب نصر. وقال بعض أهل البادية: ال يكون ضريباً إال من ِعدَّ
وما كنت أخشى أن تكون منيَّيت * ضريَب ِجالد فمنه ما يكون رقيقاً، ومنه ما يكون خاثرًا. قال ابن أمحر: 

 صحاح( - 22الَشْوِل مَخْطاً وصاِفيا والَضريبة: الطبيعة والسجية، تقول: فالن )
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كرمي الضريبة، ولئيم الضريبة. وكذلك تقول يف النحيتة، والسليقة، والنحيزة، والتوس، والسوس، والغريزة، 
حدة الضرائب اليت تؤخذ يف األرصاد واجلزية وحنوها. ومنه ضريبة العبد، وهي م. والضريبة: واوالنحاس، واخلي

غلته. والضريبة: املضروب ابلسيف، وإمنا دخلته اهلاء وإن كان مبعىن مفعول النه صار يف عداد االمساء، 
 مع الضرائب.ط مث يغزل: واجلكالنطيحة واالكيلة. والضريبة: الصوف أو الشعر يُنَفُش مث يُدرَُج ويشدُّ خبَي

الُضغاب والَضغيب: صوت األرنب. وقد َضَغَبت َتْضَغُب. وامرأة َضْغَبة، أي مولعة حبب الضغانيس،  ]ضغب[
 وهى صغار القثاء، أسقطت السني منه الهنا آخر حروف االسم، كما قيل يف تصغري فرزدق فريزد.

ر كرك مهجر الضوابن أومه * روض ه سواء. وقال: عالَضُوابن: اجلمل القوي  الضخم، واحده ومجع ]ضوب[
 القذاف ربيعا أي أتومي

 حلم ُمَضهٌَّب، إذا ُشِوَي ومل يُباَلغ يف ُنضجه. وقال امرؤ القيس: ]ضهب[
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س والرمح: َعْرُضُهما على النار عند منش أبعراف اجلياِد َأُكفُّنا * إذا حنُن ُقمنا عن ِشواء ُمَضهَِّب وتضهيب القو 
 التثقيف.

 الطاء فصل



الطبيب: العامل ابلطب، ومجع القلة أِطبٌَّة، والكثري أِطبَّاء. تقول: ما كنَت طبيباَ ولقد طَِببت، ابلكسر.  ]طبب[
. ويف املثل: " إن كنت  ذا ِطبٍ  فِطبَّ واملتطبِ ب: الذي يتعاطى ِعلم الطِ ب. والُطبُّ والَطبُّ لغتان يف الِطبِ 

، وَطبَّ ) ( : َيديُن ِلَمْزروٍر إىل َجْنب َحْلقة 2كلُّ حاذٍق طبيٌب عند العرب. قال املرار )( . و 1لعينيك " وُطبَّ
: 3* من الِشْبه سوَّاها برفق طبيُبها ) ( وفالن يستطب  لوجعه، أي يستوصف الدواَء أيُّه يصُلح لدائه. والُطبُّ

، أالسحر، تقول منه: ُطبَّ ا ي بدهري وعاديت. قال الشاعر لرجل فهو مطبوب. وتقول أيضاً: ما ذاك ِبِطيبِ 
(4: ) 

_________ 
 ( أي بتثليث الطاء وتشديد الباء.1)
 ( املرار بن سعيد الفقعسى.2)
 ( يدين: يطيع. واملزرور: الزمام املربوط ابلربة. والشبه: الصفر.3)
 ( فروة بن مسيك املرادى.4)
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، أي ماهر ابلِضراِب. وَلُة آَخر وما إْن ِطبُّنا ُجنْبٌ ولكن * مناايان ودَ  ينا ورجل َطبٌّ ابلفتح، أي عامل. وَفحل َطبٌّ
األصمعي: الِطبابة: اجللدة اليت يَغطَّى هبا اخلَُرُز، وهي معرِتضة كاإلصبع َمْثِنيٌَّة على موضع اخلَْرز، واجلمع 

تقول منه: طَبَـْبُت الِسقاء أطُبُّه،  ِب الِطباابالِطباب. قال جرير: بَلى فارفضَّ دمُعك غري نـَْزٍر * كما عيـَّْنَت ابلَسرَ 
د للكثرة. قال الكميت يصف َقطاً: أو الناطقات الصادقات إذا َغَدْت * أبسِقَيٍة مل يـَْفرِِهنَّ  ُته أيضاً، شدِ  وطبـَّبـْ

تطيلة من ُشقَّة املساملُطَبِ ُب والِطبابة أيضاً: طريقٌة من رمل أو َسحاب. وكذلك الِطبَّة ابلكسر. والِطبَّة أيضاً: ال
الثوب، واجلمع الِطَبُب. وكذلك ِطَبُب ُشعاع الشمس، وهي الطرائق اليت ُترى فيها إذا طََلَعْت. والتطبيب: أن 

 ( البيت مث مَتُخضه. والطبطبة: صوت املاء وحنوه، وقد تطبطب. وقال:1تعل ق الِسقاء من عمود )
_________ 

 ( قوله من عمود، أي يف عمود.1)
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 دايها فطار طحينهاحنت ُدْرنِيٌَّة لعياهلا * َتطبطَب ثإذا ط
( . وما يف السماء َطْحَربٌَة، أي شئ من 1ما على فالن َطْحَربٌَة وِطْحرِبٌَة وُطْحُربٌَة، أي قطعة ِخْرَقٌة ) ]طحرب[

 غيم.
 حلبة.( : هذا الذي يعلو املاء. وقد َطْحَلَب املاُء، وعني مط2الُطْحُلُب والِطْحَلُب ) ]طحلب[

( : وَأراين 3إلنساَن لشدِة حزٍن أو سرور. وقد َطِرَب َيْطَرُب. قال الشاعر )الَطَرُب: ِخفَّة تصيب ا ]طرب[
ُم َمْنِزٍل * َطِرابً يف إْثرِِهْم * َطَرَب الواِلِه أو كاملُْختَـَبِل وَأْطَربَُه غريُه وَتَطرَّبَُه. قال الُكميت: ومل تـُْلِهين داٌر وال رس

ارُب: تـَْنزِع إىل أوطاهنا. واملَطاِرب: طرٌق متفر ِقة واحدها َمْطَربٌَة وَمْطَرٌب. قال َطرَّْبين بَناٌن خُمَضَُّب وإبٌل طو ومل يـَتَ 
َلِف مثِل فـَْرِق الرأس خَتِْلُجُه * مطارب زقب أمياهلا فيح4الشاعر )  ( : وَمتـْ

_________ 
 ( يف اللسان: قطعة من خرقة.1)
 درهم، كما يف القاموس.( هو كقنفذ وزبرج و 2)
 ة اجلعدى.( هو النابغ3)
 ( هو أبو ذؤيب اهلذىل.4)
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 طريب يف الصوت: مده وحتسينه.والت
َطْرَطَب احلالُب ابمِلْعَزى، إذا دعاها. قال أبو زيد: الطرطبة ابلشفتني. والطُْرُطبُّ ابلضم وتشديد  ]طرطب[

ليست بقتاتة سبهللة * وال بطرطبة هلا هلب قال أبو زيد يف  الباء: الثدى الطويل، واملرأة طرطبة. وقال:
 : دهدرين وطرطبني.نوادره: يقال للرجل يهزأ منه

طلبت الشئ طلبا، وكذلك اطلبته على افتعلته. ومنه عبد املطلب بن هاشم، وامسه عامر. والطلب  ]طلب[
يـَْلَحنْبَ ال أيََْتلي املطلوُب والطلُب أيضا: مجع طاِلٍب. قال ذو الرم ة: فانصاع جانبه الوحشى وانكدرت * 

ًة بعد أخرى. والطلبة، بكسر الالم: ما طلبته من شئ. وأطلبه، أي وطالبه بكذا مطالَبة. والتطلُُّب: الطَلُب مر 
ل أسعفه مبا طلب. وأْطَلَبه، أي أحوجه إىل الطََلب، وهو من األْضداد. ومنه قوهلم: َأْطَلَب املاُء، إذا بـَُعَد فلم يُن

 إال بطلب، يقال ماٌء ُمْطِلٌب. وكذلك الكألُ وغريه. قال الشاعر:
 ليل مطلب:أهاجك بـَْرٌق آخر ال
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 ومطلوب: اسم موضع. قال االعشى:
 (1اي رمخا قاظ على مطلوب )

اب. ( : حبل اخلباء، واجلمع أطناب. يقال خباٌء ُمطَنَّب وِرواق مطنَّب، أي مشدوٌد ابألطن2الطُنُب ) ]طنب[
( : وإذ هَي 3العاتق. قال امرؤ القيس )والطُُنُب: أيضاً ِعْرُق الشجر وَعَصب اجلَسد. واملَْطَنب: املَْنكب و 

والطََنب، ابلتحريك: اعوجاٌج يف الرمح. وطنَّب ابملكان،  -( * تـَُغشِ ي املَطاِنَب واملَْنكبا 4سوداُء مثل الَفحيِم )
ُنه. وأطنب يف الكالم: ابلغ فيه. وابن االطنابة: رجل شاعر )أي أقام به. وطنَّب الفرُس، أي طال مَ  ( . 5تـْ

 ابة: امِلظلَّة. واإلطنابة: َسرْيٌ ُيَشدُّ يف طرف وتر القوس العربية.واالطن
_________ 

 ( بعده:1)
 يعجل كف اخلارى املطيب

 ( بضمتني.2)
 ( ابن مالك احلمريى.3)
 ( يروى: " مثل اجلناح ".4)
 أقول هلا إذا جشأت وجاشت * مكانك حتمدى أو تسرتحيي( هو القائل: 5)
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 وأطنبت اإلبل، إذا اتَّبع بعضها بعضاً يف السري. وأطنبت الريح، إذا اشتدت يف غبار.
الطَيِ ب: خالف اخلبيث. وطاب الشئ يطيب طيبة وتطيااب. قال علقمة: حَيِْملٍن أتُرجًَّة َنْضُخ العبري هبا  ]طيب[

ْطياهَبا يف األنف مشموُم وأطابه غريه وطيَّبه أيضاً. واستطابه: وجده طيِ باً. واالستطابة أيضاً: االستنجاء. كأنَّ تَ   *
وقوهلم: ما أطيبه، وما أيطبه، مقلوب عنه. وفعلت ذاك بطيبِة نفسي، إذا مل ُيكرِهك عليه أحد. وتقول: ما به 

طَايب اجلزور: مجع أطيب، وال تقل من مطايب اجلزور. الٌن من أمن الطيِب، وال تقل من الطيبة. وأطَعَمنا ف
والطيب: ما يـَُتطَيَّب به. واألطيبان: األكل واجلماع. وطايـََبه: أي مازحه. والطَّاب: الطَيِ ب والطيب أيضا، 

 ( ميدح عمرو بن عبد العزيز بن مروان: مقابل االعراق يف الطاب الطاب * بني أىب1يقاالن مجيعا. وقال )
 آل اخلطاب وأبو العاص: جد جده، وهو عمر بنالعاص و 



_________ 
 ( هو كثري بن كثري النوفلي.1)
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عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أىب العاص. وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب. والطابة: 
ن طاٍب، وِعذق ابن زيد: ضرابن من اٍب. وِعذُق اباخلمر. ومتٌر ابملدينة يقال له ِعْذُق ابن طاٍب، وُرَطُب ابن ط

التمر. وشئ طيَّاٌب ابلضم، أي طيَّب جدًا. وقال الشاعر: حنن أجدان دوهنا الضرااب * إان وجدان ماءها طيااب 
وتقول: هذا شراٌب َمْطيَـَبٌة للنفس، أي تطيب النفوس إذا َشرِبَته. وطوىب: فـُْعلى من الطيب، قلبوا الياء واوًا 

ول: طوىب لك، وطوابك ابالضافة. قال يعقوب: وال تقل طوبيك ابلياء. وطوىب: اسم شجرة ضمة قبلها. وتقلل
يف اجلنة. وسىب ِطيَبٌة، بكسر الطاء وفتح الياء: صحيُح الِسباِء، مل يكن عن غدر وال نقض عهد. وطيبة، على 

صر. وقوهلم: طبُت به جر بلغة أهل م( : اسم مدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم. والطوب: اآل1وزن شيبة )
 نفساً، أي طابْت نفسي به.

 فصل الظاء
 أبو زيد: الظْأُب مهموز: سلف الرجل. ]ظأب[

_________ 
 ( وأما طيبة بكسر الطاء، فهو اسم زمزم.1)
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تقول: هو ظأبه وظأمه. وقد ظاء بىن مظاءبة، وظاءمىن ُمظاءمة، إذا تزوُجَت أنت امرأًة وتزوَّج هو أختها. 
( يصف تَيساً: َيصوُع ُعنوَقها َأْحوى زَنيم * له ظْأٌب كما 1الصوت واجلَلبة. قال الشاعر )الظَْأُب أيضاً: و 

 َصِخَب الغرميُ 
 يقال: ما به ظَْبظاٌب، كما يقال ما به قلبة، أي شئ من وجع. قال رؤبة: ]ظبظب[

 واهتا وجلبتها.( * وظباظب الغنم: لبالبها، وهى أص2كأنَّ يب ُسالٍ  وما ىب ظبظاب )
الَظِرُب، بكسر الراء: واحد الظراب، وهى الروايب الصغار. ومنه مسى عامر بن الظرب العدواين، أحد  ]ظرب[

فرسان العرب. قال الشاعر معد يكرب يرثى أخاه شرحبيل: إن جنىب عن الفراش لناب * كتجايف االسر فوق 



 (3الظراب )
_________ 

 ( هو أوس بن حجر.1)
 اده: " وما من ظبظاب ". وبعده:ن برى: صواب إنش( قال اب2)

 ىب، والبلى أنكرتيك االوصاب * وال يتم املعىن إال مبا صوب ابن برى، وىف التكملة للصاغاين كذلك.
 مرتضى. ( االسر، هو البعري الذى يف كركرته دبرة. اه3)
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َقطِ ٍع َحَلَق الرِحاَلَة سابٍح * ابٍد نواِجُذُه عن ( : ومُ 1واالظراب: أْسناُخ األسنان. قال عامر ابن الطفيل )
األظراِب والَظِرابن، مثال القطران: دويبة كاهلرة منتنة الريح، تزعم االعراب أهنا تفسو يف ثوب أحدهم إذا 

 ل: " َفسا بيَننا الَظِرابُن "، وذلك إذا تقاطع القوم. قالصادها، فال تذهب رائحته حىت يبلى الثوب. وىف املث
( : أال أبلغا قيساً وِخْنَدَف أن ين * ضربت َكثريًا َمْضِرَب الَظِرابِن يعين كثري بن ِشهاب. وكذلك 2الشاعر )

ىب الِقصاَر ( الِظرْ 4( . قال الفرزدق: وما َجَعل )3الِظرىب على وزن ِفْعلى، وهو مجٌع مثل ِحْجلى مجع َحَجٍل )
رِم ورمبا مُجع على ظراىب، مثل حرابء وحرايب، كأنه مجع ظرابء. وقال: أنوُفها * إىل الِطمِ  من َموج البحار اخَلضا

 وهل أنتم إال َظرايبُّ َمْذِحٍج * َتفاسى وتستنِشي آبنُِفها الطخم
_________ 

 .( قال ابن برى: البيت للبيد يصف فرسا، وليس لعامر بن الطفيل1)
 والتاج. ( هو عبد هللا بن حجاج الزبيدى التغليب، كما يف اللسان2)
 ( وليس هلم مجع اثلث يف وزهنما.3)
 ( يف ديوانه: جيعل.4)
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 ظرب جعد( * ال تعدليىن ب1ورجل ظرب مثال عتل: القصري اللحم. وقال: اي أحسن الناس مناط عقد )
دمه * ( قال يصف ظليماً: عاري الظنابيب ُمْنَحصٌّ قوا2الظُْنبوُب: العظم اليابس من ُقُدِم الساِق ) ]ظنب[

( : كنَّا إذا ما أاتان صارٌِخ فزٌِع * كاَن 3يـَْرَمدُّ حىتَّ ترى يف رأسه َصَتعا أي التواء. وأمَّا قول سالمة بن جندل )



سرعة اإلجابة، وَجعل قرَع السوط على ساِق اخُلفِ  يف زجر الفرس الصراُخ له قـَْرَع الظَنابيِب فيقال: َعىَن به 
 قرعا للظنبوب.

 فصل العني
. ويف احلديث: " الُكباُد من العب ". []عبب : ُشرب املاء من غري َمصٍ   الَعبُّ

_________ 
 ( قبله:1)

 اي أم عبد هللا أم العبد
 ( قدم، بضمتني، أي مقدم.2)
 ( السعدى.3)
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. وقوهلم: ال َعباِب، أي ال تـَُعب  يف املاء. والعبع ب: كساء من واحلمام يشرب املاء عبًّا كما تـَُعبُّ الدواب 
 صوف. والعبعب أيضا: الَتيس من الِظباء. والَعبَعب أيضاً: نعمة الشباب. قال العجاج:

( 1ورجل فيه عبية وعبية )بعد اجلمال والشباب العبعب * وعب النبت، أي طال. والعبعاب: الرجل الطويل. 
. وُعِبيَُّة اجلاهلية: خنوهُتا. والَعبيبة: اليت تـَقْ  طُُر من مغافري الُعْرُفِط. ابن السكيت: َعِبيَبُة اللثى: ، أي ِكرْبٌ وجتربُّ

غسالته. واللثى: شئ ينضحه الُثماُم ُحْلٌو، فما سقط منه على األرض ُأِخَذ وُجِعل يف ثوب وُصبَّ عليه املاء، 
 ( .2رية )إذا سال من الثوب ُشرب ُحْلًوا ورمبا ُأْعِقَد. واليَـْعبوب: الفرس الكثري اجلرى، والنهر الشديد اجلف

 ( :3َعَتَب عليه، أي َوَجَد عليه، يـَْعُتُب ويـَْعِتُب َعْتباً وَمْعَتباً. وقال الغطمش ) ]عتب[
_________ 

 املثناة.( بضم العني وكسرها مع كسر الياء املشددة وتشديد 1)
 ( بكسر اجليم.2)
 ( الضىب.3)
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( والتَـَعتُُّب مثله، واالسم املَْعتَـَبْة واملَْعِتَبُة. 1للدهر َمْعَتُب ) أخالى لو غري احِلماِم أصابكم * َعتَـْبُت ولكن ليس
قال اخلليل: الِعتاُب: خماطبة اال دالل ومذاكرة املوجدة. تقول: عاتبه معاتبة. قال الشاعر: أعاتب ذا املودَّة 

ما بقى العتاُب وبينهم أعتوبٌَة  تناُب إذا ذهب الِعتاب فليس ُودٌّ * ويبقى الُودُّ من صديق * إذا ما رابين منه اج
يتعاتبون هبا، يقال: إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب. وأعتَـَبين فالٌن، إذا عاد إىل َمَسرَّيت راجعاً عن اإلساءة، 

ذا إذا مل يُِرد اإلعتاب. تقول: أعتبك خبالف ما واالسم منه الُعْتىَب، ويف املثل: " لك الُعْتىب أبْن ال رضيَت " ه
َلِم )هت ( أي 2وى. ومنه قول بشر بن أيب خازم: َغِضَبْت متيٌم أن تـَُقتََّل عامٌر * يوم الِنسار فأْعِتبوا ابلَصيـْ

 أعتبناهم ابلسيف، يعين أرضيناهم ابلقتل.
_________ 

 واالخالء تذهب ( وقبله: أقول وقد فاضت بنفسى عربة * أرى الدهر يبقى1)
 لم " وهو الداهية.( يف املفضليات: " فأعقبوا ابلصي2)
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واسَتعتَب وأعَتب مبعىن، واسَتعتب أيضاً: طلب أن يـُْعَتَب. تقول: استعتبته فأعتبىن، أي اسرتضيته فأرضاين. 
وعتيب: أبو حى من اليمن. قال ابن الكلىب: هو عتيب بن أسلم بن مالك ابن شنوءة بن تديل، أغار عليهم 

كوان حىت يفتكوان. فلم يزالوا عنده حىت قولون: إذا كرب صبياننا مل يرت بعض امللوك فسىب الرجال، فكانوا ي
يها وقد َوقـََعْت ِبُقرٍ  * كما  هلكوا، فضربتهم العرب مثال وقالت: " أودى عتيب ". وقال عدى بن زيد: تـَُرجِ 

* ِشعُر  الترجو أصاغرها عتيب واالعتتاب: االنصراف عن الشئ. قال الكميت: فاعتَـَتَب الشوُق من فؤادي و 
َتُب واعتتبُت الطريَق، إذا تركَت َسْهَله وأخْذَت يف وعرِه. واعتتب، أي قصد. قال احلطيئة: إذا إىل َمْن إليه مُ  ْعتـَ

( * مل يـَْنُب عنها وخاف اجلَْوَر فاعتَتبا معناه اعتتب من اجلبل، أي ركبه ومل يـَْنُب عنه. 1خمارم َأْحناٍء َعْرَضَن له )
 فيه إىل غريه. تب فالن إذا رجع عن أمٍر كانَ قال الفراء: اعت

_________ 
 ( يف ديوانه: " أحياء ": واضحة. ويروى: " أحياان " يريد مرة بعد مرة.1)
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َباٌت. والعَتبة: ُأْسُكفَُّة الباب، واجلمع َعَتٌب. ولقد  والَعَتُب: الَدرَُج، وكلُّ ِمْرقاٍة منها َعتَـَبة، واجلمع َعَتٌب وَعتـَ
ٌة. والَعَتُب: ما  محُِل فالن على َعَتبٍة، أي أمٍر كريٍه من البالء. يقال: ما يف هذا األمر رََتٌب وال َعَتٌب، أي ِشدَّ

ِبْنَصر. وَعَتب البعرُي يعُتُب ويعِتُب َعَتباانً، أي مشى على ثالث قوائم. وكذلك إذا وثب الرجل بني الُوسطى وال
 : اسم رجل.على رِْجٍل واحدة. وعتبان ابلكسر

نـُْؤٌي ُمَعثْـَلٌب، أي مهدوم. وأمر ُمَعثْـَلٌب، إذا مل حُيكم. وَعثْـَلَب الرجل زَْنَدُه، إذا أخذه من شجٍر ال  ]عثلب[
 وري أم ال.َيدري أيُ 

العجيب: األمر يـُتَـَعجَُّب منه، وكذلك الُعجاُب ابلضم، والُعجَّاُب ابلتشديد أكثر منه. وكذلك  ]عجب[
( ، يؤكَّد به. والتعاجيب: العجائب، ال واحد هلا من 1: عجٌب عاجٌب، كقوهلم ليل: الئل )األعجوبة. وقوهلم

 لفظها. قال الشاعر:
_________ 

 .( الئل أي مظلم جدا1)
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( * يعصر منها مالحى وغربيب وال جيمع َعَجٌب وال عجيب. ويقال مجع 1ومن تعاجيب خلق هللا غاطية )
وأفائل، وتبيع وتبائع. وقوهلم أعاجيب، كأهنم أرادوا مجع أعجوبة، مثل أحدوثة عجيب عجائب، مثل أفيل 

. وأعجبين هذا الشئ وأحاديث. وعجبت من كذا وتعجَّبت منه، واستعجبت مبعىًن. وعج بت غريي تعجيباً 
ا أعجبه ( فالٌن بنفسه، فهو ُمْعَجٌب برأيه وبنفسه، واالسم الُعْجُب ابلضم. وقوهلم: م2حلسنه. وقد أعجب )

برأيه، شاذٌّ ال يقاس عليه. والَعْجُب ابلفتح: أصل الَذَنِب. والَعْجُب أيضاً: واحد الُعجوِب، وهى أواخر الرمل. 
 ِلصاً ُمتَـنَـبِ ذًا * بُعجوِب أنقاٍء مييل هيامها( أصاًل قا3قال لبيد: جيتاب )

 الَعداِب الَفْرِد َيضربه النَدى * تـََعل ى الَندى الَعداُب ابلفتح: ما اسرتقَّ من الرمل. قال ابن أمحر: كثـَْورِ  ]عدب[
 يف َمْتِنه وحتدَّرا

_________ 
 ( كرمة عنب.1)
ب كما يف املختار. ولكونه مبنيا للمجهول ال يصاغ ( قوهلم أعجب فالن اخل، بضم اهلمزة، وفتح جيم معج2)

 منه التعجب.
 ( يروى أيضا: جيتاف، ابلفاء.3)
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( مل تـُْبِق ماءها * وال هي ممَّا ابلَعدابَِة طاِهر 3( : وكنت كذاِت الَعْرِك )2( قال الشاعر )1الرَكُب )والَعدابَُة: 
(4) 

م، الَعْذُب: املاء الطَيب. وقد َعُذَب ُعذوبَة. ويقال للرِيق واخلمر: األعذابن. واستعذَب القوم ماءه ]عذب[
. وُيْسَتعَذب لفالٍن من بئر كذا، أي ُيستقى له. وَعَذبَُة اللسان: إذا استَقوه َعْذابً. واستعَذبه، أي عدَّه عْذابً 

( مهرتة االشداق ضارية * 6( . وقول ذى الرمة: غضف )5َطَرفُه الدقيق. والَعَذبَة: إحدى عذبيت السوط )
ر: ُغصنه. ذبة امليزان: اخليط الذي يـُْرفع به. وَعَذبَُة الشجمثل السراحني يف أعناقها العذب يعىن السيور. وع

ُتُه  والَعَذبَُة: القذاُة. وماء ذو َعَذٍب، أي كثري القذى. يقال: أْعِذْب حوَضَك، أي انزْع ما فيه من الَقذى. وأْعَذبـْ
 عن األمر، إذا منعَته عنه. يقال: أْعِذْب نفَسَك عن كذا، أي اظلفها عنه.

_________ 
 ( بفتحتني، أي العانة، أو منبتها.1)
 ( هو الفرزدق.2)
 ( ويروى: " كذات احليض ".3)
 ( ويروى: " وال هي من ماء العدابة طاهر " كما يف اللسان.4)
 ( عذبه السوط: طرفه، واجلمع عذب.5)
 ( يروى: " جرد مهرتة " أي منجردة.6)
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د والعذوب من الدواب وغريها: القائُم الذي ال أيكل وال يشرب، وكذلك العاِذُب. والعذاب: العقوبة، وق
( 1ال املعجمة )عذبته تعذيبا. والعذيب: ماء لتميم. وعاذب: مكان. أبو عمرو: الُعَذيبُّ الكرمي األخالق، ابلذ

 ( : َسَرْت ما َسَرْت من ليلها مث أْعَرَضْت * إىل عذىب ذى غناء وذى فضل2. وأنشد لُكثريِ  )
ة، وهم أهل األمصار. واألعراب منهم ُسك اُن العرب: جيل من الناس، والنسبة إليهم َعَريب  بنيِ  العروب ]عرب[

النسبة إىل األعراب أعرايبٌّ، ألنه ال واحد له. وليس البادية خاصَّة. وجاء يف الشعر الفصيح، األعاريب. و 
األعراب مجعاً لعرب، كما كاَن األنباط مجعاً لنَـَبٍط، وإمنا العرب اسم جنٍس. والعرب العاربة هم اخلُلَُّص منهم، 



. وتعرََّب بعد من لفظه فُأكدَّ به، كقوله ليل الئل. ورمبا قالوا: العرب الَعْرابء. وتعرَّب، أي تشبَّه ابلعربوأِخذ 
 ِهْجَرتِِه، أي صار أعرابيا.

_________ 
 ( والقاموس ذكره يف املهملة تبعا لتهذيب االزهرى وعلى كل هو بوزن عرىن ابلضم.1)
 هو كثري ابن جابر احملاريب. ( ابن برى: ليس هذا كثري عزة، إمنا2)
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والعرب املستعربة هم الذين ليسوا خبُلٍَّص، وكذلك املتعر ِبة. والعربية، هي هذه اللغة. ويعرب بن قحطان أول 
من تكلم ابلعربية، وهو أبو اليمن كلهم. والعرب والعرب واحد، مثل الَعَجم والُعجم. والُعَريب: تصغري العرب. 

تشتهيه نفوس العجم وإمنا صغرهم تعظيما كما قال:  ( الصباب طعام العريب * وال1ندي: ومكن )وقال أبو اهل
" أان جذيلها احملكك، وعذيقها املرجب ". وعرب لسانه ابلضم ُعروبَة، أي صار عربياً. وأعَرَب كالمه، إذا مل 

ِتِه، أي أفصح هبا ومل يت ق أحدا ) الكميت: وَجدان لكم يف آل حاميَم  ( . قال2يلحن يف اإلعراب. وأعرب حبجَّ
( ، والساكَت عنه للَتقي ة. ويف احلديث: " الثيِ ب تعرب 3أتوَّهلا منا َتقيٌّ وُمعِرب يعين امِلفصَح ابلتفصيل ) آية *

 عن نفسها " أي تُفِصح.
_________ 

 ( املكن، ابلفتح، وككتف: بيض الضبة واجلرادة وحنومها.1)
 أمية أعداء بىن هاشم. تقى يف الشعر التاىل: من خياف ويتقى بىن( أي مل حيذر أحدا. وال2)
 ( وكذا ورد يف اللسان ابلصاد املهملة. والوجه " ابلتفضيل ".3)
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واملُعِرب: الذي له خيٌل ِعراب. وقال الكسائي: املُْعِرُب من اخليل: الذي ليس فيه عرٌق هجني، واألنثى ُمْعرِبة. 
لون. واإلبل الِعراب واخليل العراب: خالف الَبخايت والرباذين. وأعرَب ِلَد له ولٌد عريبُّ الوأعرب الرجل، أي وُ 

الرجل: تكلَّم ابلُفحش، واالسم الِعرابة. وأعرَب سقُي القوِم، إذا كاَن مرَّة ِغبَّا ومرة مِخْساً مث قام على وجٍه 
يه ابإلنكار. وَعرََّب َمنِطَقه، أي وا عليه " أي ردُّوا علواحد. وعرََّب عليه ِفعَله، أي قبَّح. ويف احلديث " َعر ِب

هذَّبه من اللحن. وعرَّبت عن القوم، أي تكلَّمت عنهم. والتعريب: قطع َسَعِف النخل، وهو التشذيب. 



ه به العرُب على ِمنهاجها، تقول: َعرَّبته العرُب وأعربته أيضاً. والَعَربَةُ  : أن تتفوَّ ، وتعريب االسم األعجميِ 
ديد اجِلْريَِة. والَعَربَُة أيضاً النفس. قال الشاعر ابن مي ادة: ملا أتيُتَك أرجو فضل انئلكم * ابلتحريك: النهر الش

نفحَتين نفحة طابت هلا الَعرُب والَعَرب أيضاً: فساد املَِعدة. يقال َعرَِبْت َمِعَدتُُه ابلكسر، فهي َعرِبٌَة. وَعِرَب 
 أيضا اجلرح: نكس وغفر.
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وما ابلدار َعريٌب، أي ما هبا أحد. والَعروُب من النساء: املتحبِ بة إىل زوجها، واجلمع ُعُرٌب. ومنه قوله تعاىل: 
اجلمعة، وهو من أمسائهم القدمية. وابن أىب العروبة اباللف والالم. وعرابة،  )ُعُرابً أتراابً( . ويوم الَعروبِة: يوم
( : إذا ما راية رفعت جملد * تلقاها عرابة ابليمني 1من االوس. قال احلطيئة )ابلفتح: اسم رجل من االنصار 

 والعرب، ابلكسر: يبيس البهمى.
َبُة: لغة يف الَعْرمَتَة. وسألت عنه أعر  ]عرتب[  ابيا من بىن أسد فوضع إصبعه على طرف وترة أنفه.الَعْرتـَ

 الهي، ويقال الطبل.( : العوُد من امل2الَعْرطََبُة اليت يف احلديث ) ]عرطب[
الُعْرقوُب: العصب الغليظ املَُوتَـُّر فوق َعِقِب اإلنسان. وُعْرقوُب الدابة يف رِجلها مبنزلة الرُكبة يف  ]عرقب[

رف واملَنِكب والُعْرقوِب والَقلِب * قال األصمعي: كلُّ ذي أربٍع ُعرقوابه يف يدها. قال أبو داود: حديد الط
 رجليه وركبتاه يف يديه.

_________ 
 ( ليس احلطيئة، إمنا هو الشماخ.1)
 ( هو " إن هللا يغفر لكل مذنب، إال لصاحب عرطبة أو كوبة ".2)
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وقد َعْرقـَْبُت الدابة: قطعت ُعرقوهبا. والُعرقوب من الوادي: موضع فيه احنناٌء شديد. قال الفراء: يقال ما أكثر 
 َمْتِنِه. وَتعرقبُت، إذا أخذَت يف تلك الطرق. وُعْرقوُب الَقطاِة: ب هذا اجلبل، وهي الُطرق الضيِ قة يفعراقي

( : ونـَْبلي وفُقاها َكَعراقيِب َقطاً ُطْحِل * وعراقيب األمور وعراقيلها: ِعظامها وصعاهبا. 1ساُقها. قال الراجز )
". وذلك أنه أاته  ثل يف اخللف فقالوا: " مواعيد عرقوبوعرقوب: اسم رجل من العمالقة ضربت به العرب امل

أخ له يسأله شيئا، فقال عرقوب: إذا أطلع خنلى. فلما أطلع قال: إذا أبلح. فلما أبلح قال: إذا أزهى. فلما 



أزهى قال: إذا أرطب. فلما أرطب قال: إذا صار مترا. فلما صار مترا جده من الليل ومل يعطه شيئا. قال 
 (3اعيد عرقوب أخاه بيرتب )( : وعدت وكان اخللف منك سجية * مو 2االشجعى )

الُعزَّاُب: الذين ال أزواج هلم من الرجال والنساء. قال الكسائي: العزب: الذي ال أهل له، والَعَزبَة:  ]عزب[
 اليت ال زوج هلا. واالسم: الُعْزبَة والُعُزوبَة. يقال: تَعزَّب فالن زماانً مث أتهل.

_________ 
 الزماىن، أو امرؤ القيس بن عابس.( صوابه: قال الشاعر، وهو الفند 1)
 ( هو جبيهاء.2)
 ( يرتب ابملثناة بوزن يعلم: بلد ابليمامة.3)
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به هللا. وأعزبت اإلبل، أي وَعَزَب عين فالن يعُزب ويـَْعِزب: أي بـَُعد وغاب، وَعَزب عن فالٍن ِحلُمه، وأعز 
ي َعَزَبت إبلُهم. وامِلْعزابَة: الرجل الذي يَعُزب مباشيته بُعدت يف املرعى ال َتروح. وأعزب القوُم فهم ُمعزِبون، أ

عن الناس يف املرعى، وكذلك الذي طالت ُعْزبته. والعازب: الكأل البعيد، وقد أْعَزبْنا، أي أصبناه. وإبل 
ُعدون عزيب، أي ال تروح عل ى احلي ، وهو مجع عازب، مثل غاٍز وَغِزي . وهراوة األعزاب: ِهراوة الذين يـَبـْ

( ، إذا ُعزِ ب به عن الدار، ويف احلديث: " من 1إببلهم يف املرعى، ويشبَّه هبا الفرس. وَسواٌم معزٌَّب ابلتشديد )
نه. وَعَزب طُهر املرأِة، إذا غاب عنها زوُجها. قرأ القرآن يف أربعني ليلًة فقد َعزَّب "، أي بـَُعد عهده مبا ابتدأه م

َبني ُفروجهم * واحملَصناُت َعواِزُب األطهاِر وَعزبت األرض، إذا مل يكن هبا أحٌد،  وقال النابغة: ُشَعُب الِعالفيَّاتِ 
 خمصبة كانت أو جمدبة.

_________ 
 ( أي للزاى مفتوحة.1)
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فهو الَسَعف.  الَعسيب من الَسعف: فويق الَكَرب مل ينبت عليه اخلوص. وما نبت عليه اخلوص ]عسب[
من اجللد والعظم. وعسيب: اسم جبل. قال امرؤ القيس: أجارتنا إن اخلطوب تنوب * وَعسيب الَذَنب: منِبته 

وإىن مقيم ما أقام عسيب والعسيب: الكراء الذى يؤخذ على ِضراب الفحل، وهنَُِي عن َعْسب الفحل. تقول: 



و قوماً أخذوا اً: ِضرابه، ويقال: ماؤه. قال زهري يهجَعَسب فحله يـَْعِسُبه، أي أكراُه. وَعْسب الفحل أيض
( ُمعاُر واستعَسَبِت الفرس، إذا اسَتودَقت. واليَـْعسوب: 1غالماً له: ولوال َعْسُبه لرتكتموُه * وشرُّ منيحة فحل )

ذا ملك النحل، ومنه قيل للسيِ د: يعسوب قومه. واليعسوب أيضاً: طائٌر أطول من اجلرادة ال يضمُّ جناحه إ
َيٍة ُشْعٍث ُتِطيُف ) وقع، ُتشبَّه به اخليُل يف الُضْمر. ( بشخصه * كواحلُ أمثال اليعاسيب 2قال بشر: أبو ِصبـْ

 ضمر
_________ 

 ( يف اللسان: ولوال عسبه لرددمتوه * وشر منيحة أير معار1)
 ( يف اللسان: يطيف.2)
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 ( ، النه ليس يف الكالم فعلول غري صعفوق.1والياء فيهن زوائد )
َرْطب، وال يقال له: حشيش حىت يهيج. تقول منه: بلد عاشب. وال يقال يف لكأل الالُعْشب: ا ]عشب[

ماضيه إال أْعشَبت األرض، إذا أنبتت الُعْشب. وبعرٌي عاشب: يرعى الُعْشب. وأعشب القوم: أصابوا ُعْشباً. 
للمبالغة:  ها، وهووأرض ُمْعِشبة وَعشيبة، ومكاٌن َعشيب بنيِ  الَعشابَة. واعشوشبت األرض، أي كثر ُعْشبُ 

كقولك: َخشَن واخشوشن. وأرض فيها تـََعاشيُب، إذا كاَن فيها ُعْشب نـَْبٌذ متفر ق، ال واحد هلا. والَعَشبة 
ابلتحريك: الناُب الكبرية، وكذا العشمة ابمليم. يقال: سألته فأعَشَبين، أي أعطاين انقة ُمِسنَّة. وشيخ َعَشَبة 

 ال َعَشٌب: ليس فيهم صغري. وقال:ٌة. وعيوعجوز َعَشَبة، أي ِهمٌّ ومِهَّ 
 مجعت منهم عشبا شهابرا

الَعَصبة: واحد العصب واألعصاب، وهي أطناب املفاصل. تقول: َعِصَب اللحُم ابلكسر، أي كُثر  ]عصب[
 عصبه.

_________ 
 ( الصواب: والباء فيه زائدة.1)
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: الَطيُّ الشديد. ورجل َمعصوب اخللق. وجارية اللحم. والعْصبوانعَصب: اشتد . واملعصوب: الشديد اكتناز 
( : الذي يْعِصب 1معصوبٌة حَسَنة الَعْصب، أي جمدولة اخللق. واملعصوب يف لغة ُهذيل: اجلائع. واملَُعصَّب )

وسطه من اجلوع. وقال أبو عبيد: هو الذي عصَّبته الِسنوَن أي أكلت ماله. وتقول أيضاً: عصََّب رأَسه 
م َعَصبوا به أي أحاطوا به، فاالب لِعصابة تعصيباب ا مسُّوا عصبًة ألهنَّ اً. وَعَصبة الرجل: بنوه وقرابته ألبيه، وإمنَّ

طرف واالبن طرف، والعم جانب واألخ جانب. واجلمع الَعَصبات. والتعصُُّب من الَعَصبيَّة. وتعصَّب، أي شدَّ 
. والَعْصُب: ضرٌب من بُرود اليمن، ومنه قيل رة إىل األربعنيالِعصابة. والُعصَبة من الرجال: ما بني العش

 للِسحاب كالَلْطخ: َعْصب. والَعصَّاب: الغزال عن أىب عمرو. قال رؤبة:
 (2طى القسامى برود العصاب )

_________ 
 ( انفرد صاحب القاموس بضبطه ابلكسر كمحدث.1)
 مرتضى. .على طيها. اه( القسامى: الذى يطوى الثياب يف أول طيها حىت تكسر 2)
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الرأس. وقد اعتصب ابلتاج والعمامة. والعصابة: اجلماعة من الناس ( : العمامة وكل ما يُعَصب به 1والعصابة )
واخليل والطري. واعصوَصب القوم: اجتمعوا وصاروا عصائب. واعصوصب اليوُم، أي اشتد . ويوٌم عصيب 

( : أولئك مل يدرين ما 2فتشوى. قال محيد بن ثور ) وعصبصٌب، أي شديد. والَعصيب: الرئة تعصب ابالمعاء
* وال عصب فيها رائت العمارس وعصبت فخذ الناقة لتدر. وانقة عصوب: التدر حىت تعصب. مسك القرى 

واسم احلبل الذي تعصب به ِعصاب. وعصبُت الشجرَة، إذا ضممَت أغصاهنا مثَّ ضربتها ليسقط ورقها. قال 
بوا أغصاهنا ( ". وقال أبو عبيد: السلمة شجرة إذا أرادوا قطعها عص3لسلم )احلجاج: " ال عصبنكم عصب ا

عصبا شديدا حىت يصلوا إىل أصلها فيقطعوها. وعصب القوم بفالٍن، أي استكفُّوا حوله. وعصبت اإلبل 
 ابملاء، إذا دارت به. وقال الفراء: عَصَبت اإلبل وعِصبت ابلكسر.

_________ 
 " والعصب ".( يف املطبوعة االوىل 1)
 ( وقيل: هو للصمة بن عبد هللا القشريى.2)
 سلم هو السنط الذى مثرته القرظ. واملشهورة يف روايته " عصب السلمة ".( ال3)
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أمحر: ُيصلِ ي على من مات منا َعرِيُفنا * ويقرأ حىتَّ يعِصَب الريُق  وعصب الريق بفيه، إذا يَِبس عليه. قال ابن
( : يعصب فاه الريق أي عصب * عصب اجلباب بشفاه الوطب 1الريُق فاه أيضاً. وقال )ابلفِم وعَصب 

. وعَصْبُت الكبَش عصباً، إذا شددت خصيَـْيه حىتَّ يسقطا من غري أن تنزعهما. والَعصْ  ب وَعَصب األفُق: امحر 
شديد، بزايدة الالم. قال يف العروض: تسكني الالم من مفاَعَلْت، وينقل إىل مفاعيلن. والعصليب من الرجال: ال

 الراجز:
 قد َلفَّها الليُل بعصلىب

عَضَبه َعْضباً، أي قطعه. والَعْضب: السيف القاطع. وعَضْبت الرجل بلساين، إذا شتمته. ورجٌل  ]عضب[
ب لسانه ابلضم ُعُضوبة: صار عْضباً، أي حديدًا يف الكالم. أبو زيد: الَعْضباء: عضَّاب، أي شتَّام. وَعضُ 

 املكسورة القرن الداخل، وهو املُشاش. ويقال هي اليت انكسر الشاة
_________ 

 ( هو أبو حممد الفقعسى.1)
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َقرنيها. وقد عِضبت ابلكسر، وأعضبتها أان. وكبش أعضُب بنيِ  العضب. قال االحطل. إن السيوف أحد 
جال: الذي ال انصر له. واملعضوب: غدوَّها ورواحها * تركْت هواِزَن مثَل قرن األعضِب واألعضب من الر 

ا انقة رسول هللا صلى هللا الضعيف. تقول منه: َعَضَبة. وانقٌة عضباء: أي مشقوقة األذن، وكذلك الشاة. وأم
عليه وسلم الىت كانت تسمى " العضباء " فإمنا كان ذلك لقبا هلا، ومل تكن مشقوقة االذن. واالعضب يف 

 ْت.الوافر: مفتعلن خمروما من مفاعل
الَعطب: اهلالك. وقد عِطب ابلكسر. وأعطبه: أهلكه. واملعاطب: املهالك، واحدها َمْعَطب.  ]عطب[

ُعُطب: الُقطن، مثل عسر وعسر. قال الشاعر: كأنَّه يف ُذرى عمائمهم * ُمَوضٌَّع من َمناِدف والُعْطب وال
 ، أو خرقة حمرتقة.الُعُطِب والُعْطبة: قطعة منه. يقال: أجد ريح ُعْطبة، أي ريح قطنة

 ُعْنظاب،قال االصمعي: العنظب: الذكر من اجلراد، وفتح الظاء لغة. قال الكسائي: هو الُعنُظب وال ]عظب[
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 والُعْنظوب، واألنثى ُعْنظوبة، واجلمع عناظب. قال الشاعر:
 : موضع. قال لبيد:( * ويف كتاب سيبويه: الُعْنظُباء ابلضم واملد. وعنظبة1رءوس العناظب كالعنجد )

 من قلل الشحر فذات العنظبة
ٌة، أي ولد. ويف احلديث: " السيِ د والعاقب " عاقبة كل شئ: آخره. وقوهلم: ليست لفالٍن عاقب ]عقب[

فالعاقب: َمن خيلف السيَد بعده. وقول النيب صلى هللا عليه وسلم: " أان العاقب "، يعين آخر األنبياء، وكلُّ 
فهو عاقبه. والعقب، بكسر القاف: مؤخَّر القدم، وهي مؤن ثة. وعقب الرجِل أيضا: َوَلده  من َخَلَف بعد شئ

وفيها لغتان َعِقٌب وَعْقب ابلتسكني. وهي أيضاً مؤنَّثة عن االخفش. وقال أبو عمرو: النعامة  وولد ولده.
حجارة املرو، وهى تعقب يف مرعى بعد مرعى، فمرة أتكل اآلء، ومرة أتكل التنوم، وتعقب بعد ذلك يف 
آء وتنوم، وعقبته * من عقبته، وال يغث عليها شئ من املرتع. وهذا معىن قول ذى الرمة يصف الظليم: أهلاه 

 الئح املرو واملرعى له عقب
_________ 

 ( صدره:1)
 غدا كالعملس يف خافة:
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وله تعاىل: )ليس لوقعتها كاذبة( . وعقب فالن مكان أبيه عاقبة، أي خلفه، وهو اسم جاء مبعىن املصدر، كق
ُته أيضًا، إذا ضربَت عقبه. والعقب، اب لتسكني: اجلرى وعقبت الرجل يف أهله، إذا بغيَته بشرٍ  وَخَلفته. وعَقبـْ

جيئ بعد اجلري األول. تقول: هلذا الفرس َعْقٌب حسن. والُعْقب والُعُقب: العاقبة، مثل عسر وعسر. ومنه قوله 
ثواابً وخرٌي ُعُقباً( . وتقول أيضاً: جئت يف ُعْقب شهر رمضان، ويف ُعْقبانِِه، إذا جئَت بعد أن تعاىل: )هو خرٌي 

سر القاف، إذا جئَت وقد بقيت منه بقي ة. حكاه ابن السكيت. والُعْقَبُة: الَنوبة، ميضَي كلُّه، وجئُت يف َعِقبه بك
ول أيضًا: أخذت من أسريي ُعْقَبًة، إذا أخذت منه بداًل. تقول: متَّت ُعقبُتك. ومها يتعاقبان كالليل والنهار. وتق

طائر: مسافة ما بني ارتفاعه واحنطاطه. وعاقبت الرجل يف الرحلة، إذا ركبت أنت مرًَّة وركب هو مر ة. وُعْقَبُة ال
 وامِلْعقاب: املرأة اليت من عادهتا أن تلد ذكرًا بعد أنثى.
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دُّه مستعري القدر إذا ردَّها. وقوهلم: عليه ِعْقبه السرو واجلمال، ابلكسر، أي أثر والعقبة أيضا: شئ من املرق ير 
شهٍر مر ًة. والَعَقب  ( ، إذا كان يفعله يف كل1ذلك وهيئته. ويقال أيضاً: ما يفعُل ذلك إال ِعْقبة القمر )

السهَم والَقَدَح والقوس َعْقباً، إذا  ابلتحريك: الَعَصب الذي تُعمل منه األواتر، الواحدة َعَقبة، تقول منه َعَقْبت
ا 3( : وأمْسَر من قداح النَـْبع َفرٍع * به َعلماِن من َعَقٍب وَضْرِس )2لويت شيئاً منه عليه. قال الشاعر ) ( ورمبَّ

( * على دابة أو على يعسوب 4لقرط لئال يزيغ. وأنشد االصمعي: كأن خوق قرطها املعقوب )شدُّوا به ا
 عقاب اجلبال.والعقبة: واحدة 

_________ 
 ( هو مثلث العني.1)
 ( دريد بن الصمة.2)
( وبعده: دفعت إىل املفيض وقد جتاثوا * على الركبات مطلع كل مشس قوله " وأمسر " يروى " وأصفر ". 3)

 ه " فرع " أي هو من فرع شجرة. واملفيض، هو الذى جييل القداح يضرب هبا.وقول
 ( الرجز لسيار االابىن.4)
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ويعقوب: اسم رجل ال ينصرف يف املعرفة للعجمة والتعريف، النه غري عن جهته فوقع يف كالم العرب غري 
معروف املذهب. واليعقوب: ذكر احلجل، وهو مصروف النه عريب مل يغري وإن كان مزيدا يف أوله فليس على 

 زن الفعل. قال الشاعر:و 
اقيب. وإبل ُمعاقبة: ترعى مرًَّة يف مَحْض ومرة يف خلَّة، وأمَّا اليت تشرب عال يقصر دونه اليَـْعقوُب * واجلمع الَيع

املاء مث تعود إىل املَْعِطن مث تعود إىل املاء فهى العواقب. عن ابن االعرايب. وأعقبت الرجل، إذا ركبَت ُعْقَبًة 
دث وجدف. العقاب: العقوبة، ًة، مثل املعاقبة. والعرب تعقب بني الفاء والثاء وتعاقب، مثل جوركب هو ُعْقبَ 

( ، أي فـََغِنمتم. وعاقَبه أي جاء بَعِقبه فهو، ُمعاِقٌب وعقيٌب أيضاً. 1وقد عاقبته بذنبه. وقوله تعاىل: )َفعاقَبتم )
عاقبون، وإمنا أنِ ث لكثرة ذلك منهم، حنو َنسَّابة والتعقيب مثله. واملعقبات: مالئكة الليل والنهار، ألهنم يت

 املعقِ بات: اللوايت يقمن عندوَعالَّمة. و 
_________ 

 ( هي قوله تعاىل: " وإن فاتكم شئ من أزواجكم إىل الكفار ".1)
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أعجاز االبل املعرتكات على احلوض، فإذا انصرفت انقٌة دخلت مكاهنا أخرى، وهي الناظرات الُعَقب. وَعقَّب 
ه. قال طفيٌل الَغَنوي  أيضاً: أن يغزو الرجل مث يـَُثينِ  من سنت الَعْرُفج، إذا اصفر ت مثرته وحان يُبُسه. والتعقيب

يصف اخليل: ِطواُل اهلوادي واملتوُن صليبٌة * َمغاويُر فيها لألمري ُمَعقَّب وَعقَّب يف األمر، إذا تردَّد يف طلبه 
لوم رفع املظلوم ( * طلب املعقب حقه املظ1جمدا. قال لبيد يصف محارا وأاتنه: حىت هتجر ابلرواح وهاجها )

، واملعقب خفض يف اللفظ، ومعناه أنه فاعل. وتقول: وىل فالن مدِبرًا ومل وهو نعت للمعقب على املعىن
يـَُعقِ ب، أي مل يَعِطف ومل ينتظر. والتعقيب يف الصالة: اجللوس بعد أن يقضيها لدعاٍء أو مسألة. ويف احلديث: 

تثناء. وأعقبه بطاعته، دَّق فالٌن بصدقٍة ليس فيها تعقيٌب، أي اس" من َعقََّب يف صالٍة فهو يف الصالة ". وتص
 أي جازاه. والُعقىب: جزاء األمر. وأعَقَب الرجُل، إذا مات وخلف عقبا،

_________ 
 .335 - 334: 1( يف اللسان: " يف الرواح وهاجه ". وانظر خزانة االدب 1)
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ُن يعاوده يف أوقات. قال امرؤ القيس يصف فرساً: وخْيِضُد يف اآلِريِ  أي ولدا. وأعقبُه الطائُف، إذا كان اجلنو 
ع بعده. ويقال: أكل أكلًة أعقبته حىتَّ كأنه * به ُعرٌَّة أو طائٌف غرُي ُمْعِقِب واملُْعِقب: جنٌم يعقب جنماً، أي يطل

 مستعرُي القدِر، أي ردَّها وفيها سقماً، أي أورثته. وذهب فالٌن فأعقبه ابُنه، إذا َخلفه، وهو مثل َعَقبه. وأعقبَ 
الُعْقبة. وقد تـََعقَّْبُت الرجَل، إذا أخذته بذنٍب كان منه. وتـََعقَّْبت عن اخلرب، إذا شككَت فيه وُعدت للسؤال 

 ل طفيل:عنه. قا
وا ُمتَـَعقَّب ) ائع الِسلعة، أي ( * وتـََعقَّب فالٌن رأيه، أي وجد عاقبَته، إىل خري. واْعتَـَقَب الب1ومل يُك عما َخربَّ

حبسها عن املشرتي حىتَّ يقبض الثمن. وىف احلديث: " املعتقب ضامن "، يعىن إذا تلفت عنده. واعتقبت 
 منه ندامًة، أي وجدت يف عاقبته ندامة.الرجَل: حبسته. وتقول: فعلت كذا فاعتقبُت 

_________ 
 ( صدره:1)

ليل منصب * وجاء من االخبار ما ال أكذب ويروى " تتابع حىت مل تكن فيه ريبة * وقبله: أتوبىن هم مع ال
 تتابعن حىت مل تكن ىل ريبة ".
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ا مؤنثة، وأفعل بناء خيتص به مجع االانث مثل عناق وأعنق، وذراع  والعقاب: طائر، ومجع القلَّة أْعُقب، ألهنَّ
الَب ِحداد. قال الطرماح: القلب، أي ذات خم وأذرع، والكثري ِعْقبان. وُعقاب َعَقْنباٌة وَعبَـْنقاٌة وبـََعْنقاة على

( . والُعقاب: حجٌر انتئ 1ُعقاب َعَقْنباة كأنَّ وظيَفها * وَخرطوَمها األعلى بناٍر ُمَلوَُّح والُعقاب: ُعقاب الراية )
 يف جوف بئٍر، خيِرق الدِ الء، وصخرٌة انتئٌة يف ُعرض جبل ِشبه ِمرقاة.

َعْقربة وَعْقرابٌء ممدود غري مصروف، والذكر ُعْقرابٌن هي تؤنث، واألنثى العقرب: واحدة العقارب، و  ]عقرب[
( : كأن 2ابلضم، وهو أيضاً دابٌة له أرجل ِطوال، وليس ذنُبه كذنب العقارب. قال الشاعر، إايس بن االرت )

 ( ومرعى: امسها. ويروى " إذ بدت ".3مرعى أمكم إذ غدت * عقربة يكومها عقرابن )
_________ 

 : الراية ".( صوابه " والعقاب1)
 ( الطائى.2)
 ( بعده: إكليلها زول وىف شوهلا * وخز أدمي مثل وخز السنان كل عدو يتقى مقبال * وأمكم سورهتا ابلعجان3)
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ومكان ُمَعْقِرب، بكسر الراء: ذو عقارب، وأرض ُمَعْقرِبة، وبعضهم يقول أرض معقرة، كأنه رد العقرب إىل 
 وف. والَعْقرب: برٌج يف السماء.رف مث بىن عليه، وصدغ معقرب، بفتح الراء، أي معطثالثة أح

عكابة: أبو حى من بكر، وهو عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل. والعكاب: الدخان.  ]عكب[
 ولالبل عكوب على احلوض، أي ازدحام. والعاِكب: اجلمع الكثري. والَعكوب، ابلفتح: الغبار. والعنكبوت:

ب. والعكنباة أيضا: العنكبوت. قال الشاعر: كأن ما يسقط الناسجة، والغالب عليها التأنيث، واجلمع العناك
من لغامها * بيت عكنباة على زمامها ورجل عكب مثال هجف، أي قصري ضخم: وأما قول املتنخل 

حب سجن ( : يطوف ىب عكب يف معد * ويطعن ابلصملة يف قفيا فهو عكب اللخمى صا1اليشكرى )
 النعمان ابن املنذر.

_________ 
 يف اللسان. واسم اليشكرى " املنخل " وأما املتنخل، فهو املتنخل اهلذىل.( وكذا 1)
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ُتُه أعُلُبُه ابلضم، إذا ومسته أو خدشته، أو أثرت  ]علب[ الَعْلب: واحد الُعلوب، وهي اآلاثر. تقول منه: َعَلبـْ
النسع يف دأايهتا * موارد من خلقاء يف ظهر قردد وكذلك التعليب. والَعِلُب: طرفة: كأن علوب فيه. وقال 

 املكان الغليظ. وطريق َمْعلوب: الحب. قال بشر:
( * والعلباء: عصب العنق، ومها ِعلباوان بينهما منبت الُعرف. وإن شئت 1على كل معلوب يثور عكوهبا )
ا مهزة ملح تها هبمزة التأنيث الىت يف محراء، أو ابالصلية الىت يف كساء. قة، فإن شئت شبهقلت ِعلباءان، ألهنَّ

( . وَعِلَب البعرُي، إذا أخذه داٌء يف جانيب عنقه. 2واجلمع العالىب. والعاليب أيضا: الرصاص، أو جنٌس منه )
ظامل املرى.  سيف احلارث ابن وَعَلْبُت السيَف أْعُلبه َعْلباً، إذا حزمَت قائمه بِعلباء البعري. واملعلوب: اسم

 وعلباء: اسم رجل. وقال امرؤ القيس:
_________ 

 ( صدره:1)
 نقلناهم نقل الكالب جراءها

 ( قال االزهرى: " ما علمت أحد قاله، وليس بصحيح ".2)
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ِلٌب، وضبٌّ وأفلتهن علباء َجريضاً * ولو أْدرَْكَنُه َصِفَر الِوطاُب ويقال: تشنَّج ِعلباء الرجل، إذا أسن . وتيٌس عَ 
ِلٌب، أي مسنٌّ جاسئ. ويقال: َعِلب اللحم ابلكسر يـَْعَلب، أي اشتدَّ. وَعِلب النبات أيضاً، أي َجَسأ. عَ 

والِعالب: وسٌم يف طول العنق، انقٌة ُمَعلَّبة. والُعْلبة: حِمْلٌب من جلد، واجلمع ُعَلب وِعالٌب. واملَُعلِ ب: الذى 
( 1القوم طورا واترة * صبوحا له اقتار اجللود املعلب ): سقتنا دماء يتخذ العلبة. قال الكميت يصف خيال

واالعلنباء: أن يشرف الرجل وُيشخص نفسه، كما يفعل عند اخلصومة والَشتم. يقال: اْعَلْنىب الديك والكلب 
جيئ  ( : اسم واد. ومل2وغريمها إذا تنفش شعره. وأصله من علباء العنق، وهو ملحق أبفعنلل بياء. وعليب )

 بضم الفاء وتسكني العني وفتح الياء شئ غريه.على فعيل 
 احلبة من الِعَنب ِعَنبة، وهو بناء اندر، الن االغلب على هذا البناء اجلمع، حنو قرد ]عنب[

_________ 



 ( اقتار اجللود: قطعها من الوسط مستديرة. وىف املطبوعة االوىل واللسان " أقتار اجللود "، وهو حتريف.1)
 ضا، وزان درهم.ويقال عليب أي (2)
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ولة، واحلربة، والطرية، وقردة، وفيل وفيلة، وثور وثورة، إال أنه قد جاء للواحد، وهو قليل، حنو العنبة، والت
والطيبة، واخلرية، ال أعرف غريه. فإن أردت مجعه يف أدىن العدد مجعته ابلتاء فقلت ِعَنبات، ويف الكثري ِعَنٌب 

( : رجل من 1والِعَنباُء ابملد: لغة يف العنب، والِعنَـَبُة: بـَْثرٌة خترج ابالنسان. وعناب بن أىب حارثة )وأْعناب. 
م: معروف، الواحدة ُعنَّابة. والُعناب ابلتخفيف: العظيم األنف. قال: وأخَرَق َمْهبوِت طيئ. والعناب، ابلض

والُعناُب: واٍد. والُعناب: الَعَفل. والَعَنبان ابلتحريك: الَتيس * العيِم رِْخو املنكبني ُعناِب  الرتاقي ُمَصعَّد البَ 
 النشيط من الظباء، وال فعل له.

العندليب: طائر يقال له: اهلزار، واجلمع لعنادل، ألنك ترد ه إىل الرابعي مث تبين منه اجلمع  ]عندلب[
 ( .2فال جتعل زائدة إال بثبت ) والتصغري، والبلبل يعندل، إذا صوت. قال سيبويه: إذا كانت النون اثنية

َهب: الثقيل من الرجال الوخم. قال الشويعر ) ]عهب[  ( :3الَعيـْ
_________ 

 ( قال يف القاموس: " صوابه عتاب ابملثناة فوق ".1)
 ( الثبت، ابلتحريك احلجة والبينة.2)
 ( هو حممد بن محران بن أىب محران اجلعفي.3)
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َهِب وكساٌء َعيَهب، أي كثري الصوف. وِعِهىبَّ حللت هبا ِوْتري وأدر  كت ثـُْؤَريت * إذا ما تناسى َذْحَله كلُّ َعيـْ
 ( . وقال: عهدي بسلمى وهى مل تزوج * على عهىب عيشها املخرفج1الشباب وعهباؤه: شرخه )

َبُة والعاب مبعىن واحد، تقول: عاب املتاُع أي صار ذا عيب، وِعْبته  ]عيب[ أان، يتعدَّى وال الَعْيب والَعيـْ
يتعدَّى، فهو َمعيب وَمْعيوٌب أيضاً على األصل. وتقول: ما فيه َمعابة وَمعاٌب، أي َعْيب، ويقال موضع َعيب. 

اب َمعاُب الن املفعل من ذوات الثالثة مثل كال يكيل قال الشاعر: أان الرجُل الذي قد ِعْبتموُه * وما فيه لَعيَّ 
ر مفتوح، ولو فتحتهما أو كسرهتما يف االسم واملصدر مجيعا جلاز، الن إن أريد به االسم مكسور واملصد



العرب تقول: املسار واملسري، واملعاش واملعيش، واملعاب واملعيب. واملَعايب: الُعيوب. وَعيَّبه: نسبه إىل 
 يـََّبه أيضاً، إذا جعله ذا عيب. وتعيبه. مثله.الَعيب، وعَ 

_________ 
 ني وشد الباء مفتوحة.( أي أوله، وعهىب بكسرت1)
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َبيت ". واجلمع ِعَيب، مثل َبْدرة وِبدر، وِعياٌب  والعيبة: ما جُيعل فيه الثياب، ويف احلديث: " األنصار َكِرشي وعيـْ
 وعيبات.

 فصل الغني
: أن ترد اإلبُل املاء يوماً وتدعه يوما، تقول: َغبَّت اإلبل َتِغبُّ َغبَّا، وإبُل بين ]غبب[ ،  الِغب  فالٍن غابٌَّة وَغوابُّ

وكذلك الِغبُّ يف احلمَّى. قال الكسائي: َأْغبَـْبت القوَم، وَغبَـْبُت عنهم أيضاً، إذا جئت يوماً وتركت يوما، قال: 
ببت عنهم، ابلتشديد. واملغببة الشاة حُتلب يوماً وترتك يوما. وَغبََّب فالٌن فإن أردت أنَّك دفعت عنهم قلت: غ

 يُبالغ فيها. والِغب  يف الزايرة، قال احلسن: يف كلِ  أسبوع، يقال: " زرغبا تزدد حبا ". وغب يف احلاجة، إذا مل
أنَْتَ. وغب  فالٌن عندان،  كل شئ أيضا: عاقبته. وقد َغب ت األموُر أي صارت إىل أواخرها. وَغبَّ اللحُم أي

. ومنه قوهلم: رَويد الشع . وأَغبَّنا فالٌن: أاتان غبَّا. ويف أي ابت. ومنه مسِ ي اللحم البائت: الغاب  َر يَِغبَّ
 احلديث: " أِغبُّوا يف عيادة املريض واربعوا "، يقول: ُعْد يوما ودع يوما، أودع يومني وعد اليوم الثالث.
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ي ال أيتينا يوماً دون وتقول: أَغبَّت اإلبل من ِغبِ  الِورد. وأَغبَّت احلمَّى وَغبَّْت مبعىًن. وفالن ال يُِغبُّنا عطاؤه، أ
 يوم، بل أيتينا كل يوم. ومنه قول الراجز:

ومحرات شرهبن غب * أي كل ساعة. والغب: الغامض من األرض، واجلمع أْغباب وُغبوب. وغبة ابلضم: فرخ 
ب كان لبىن يشكر، وله حديث. والَغبيبة من ألبان الغنم حُيلب ُغدوًة مث حُيلب عليه من الليل، مث مُيَخض عقا

من الغد. والَغَبُب للبقر والديك: ما تدىلَّ حتت حنكهما، وكذلك الغبغب. والغبغب أيضا: املنحر مبىن، وهو 
 ( :1جبيل. قال الشاعر )

 (2والراقصات إىل مىن فالغبغب )



 الُغربة: االغرتاب، تقول منه: تغرب، []غرب
_________ 

 ( هو هنيكة الفزارى يقوله لعامر بن الطفيل.1)
 :( صدره2)

 اي عام لو قدرت عليك رماحنا * وبعده: لتقيت ابلوجعاء طعنة مرهف * حران أو لثويت غري حمسب
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( : وما كان غض الطرف منا سجية * 1واغرتب، مبعىن، فهو غريب وغرب أيضا بضم الغني والراء. وقال )
اغرتب فالٌن، إذا تزوَّج إىل غري أقاربه. ( واجلمع الغرابء. والغرابء أيضًا: األابعد. و 2ولكننا يف مذحج غرابن )

يف انحية املَْغِرب. وقال قيس بن امللوَّح: وأصبحت  ويف احلديث " اغرتِبوا ال ُتْضووا ". واملَُغرِ ب: الذي أيخذ
اخلرب  من لَْيلى الغداَة كناظٍر * مع الُصبِح يف أعقاب جنٍم ُمَغر ِب ويقال أيضاً: " هل جاءكم ُمغر ِبة َخرَبٍ "، يعين

نفي عن الذي طرأ عليهم من بلٍد سوى بلدهم. وشأو مغرب ومغرب أيضا بفتح الراء، أي بعيد. والتـَّْغريب: ال
البلد. وغرب، ابلتشديد: اسم جبل دون الشام يف بالد بىن كلب، وعنده عني. ماء تسمى غربة. وأغرب 

 الرجل: جاء بشئ غريب. وأْغَرْبُت السقاَء: مألته. قال بشر:
_________ 

 ( طهمان بن عمرو الكاليب.1)
 ( وقبله: وإىن والعبسي يف أرض مذحج * غريبان شىت الدار خمتلفان2)
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وكأنَّ ظْعنَـُهم غداَة حتمَّلوا * ُسفٌن تكفأ يف خليخ مغرب وأغرب الرجل: صار غريبا. حكاه أبو نصر. واستغرب 
( : فهذا مكاين أو أرى القاَر ُمْغَرابً * 1قال الشاعر ) يف الضحك: اشتدَّ ضحكه وكثر. واملُْغَرب: األبيض.

جلباِل َتَكلَّم واملُْغَرب أيضاً: األبيض األشفار من كلِ  شئ، تقول: أغرب الفرس، على ما مل وحىت أرى ُصم  ا
ُأْغِرب الرجل يسمَّ فاعُله، إذا فشت ُغرَّته حىتَّ أتخذ العينني فتبيض  األشفار، وكذلك إذا ابيضَّت من الزََّرق. و 

، ومجع القلَّة َأْغرِبة. وغراُب الفأس: حدُّها. قال أيضاً، إذا اشتد وجعه. عن االصمعي والغراب: واحد الِغْرابن
الشماخ يصف رجاًل قطع نبعة: فأحنى عليها ذاَت حدٍ  ُغراهبا * َعدوٌّ ألوساط الِعضاِه َمشاِرُز وُغرااب الفرس 



( الورك. عن 2رفامها: األيسر واألمين، اللذان فوق الذنب حيث يلتقى رأسا )والبعري: حدُّ الِوركني، ومها ح
 االصمعي. قال الراجز: اي عجبا للعجب العجاب * مخسة غرابن على غراب

_________ 
 ( هو معاوية الضىب.1)
 ( يف املطبوعة االوىل " رأس "، صوابه يف اللسان.2)
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( بعد ما * تقوب عن غرابن أوراكها اخلطر أراد 1وقربن ابلزرق احلمائل )ومجعه أيضا غرابن. قال ذو الرمة: 
تقوبت غرابهنا عن اخلطر، فقلبه، الن املعىن معروف، كقولك: ال يدخل اخلامت يف إصبعى، أي ال يدخل 

وهَنا * ( : رأى ُدرًَّة بيضاء حَيِفُل ل2ضرب من الصِ رار شديد. وقول الشاعر ) االصبع يف خامتي. ورجل الغراب:
ُسخاٌم كِغْرابن الربير ُمَقصَُّب يعين به النضيج من مثر األراك. وتقول: هذا أسود ِغْربيٌب، أي شديد السواد. 

ال تقدَّم. والَغْرب واملَْغِرب مبعىًن وإذا قلت: غرابيُب سوٌد، جتعل السود بداًل من الغرابيب، ألنَّ تواكيد األلوان 
م صغَّروا َمْغِرابان. واجلمع مغريابانت، ( . وقوهلم: لقيته ُمَغريِْ 3واحد ) ه، كأهنَّ ابن الشمس، صغَّروه على غري مكربَّ

( أجزاء، كلما تصوبت الشمس ذهب منها جزء، 4كما قالوا: مفارق الرأس، كأهنم جعلوا ذلك احلني )
 لى ذلك.فصغروه فجمعوه ع

_________ 
 ( احلمائل ابحلاء املهملة.1)
 .( هو بشر بن أىب خازم2)
 مرتضى. ( ذكر القاموس أربعة وعشرين معىن للغرب. أه3)
 ( يف اللسان " احليز "، وما هنا صوابه.4)
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، أي تباعد. وغَربت الشمس ُغروابً. والُغروب أيضاً: جماري الدمع. وللعني  وغرب أي بعد، يقال: اغُرْب عينِ 
: يقال: لَعين ِه َغْرٌب، إذا كانت تسيل وال تنقطع دموعها. والغروب: ُغراابن: مقِدمها ومؤخرها. قال األصمعي 

اجز: ما لك ال تذكر أم عمرو * أال لعينيك غروب جترى والغروب أيضا: حدَّة األسنان الدموع. وقال الر 



يضاً: وماؤها، واحدها َغْرب. قال عنرتة: إذ َتستبيَك بذي ُغروٍب واضٍح * َعْذٍب ُمَقبـَُّلُه لذيِذ املَْطَعِم والَغْرب أ
: يف لسانه غرب، أي حدَّة، وَغْرُب الدلو العظيمة. ويقال حلد  السيف َغْرب. وَغْرب كل شئ: حده. يقال

 الفرس: حدَّته وأوَّل جريه. تقول: كففت من غربه. قال النابغة:
رى الدمع يسقي ( * وفرٌس َغرٌب، أي كثري اجلري. والَغْرب أيضاً: ِعرق يف جم1واخليل تـَْنزع َغْراب يف أِعنَّتها )

 فال ينقطع، مثل الناسور.
_________ 

 " مبكان " تنرع ". وعجزه: ( يف اللسان " متزع1)
 كالطري ينجو من الشؤبوب ذى الربد:
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ونوى غربة، أي بعيدة. وغربة النوى: بعدها. والنوى: املكان الذى تنوى أن أتتيه يف سفرك. والغارب: ما بني 
ُلِك على غارِبك "، أي اذهيب حيث شئت. وأصله أنَّ الناقة إذا رعت وعليها  السنام والعنق. ومنه قوهلم: " َحبـْ

ا إذا رأت اخلطام مل يهنئها شئ. وغوارب املاء: أعايل موجه، شبِ هت بغوارب اخِلطاُم أُلِقي ع لى غارهبا، ألهنَّ
كما * دعدع ساقى االعاجم ( : فدعدعا سرة الركاء  1االبل. والغرب، ابلتحريك: الفضة. قال االعشى )

معَّط منه خرطوُمها، ويسقط منه الغراب والغرب أيضاً: اخلمر. والَغَرب يف الشاة كالَسَعف يف الناقة، وهو داٌء يت
 َشعر عينيها. وقد َغرِبت الشاة، ابلكسر.
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 دعدع: مال. يصف قال ابن برى: الصواب أنه للبيد ال كما زعم اجلوهرى. والركاء ابلفتح: موضع. ومعىن
ماءين التقيا من السيل فمآل اسرة الركاء كما مال ساقى االعاجم قدح الغرب مخرا. وأما بيت االعشى الذى 

إذا انكب أزهر بني السقاة * تراموا به غراب أو نضارا لسان العرب واتج  وقع فيه الغرب مبعىن الفضة فهو:
 العروس.
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يقطر من الدالء بني البئر واحلوض، وتتغري رحيه سريعا. قال ذو الرمة: وأدرك املتبقى والغَرب أيضاً: املاء الذي 
( " ابلفارسية. 1من مثيلته * ومن مثائلها واستنشئ الغرب والغرب أيضا: ضرب من الشجر وهو " إسفيدار )

 اف وال يضاف، يسكَّن وحيرك، إذا كان ال يُدرى من رماه.وأصابه سهم َغَرب يض
صب: أخذ الشى ظلما. تقول: َغَصَبه منه، وَغَصَبه عليه، مبعىن. واالغتصاب مثله، والشئ الغ ]غصب[

 غصب ومغصوب.
ُتُه أان فتَغضب. ورجل َغْضباُن وامرأة َغْضىب، ولغة يف ب ]غضب[ ين أسد غِضب عليه َغَضباً، وَمْغَضَبة، وأْغَضبـْ

 : سكرى وسكارى. وقال الشاعر:( مثل2َغْضبانَة وَمآلنٌة وأشباههما. وقوٌم غضىب وغضاىب )
_________ 

 ( يف اللسان: " اسبيد دار ".1)
( ابلفتح ووقع يف بعض النسخ بضم الغني زايدة من الناسخ، وفيه نظر، الن ضم االوىل يف أربعة ألفاظ 2)

رى، على ما صرح به يف الشافية. فالتمثيل بسكارى مبىن على الفتح فقط كساىل، وسكارى، وعجاىل، وغيا
وانقوىل. لكن اجملد قال: غضاىب ابلفتح ويضم أوله، قال مرتضى: وهو االكثر مثل  إن كان فيه وجهان. اهو 

 سكرى وسكارى، وذكر الشعر الذى هنا.
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( 1فإن كنُت مل أذكرِك والقوُم بعضهم * َغضاىب على بعٍض َفمايل وذاِئُم االصمعي: رجل غضبة بتشديد الباء )
لها االلف والالم. ( ، وهى معرفة ال تنون وال تدخ2. وَغْضىب أيضاً: اسم مائٍة من االبل )، أي يغضب سريعاً 

( فقر وأحراي قال: أراد النون 3وأنشد ابن االعرايب: ومستخلف من بعد غضىب صرمية * فأحر به لطول )
قال دريد بن الصمة  فوقف. االموى: غضبت لفالن، إذا كان حي اً، وغضبت به، إذا كان ميتا. واالمحر مثله.

ب أان غضاب مبعبد وغاضبه: راغمه. وقوله تعاىل: )وذا ( * بىن قار 5( : فإن تعقب االايم والدهر تعلموا )4)
 النوِن إذ َذَهَب مغاضبا( ، أي مراغما لقومه.

_________ 
قاموس على ما ( أي وضم االولني، كحزقة، أو فتحهما كجربة، وعلى االوىل اقتصر الواىن، ومجع بينهما ال1)

 يف مرتضى، خالفا لشيخه حيث جعل الثانية كهمزة.
 اجملد أبن الصواب غضيا، كأهنا شبهت يف كثرهتا مبنبت الغضى. اه ( اعرتضه2)
 ( يروى عجزه: " فأحر به من طول فقر وأحراي "3)



 مرتضى. ( يرثى أخاه عبد هللا فاضطر وقال مبعبد. اه4)
 ( يف اللسان: " فاعلموا ".5)
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 وامرأة َغضوب، أي َعبوس. ابن السكيت: الَغْضُب: األمحر الشديد احلُمرة. ويقال أمحر غضب.
من مصادر َغَلَبُه َغَلَبًة وَغْلباً، وَغَلباً أيضاً. قال هللا تعاىل: )وهم من بعد غلبهم سيغلبون( ، وهو  ]غلب[

غلبة فحذفت اهلاء عند االضافة، كما قال  املفتوح العني مثل الطلب. قال الفراء: هذا حيتمل أن يكون
( : إن اخلليط أجدوا البني فاجنردوا * وأخلفوك عدا االمر الذى وعدوا أراد عدة االمر، فحذف 1الشاعر )

اسم امرأة. وتغلب على بلد كذا: استوىل عليه اهلاء عند االضافة. وغالبه مغالبة وغالاب. وغالب، مثل قطام: 
عليه تغليباً. والغال ب: الكثري الَغَلَبة. واملغلَّب: املغلوب مرارًا. واملغلَّب أيضا من الشعراء: قهرًا. وَغلَّبته أان 

ب بن وائل بن احملكوم له ابلَغَلَبة على ِقْرنِِه، كأنَّه ُغلِ ب عليه، وهو من االضداد. وتغلب: أبو قبيلة، وهو تغل
 عة بن نزار بن معد بن عدانن. وقوهلمفاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربي

_________ 
 ( هو الفضل بن العباس بن عتبة اللهىب.1)
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وكان وىل  -تغلب بنت وائل، إمنا يذهبون ابلتأنيث إىل القبيلة، كما قالوا متيم بنت مر. قال الوليد بن عقبة 
ابنة وائل وقال الفرزدق: لوال فوارس فغيك عىن تغلب صدقات بىن تغلب: إذا ما شددت الرأس مىن مبشوذ * 

( العدو عليك كل مكان وكانت تغلب تسمى الغلباء. قال الشاعر: وأورثين بنو 1تغلب ابنة وائل * ورد )
الغلباء جمدا * حديثا بعد جمدهم القدمي والنسبة إليها تغلىب بفتح الالم، استيحاشا لتواىل الكسرتني مع ايءى 

ه، الن فيه حرفني غري مكسورين، وفارق النسبة إىل منر. وتقول: رجٌل أْغَلُب بنيِ  ا قالوه ابلكسر النسب. ورمب
الَغَلِب، إذا كان غليظ الرقبة. وهضبٌة َغْلباء، وعزة غلباء. واالغلب العجلى: أحد الرجاز. وحديقة غلباء: 

. والُغلَ   وتشديد الباء: الغلبة. (2بَّة ابلضم )ملتفة، وحدائُق ُغْلٌب. واْغَلْوَلَب العشُب: بلغ والتف 
_________ 

 ( يروى: " نزل ".1)



وانقوىل. لكن الذى يف الشعر بضمتني على ما يف مرتضى. ويقال بفتح الغني  ( أي لالول والالم مفتوحة اه2)
 وضم الالم، لغات ثالث على ما يف القاموس.
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ِعزٌّ أشمُّ طويُل ورجل ُغَلبٌَّة أيضا، أي يغلب سريعا. عن  قال املرار: أخذت بنجد ما أخذُت ُغُلب ًة * وابلَغْوِر يل
 االصمعي.

َهُب: الظُلمة، ]غهب[ َهٌب، إذا اشتد سواده. والغهب، ابلتحريك،  الَغيـْ واجلمع الغياهب. يقال فرٌس أدهم َغيـْ
ال أبو الغفلة، وقد غهب ابلكسر. وىف احلديث: سئل عطاء عن رجل أصاب صيدا غهبا، قال: عليه اجلزاء. ق

 عبيد: يعىن غفلة من غري تعمد.
با وغيااب وغيواب ومغيبا. ومجع الغائب غيب الَغْيُب: كلُّ ما غاب عنك. تقول: غاب عنه َغيبًة وغي ]غيب[

( أيضا. وإمنا ثبتت فيه الياء مع التحريك النه شبه بصيد وإن كان مجعا. وصيد مصدر: 1وغياب وغيب )
: َقعره. وكذلك َغيابة الوادي. تقول: قولك بعري أصيد، النه جيوز أن ي نوى به املصدر. وغيبته أان. وَغيابة اجلب 

 يابة، أي َهْبَطًة من األرض. وقوهلم: غيَّبه َغيابُُه، أي دفن يف قربه.وقعنا يف َغيبة وغَ 
_________ 

 ( بوزن ركع وكفار، والثالثة كخدم.1)
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يتغايبون أحياانً. وغابت الشمس، أي َغَرَبْت. واملُغايبة: خالف ابن السكيت: بنو فالٍن يشهدون أحياانً و 
( ، ومشهد بالهاء. والغيب: ما اطمأنَّ 1ابت املرأة، إذا غاَب عنها زوجها، فهي مغيبة ابهلاء )املخاطبة. وأغ

 ( :2من األرض. قال لبيد )
االسم الَغيبُة، وهو أن يتكلم خلف إنساٍن عن َظهِر َغْيٍب، واألنيس َسقاُمها * واغتابه اغتياابً، إذا وقع فيه، و 

ن صدقاً مُسِ َي غيَبًة، وإن كان كذابً مسِ ي هُبتاانً. والغابة: األمجة. يقال ليُث غابة. مستور مبا يـَُغمُّه لو مسعه. فإن كا
والغاب: اآلجام. وهو من الياء. وغابة: اسم موضع ابحلجاز. وتغيب عينِ  فالن. وجاء يف ضرورة الشعر 

َغيِ ُب وقال الفراء: املتغيب مرفوع،  َغيـََّبين. قال امرؤ القيس: فظلَّ لنا يوٌم لذيذ بنَـْعمٍة * َفِقْل يف َمقيلِ تَـ  حَنُْسُه ُمتـَ
 والشعر مكفأ، وال جيوز أن يرد على املقيل كما ال جيوز مررت برجل أبوه قائم.



_________ 
 ( ومغيب أيضا بالهاء، كما يف اللسان.1)
 ة أكل السبع ولدها. فأقبلت تطوف خلفه، وصدر البيت:( يصف بقر 2)

 وتسمعت رز االنيس فراعها:
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 فصل القاف
: قَأَْبُت الطعام: أكلته. وقأبت املاَء: شربُت كلَّ ما يف االانء. قال الراجز ) ]قأب[ ( 2( : دعوت )1األصمعي 

من شرب املاء، مثل صئب، فهو مقأب عنزي ومسحت قعىب * مث هتيأت لشرب قأب وقئب الرجل، إذا أكثر 
 على مفعل.

َقبَّ اللحُم يَِقبُّ قُبوابً، إذا ذهبت نُُدوَّتُُه وكذلك َقبَّ اجللد والتمر واجلرح، إذا يبس وذهب ماؤه  ]قبب[
: ال . والَقَبُب: ِدقَُّة اخلصر. واألَقبُّ : وجفَّ الضوامر. وقبَّ ضامر البطن، واملرأة قبَّاُء بيِ نة الَقَبب. واخليل الُقبُّ

َقَب األسُد: َهَدَر.  األسُد يَِقبُّ قبيباً، إذا مسعت قبقبة أنيابه. والقبقبة: صوت جوف الفرس، وهو الَقبيُب. وقَـبـْ
َقُب: البطن. ابن السكيت: ما أصابتن ا العاَم قطرٌة، وما أصابتنا العاَم قابٌَّة، مبعىًن والَقْبقاُب: اجلمل اهلدَّار. والَقبـْ

 ل أبو زيد: ما رأينا العام قابًَّة، أي َقطرًة. وقال االصمعي:واحد. وقا
_________ 

 ( هو أبو خنيلة الراجز.1)
 ( يروى: " أشليت ".2)
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مل يرو هذا احلرف أحد غريه. ما مسعنا العام قابًَّة، أي صوَت رعٍد، يُذهب به إىل القبيب. قال ابن السكيت: و 
ب: اخلشبة اليت يف وسط البكرة وفوَقها أسناٌن من خشب. ويقال أيضاً: عليك قال: والناس على خالفه. والق

ابلَقبِ  األكرب، أي ابلرأس األكرب. والَقبُّ أيضاً: ما يُْدَخُل يف جيب القميص من الرِقاع. قاله أبو عبيد. والِقبُّ 
يقال للشيخ أيضاً: هو ِقبُّ القوم. ئ من الظهر بني األليتني. تقول، ألِزق ِقبََّك ابألرض. و ابلكسر: العظم النات

ا ُخفِ فت. والُقبَُّة ابلضم من البناء، واجلمع قـَُبٌب وِقباٌب.  وِقبَُّة الشاِة أيضاً: ذات األطباق، وهي احِلْفُث، ورمبَّ



لُقباِقُب، مضمومة القاف: العام الذي بعد العام املقبل. وبيت مَقبَّب: ُجِعل فوقه قـُبَّة. واهلوادج تقبب. وا
 تقول: ال آتيك العاَم وال قاِبَل وال قباقب. وأنشد أبو عبيدة:

: اقْـَتبَّ فالٌن يد فالن، إذا قطعها، وهو  العام واملقبل والقباقب * أبو عمرو: قبه يقبه،، إذا قطعه. األصمعي 
، ألن العرب ال تصرفه، وهو معرفة عندهمافتعل. ومحار قَـبَّاَن: ُدَويـْبٌَّة، و   ، ولو كانهو فعالن من َقبَّ
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يت عجبا * محار قبان يسوق فـَعَّااًل لصرفته. تقول: رأيت قطيعاً من محر قبان. وقال الشاعر: اي عجبا لقد رأ
 أرنبا

القَتب، ابلتحريك: رَْحٌل صغري على قدر الَسنام. والِقْتُب ابلكسر: مجيع أداة السانِية من أعالقها  ]قتب[
: واحدها وحباهلا. والِقْتب أيضاً: واح دة األْقتاب، وهي األمعاء، مؤنَّثة على قول الكسائي. وقال األصمعي 

َبٌة ابهلاء، وتصغري  ها قـُتَـْيبة، وهبا مسِ ي الرجل قتيبة، والنسبة إليه قتىب كما تقول ُجَهيِنٌّ. وقال أبو عبيدة: ِقتـْ
فهي األقصاب. وأقْـتَـْبُت البعرَي إقتااًب، إذا  الِقْتب ما حتوَّى من البطن، يعين استدار، وهي احلَوااي. وأمَّا األمعاء

ْقِتُبها ابلَقَتب، وإمنا جاءت ابهلاء ألهنا الشئ مما يقتب، كاحللوبة شدْدَت عليه الَقَتب. والَقتوبَُة من اإلبل: اليت تُـ 
 والركوبة.
ا ُجِعل للناس. تقول منه َقَحَب يـَْقُحُب اب ]قحب[ لضم. والَقْحَبُة كلمٌة الُقحاُب: سعال اخليل واإلبل، ورمبَّ

 مولدة.
 َقْحطََبُه، أي صرعه. وَقْحطََبه ابلسيف، أي عاله. ]قحطب[
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 وقحطبة: اسم رجل.
رب ُقرابً، أي دان. وقوله تعاىل: )إنَّ رمحَة هللِا قريٌب من احملسنني( ومل يقل قريبة، قرب الشئ ابلضم يق ]قرب[

ال يكون أتنيثه حقيقيًّا جاز تذكريه. وقال الفراء: إذا كان القريب يف معىن  ألنه أراد ابلرمحة اإلحسان، وألنَّ ما
هم. تقول: هذه املرأة قريبىت، أي ذات املسافة يذكر ويؤنث، وإذا كان يف معىن النسب يؤنث، بال اختالف بين

ابة، إذا سرت إىل املاء قرابيت. وقربته ابلكسر أقربه قرابان، أي دنوت منه. وقـََرْبُت أقُرُب قرابة، مثل كتبت كت
( . قال االصمعي: قلت العرايب: ما القرب؟ فقال: سري الليل لورد الغد. 1وبينك وبينه ليلة. واالسم الَقَرب )



الطلق؟ فقال: سري الليل لورد الغب. يقال: قـََرٌب َبْصباٌص، وذلك أنَّ القوم يسيمون اإلبل وهم  وقلت له: ما
بقيت بينهم وبني املاء عشيَّة عجَّلوا حنوه، فتلك الليلة ليلة الَقَرب. وقد أقَرَب  يف ذلك يسريون حنو املاء، فإذا

 ْقرِبون. قال أبو عبيد: وهذا احلرف شاذ.القوُم، إذا كانت إبلهم قواِرَب، فهم قاربون، وال يقال مُ 
_________ 

 ( حمركا.1)
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ة ُتْسَتَخفُّ حلوائجهم. قال اخلليل: القاِرب: طالب ارب: سفينٌة صغرية تكون مع أصحاب السفن البحريَّ والق
املاء لياًل، وال يقال ذلك لطالب املاء هنارًا. وقـََرْبُت السيَف أيضاً، إذا جعلته يف الِقراب. والُقْرابن، ابلضم: ما 

ني امللك، وهم جلساؤه رَّْبُت هلل قرابانً. والقرابن أيضاً: واحد قرابتـََقرَّْبَت به إىل هللا عز  وجل . تقول منه: قَـ 
وخاصَّته. تقول: فالن من قـُْرابِن األمري، ومن بـُْعدانِِه. وتقرب إىل هللا بشئ، أي طلب به الُقْربََة عنده. وقـَرَّبـُْته 

اق البطن، مثل عسر وعسر، تقريباً، أي أدنيته. والُقْرُب: ضد البعد. والقرب والقرب: من الشاكلة إىل مر 
يب: ضرٌب من الَعْدو. يقال: قـَرََّب الفرُس، إذا رفع يديه معاً ووضعهما معاً يف الَعْدو، واجلمع االقراب. والتقر 

وهو دون احُلْضر. وله تقريبان: أعلى، وأدىن. و )اقرتب الوعد( ، أي تقاَرَب. وقاربته يف البيع ُمقاربة. وشئ 
إذا كان رخيصا. والتقارب: وكذلك  -وال تقل ُمقارب  -وسط بني اجليد والردئ مقارب بكسر الراء، أي 

 ضد التباعد.
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بت املرأة، إذا قُرب ِوالدها، وكذلك الفرس والشاة، فهي ُمْقِرٌب، وال يقال للناقة. قالت أم أتبط شرا تؤبنه وأقر 
بعد موته: " وا ابناه وا ابن الليل، ليس بزميل شروب للقيل، يضرب ابلذيل كمقرب اخليل ". الهنا تضرح من 

العدبس: مجع املُْقَرب َمقاريب. وأقْـَرْبُت السيَف: منها. ويروى " كمقرب " بفتح الراء، وهو املكرم. وقال دان 
( قرىب، وقد حان 1جعلُت له ِقرااًب. وأقْـَرْبُت القدَح، من قوهلم َقَدٌح قـَْرابُن، إذا قارب أن ميتلئ، ومججمة )

ال ُترْتَُك ن اخليل: الذي يُدىن وُيكرَّم، واألنثى ُمَقرَّبٌَة و قرابانن، واجلمع قراب مثال عجالن وعجال. واملقرب م
أن َترود. قال ابن دريد: إمنا يُفعل ذلك ابإلانث لئال يقرعها فحٌل لئيم. والِقْربَة: ما ُيستقى فيه املاء، واجلمع 

رة وفقرة، يف أدىن العدد قرابت وقرابت وقرابت، وللكثري قرب. وكذلك مجع كل ما كان على فعلة مثل سد



لُقرىب يف الرحم، وهو يف األصل مصدٌر. تقول: بيين وبينه قرابة، لك أن تفتح العني وتكسر وتسكن. والقرابة: ا
 وقرب، وقرىب

_________ 
 ( اجلمجمة: ضرب من املكاييل، وقدح من خشب.1)
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أْقِرابئي وأقاريب. والعامة تقول: هو قرابيت بة ومقربة، وقربة، وقـُُربٌَة بضم الراء. وهو قرييب وذو قرابيت، وهم ومقر 
وهم قراابتى. وِقراب السيف: َجفُنه، وهو وعاٌء يكون فيه السيف بغمده ومِحالته. ويف املثل " إن الِفرار بِقراٍب 

( يصف نوقا: هو ابن منضجات كن قدما * يردن على 2قال )( ". والقراب أيضا: مقاربة االمر. و 1أكيس )
 ( :4( وكذلك إذا قارب أن ميتلئ الدلو. وقال )3ر )الغدير قراب شه

( * وقوهلم: ما هو بشبيهك وال بُقرابٍة من ذلك، مضمومة القاف، أي وال بقريب 5إال جتئ مالى جيئ قراهبا )
 مثل اخلنفساء أعظم منه شيئا. وىف املثل " القرنىبمن ذلك. والقرنىب مقصور: دويبة طويلة الرجلني 

_________ 
ابن برى: هذا املثل ذكره اجلوهرى بعد قراب السيف على ما تراه، وكان صواب الكالم أن يقول  ( قال1)

ابختصار من  قبل املثل: والقراب القرب، ويستشهد ابملثل عليه. والقراب مبعىن القرب كسحاب ويثلث. اه
 مرتضى.

 هو عويف القواىف. (2)
" من معىن الزايدة على العدة، ال من معىن الورود على ( قال ابن برى: صواب إنشاده " يزدن على العديد 3)

 . مرتضى.الغدير. اه
 ( العنرب بن متيم وكان جماورا يف هبراء.4)
 ( وأول الرجز: قد رابىن من دلوى اضطراهبا * والنأى من هبراء واغرتاهبا5)
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شائها كلَّ ليلٍة * دبيَب الَقَرْنىب ابت يعلو نقا نِي أمِ ها َحَسنة ". وقال يصف جاريًة وبعلها: َيِدبُّ إىل أحيف عَ 
 سهال



، بكسر القاف: املُِسنُّ. عن االصمعي. قال الراجز: كيف قريت شيخك االرزاب * ملا أاتك  ]قرشب[ الِقرَشبُّ
  السوء إذا أحباايبسا قرشبا قمت إليه ابلقفيل ضراب * ضرب بعري

ضاُب: السيف القاطع يقطع العظام. والُقرضوب والِقْرضاب: قـَْرَضَبُه: قطعه. والُقْرضوُب والِقرْ  ]قرضب[
ا مسُّوا الفقرَي قـُْرضوابً. وقـَْرَضَب الرجُل، إذا أكل شيئاً ايبساً، فهو قرضاب.  ، واجلمع الَقراضبة. ورمبَّ اللص 

مقدمه * يدعى أاب السمح وقرضاب مسه * مبرتكا لكل عظم يلحمه *  حكاه ثعلب، وأنشد: وعامنا أعجبنا
 وقراضبة، بضم القاف: موضع. قال بشر: وَحلَّ احلَيُّ حيُّ َبين ُسبَـْيٍع * قراضبة وحنن هلم إطار
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قـَْرطََبُه: صرعه على قفاه. وقال: فرحت أمشى مشية السكران * وزل خفاى فقرطباىن والِقْرِطىبَّ  ]قرطب[
 بتشديد الباء: ضرٌب من اللعب.

ا َبٌة وال قذ عملة وال سعنة وال معنة، أي شئ. قال أبو عبيد: ما وجدان أحديقال ما عنده ِقْرَطعْ  ]قرطعب[
 يدرى أصوهلا.

الَقْرَهُب من الثريان: املُِسنُّ. قال الكميت: من االرحبيات العتاق كأهنا * شبوب صوار فوق علياء  ]قرهب[
 قرهب

( يصف رحما: وأمسر 1النواة. وقال )الَقْسُب: الصلُب. والَقْسُب: متر ايبس يتفتَّت يف الفم صلُب  ]قسب[
( : الطويل الشديد. قال ابن 3( والقسيب )2ْرمى ذراعا على العشر )خطيا كأن كعوبَُه * َنوى الَقْسِب قد أَ 

 السكيت: مررُت ابلنهر وله َقسيٌب، أي ِجرية، وقد َقَسَب يقسب. وقال عبيد:
_________ 

 الطائى. ومل أجده يف شعره.( قال ابن برى: هذا البيت يذكر أنه حلامت 1)
 ( أرمى وأرىب لغتان، ويروى هبما.2)
 ردب.( بوزن إ3)
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 (1* للماء من حتته قسيب )
الَقْشُب: اخللط. وأنشد األصمعي  للنابغة: فَِبتُّ كأنَّ العائداِت فـََرْشَنين * َهراساً به يـُْعلى ِفراشي  ]قشب[



( : به 2، فإذا أكله قـََتله، فيؤخذ منه ريشه. قال اهلذىل )يف حلم أيكله َسمٌّ ويـُْقَشُب وَنسٌر َقشيٌب، إذا خِلط له 
( الكمى على يديه * خير ختاله نسرا قشيبا قوله " به " يعىن ابلسيف. والَقشيب: اجلديد. وسيٌف 3يدع )

يضاً: الَسمُّ، قشيب: حديُث عهٍد ابجِلالِء. ورجٌل ِقْشٌب ِخْشٌب ابلكسر، إذا كان ال خري فيه. والِقْشُب أ
جلمع أقشاب، عن أيب عمرو، قال: وَقَشَبُه ِقْشباً: سقاه الَسمَّ. وَقَشَب طعاَمه، أي مَسَّه، وَقَشَبه أيضاً، إذا وا

ذكره بسوء. تقول: َقَشَبُه بقبيح، أي َلَطخه به. قال الفر اء: َقَشَب الرجُل واقتشب، إذا اكتسب محدا أو ذما. 
 حكاه عنه أبو عبيد.

_________ 
 ( صدره:1)

 فلج ببطن واد أو
 ( هو أبو خراش اهلذىل.2)
 ( يف اللسان: " ندع ".3)
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 وقشبىن رحُيه تقشيباً، أي آذاين، كأنَّه قال: مسَّين رحيه. ورجل مقشَّب احلسب، إذا مزج حسبه.
حٌد ومجع. قال: وكذلك ويه: القصباء واالَقَصُب: األابء. والَقْصباء مثله، الواحدة قصبة. قال سيب ]قصب[

َذ من فضَّة وغريها ) ( ، الواحدة 1احللفاء والَطرفاء. والَقَصب: كلُّ عظٍم مستديٍر أجوف، وكذلك كلُّ ما اختُّ
تَـَنْت خيمًة * على َقَصٍب وفراٍت هَنَْر  َقَصبة. والَقَصب: جماري املاء من العيون. قال أبو ذؤيب: أقامْت به فابـْ

: َقَصبُ وقال ا البطحاء: مياٌه جتري إىل عيون الرَكااي. يقول: أقامت بني َقَصٍب، أي ركااي، وماء  ألصمعي 
عذب. وكل عذب فرات وكل كثري جرى فقد هنر واستنهر. والقصب: عروق الرئة، وهي خمارج النَـَفس 

خدجيَة ببيٍت يف اجلنَّة ديث: " َبشِ ْر وجماريه. والَقَصب: ثياُب كتَّاٍن رِقاٌق. والَقَصب: أانبيُب من جوهٍر. ويف احل
 من َقَصب ". وَقَصَبُة األنف: عظمه. وَقَصَبُة الَقريَة: وسطها. وَقَصَبُة الَسواد: مدينتها.

_________ 
 ( كذا يف اللسان. وىف املطبوعة االوىل " وغريه ".1)
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والَلبَّاِت ذا أرٍَج * من ُقْصِب  والقصب، ابلضم: املعى. يقال: هو جيرُّ ُقْصَبُه. قال الراعي: تكسو املفارقَ 
 الكافوِر درَّاِج وأما قول امرئ القيس: ُمْعَتِلفِ 

( * فرييد اخَلْصَر، وهو على االستعارة، واجلمع أقصاب. قال األعشى: 1والقصب مْضَطِمٌر واملَْْتُ َمْلحوُب )
ا "، وهي تـُتَّخذ من األمعاء. ويروى " ِبُقصَّاهبِ  * ُن واملُْسِمعاُت أبقصاهِبا أي أبواترها، وشاِهُدان اجلُلُّ واليامَسي

( ، وذلك بعد التفريخ. والقصائب: 2وهي املزامري. وَشَعر مقصَّب، أي جمعَّد. وقد قصَّب الزرُع تقصيباً )
 الذوائب املقصَّبة تُلوى لياً حىتَّ ترتجَّل، وال ُتضفر ضفرًا، واحدهتا قصيبة وقصابة،

_________ 
ْت سلحوب واملاء منهمر والشد منحدر * واليد ساحبة والرجل ضارحة * والعني قادحة وامل( يف ديوانه: 1)

 والقصب مضطمر واللون غربيب وقال ابن برى: البيت البراهيم بن عمران االنصاري.
 ( يف اللسان: " وقصب الزرع تقصيبا، وأقصب: صار له قصب، وذلك بعد التفريخ ".2)
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( . والَقصَّاب ابلفتح: الزمار، عن أىب 1هى االنبوبة أيضا، واملزمار، واجلمع ُقصَّاب )ابلضم والتشديد. و 
 عمرو. قال رؤبة يصف احلمار:

وكذلك القاصب، والصنعة القصابة. والَقْصب: القطع. وَقَصب الَقصَّاب  يف جوفه وحى كوحى القصاب *
 وغريَه، إذا قطعت عليه شربه قبل أن َيروى. وَقَصب الشاَة َقْصباً، إذا قطَّعها عضوًا عضوًا. وقَصْبت البعريَ 

ابن السكيت.  البعري أيضاً ُشْربه، إذا امتنع منه قبل أن َيروى، فهو بعرٌي قاصب، وانقٌة قاصب أيضا، عن
وأقصب الرجل، إذا فعلت إبله ذلك. وىف املثل: " رعى فأقصب "، يضرب للراعي، النه إذا أساء رعيها مل 

 هنا إمنا تشرب إذا شبعت من الكال. وقصبه، أي عابه. قال الكميت:تشرب املاء، ال
 (2على أين ِ ُأَذمُّ وأقصب )

 قضبه، أي قطعه. قال االعشى: ]قضب[
_________ 

 بوزن كفار. (1)
 ( البيت بتمامه: وكنت هلم من هؤالك وهؤال * جمنا على أىن أذم وأقصب2)
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تطعته من الشئ. واقتضاب الكالم: ارجتاله، تقول: هذا شعٌر مقتَضب، ( * واقتضبته: اق1* قضبت عقاهلا )
وكتاب مقتضب. وانقضب الشئ: انقطع. وتقول: انقضب الكوكُب من مكانه. قال ذو الرم ة: كأنَّه كوكٌب يف 

َقِضُب والَقْضَبُة  ِفْسُت ابلفارسية. واملوضع والَقْضُب: الَرْطَبُة، وهي اإلسْ إثر ِعْفرِيٍَة * ُمَسوٌَّم يف سواِد الليُل ُمنـْ
الذي تَنبت فيه: َمْقَضَبٌة. وسيٌف قاضٌب وقضيٌب، أي َقطَّاٌع، واجلمع قواضُب وُقُضٌب. ورجل َقضَّابٌَة: قط اع 

وَقضَّْبُت لألمور مقتِدٌر عليها. والقضيب: واحد الُقضبان، وهي األغصان. وَقَضَبه َقْضباً: ضربه ابلقضيب. 
قطعت أغصانَه أايَم الربيع. وُقضابَُة الشجر: ما يتساقط من أطراف عيداهنا إذا َقضَّْبَت. الكْرَم تقضيباً، إذا 

 والَقضيُب: الناقة اليت مل تـَُرْض. وَقَضْبُت الداب ة واقتضبُتها، إذا ركبَتها قبل أن تراض.
_________ 

اقة الضامزة الىت مل جترت. وقال ىب وآزبة قضبت عقاهلا اآلزبة: الن( متامه: ولبون معزاب حويت فأصبحت * هن1)
 ابن برى: صواب إنشاده قضبت عقاهلا، بفتح التاء، النه خياطب املمدوح.

(1/203) 

 

 قال ابن دريد: كل من كلفته عمال قبل أن حيسنه فهو مقتضب فيه. وقضيب احلمار وغريه.
كٌب بني اجلدي والفرقدين يدور كو   ُقْطُب الرَّحى فيه ثالث لغات: ُقْطُب وَقْطُب وِقطاُب. والُقْطُب: ]قطب[

عليه الَفَلك. وفالٌن ُقْطُب بين فالٍن، أي سيِ دهم الذي يدور عليه أمُرهم. وصاحب اجليش ُقْطُب رَحى 
( . وهرم بن قطبة الفزارى: الذى انفز إليه عامر بن الطفيل وعلقمة بن 1احلرب. والُقْطَبُة: َنْصُل اهلدف )

ًة، أي مجيعاً، وهو اسٌم يدل على العموم. ابن األعرايب : الَقطيَبُة: ألبان اإلبل اطبعالثة. وتقول: جاء القوُم ق
والغنم خُيْلطان. وَقَطَب الشراَب وأْقطََبُه مبعىًن، أي مَزجه، واالسم الِقطاُب. والَقْطُب أيضاً: القطع، ومنه قطاُب 

تـَْثنيها مرًَّة أخرى، فإن مل تثنها فهو السلق.  مث اجلَْيُب. والَقْطُب: أن ُتْدخل إحدى ُعرويت اجلوالق يف األخرى
 ( :2قال الراجز )

_________ 
 ( أي الذى يرمى به اهلدف.1)
 ( هو جندل الطهوى.2)

(1/204) 



 

وحوقل ساعده قد امنلق * يقول قطبا ونعما إن سلق وتقول أيضاً: َقَطَب بني عينيه، أي مجع، فهو رجٌل 
 ، أي عبس.تقطيباَقطوٌب. وَقطََّب وجهه 

 القطرب: طائر. وقطرب: لقب حممد بن املستنري النحوي. ]قطرب[
الَقْعُب: قدح من خشب مقعٌَّر، وحافٌر ُمَقعَّب، مشبَّه به، واجلمع قعبة، مثل جبء وجبأة. وتقعيب  ]قعب[

 الكالم: تقعريه. وقعنب: اسم رجل، بزايدة النون.
 يعمل االسنة. قعضبه، أي استأصله. وقعضب: اسم رجل كان ]قعضب[

َقباُن: خشب تـُتَّخذ منه السروج. قال ]ققب[ َقُب والَقيـْ  ابن دريد: هو ابلفارسية آزاذ درخت. الَقيـْ
الَقْلب: الفؤاد، وقد يعربَّ به عن العقل قال الفراء يف قوله تعاىل: )إنَّ يف ذلك َلذِكرى ملن كاَن له  ]قلب[

 قلب( : أي عقل.
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َقَلُب يكون مكاانً ويكون مصدرًا، مثل املُْنَصَرف. وقلبته بيدى تقليبا. وقلبت الشئ فانقلبَ  . واملُنـْ ، أي انكبَّ
َلْبُت القوَم كما تقول َصَرْفُت الِصبيان، عن ثعلب،  وتقلب الشئ َظهرًا لبطٍن، كاحليَّة تتقلَّب على الَرْمضاء. وقـَ

ُتُه، أي أصبت قلبه. وقـََلْبت ا َلبـْ ها. وقـََلَبت الُبْسَرُة، إذا امحرت. والقلب ابلتحريك: لنخلَة: نزعت ِقْلبَ وقـَ
 : انقالب الشفة، رجل أقلب، وشفة قلباء بينة القلب. وأقلبت اخلبزة، إذا حان هلا أن تـُْقَلَب. قال األصمعي 

 َب ُقالابً، وانقةالُقالُب: داٌء أيخذ البعري فيشتكي منه َقلبه فيموت من يومه، يقال بعري مقلوب، وقد قُلِ 
َلَبٌة، أي ليست به ِعلٌَّة. قال الفراء هو مأخوذ  مقلوبة. وأقْـَلَب الرُجل، إذا أصاب إبله ذلك. وقوهلم: ما به قـَ
من القالب. قال النمر بن تولب: أودى الشباب وحب اخلالة اخللبه * وقد برئت فما ابلقلب من قلبه أي 

يقلب هلا فينظر إليه. قال محيد االرقط وذكر  معناه ليست به علة برئت من داء احلب. وقال ابن االعرايب:
 فرسا:
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( أي مل يقلب قوائمها من علة هبا. وقلب العقرب: منِزٌل من 1ومل يقلب أرضها البيطار * وال حلبليه هبا حبار )
ذكر واملؤنت منازل القمر، وهو كوكٌب َنريًٌّ وجبانبه كوكبان. وقوهلم: هو عريبٌّ قـَْلٌب، أي خالص، يستوى فيه امل



ْلَبٌة وثنَّيَت ومج عَت. وقـَْلُب النخلة: لُبُّها، وفيه ثالث لغات قـَْلٌب وقـُْلٌب واجلمع، وإن شئت قلت امرأة قـَ
( . والُقْلُب أيضاً: حيَّة تشبَّه به. وامِلْقَلُب: 2وِقْلٌب، واجلمع الِقَلَبة. والُقْلُب من الِسواِر: ما كان قلباً واحدًا )

تاٌل بصري بتقليب االمور. والقليب، تُقلُب هبا األرض للزراعة. وقوهلم: هو ُحوٌَّل قـُلٌَّب، أي حماحلديدة اليت 
( بكى على أم واهب * أكيلة 3مثال السكني: الذئب، وكذلك القلوب، مثل اخلنوص. قال الشاعر: أاي أمة )

 ( املذانب4قلوب إبحدى )
_________ 

 ( احلبار بفتح احلاء وكسرها: االثر.1)
 كان مفتوال من طاق واحد ال من طاقني.( قوله " قلبا واحدا " عبارة االزهرى قلدا واحدا، يعىن ما  2)
 ( كذا. وىف اللسان: " أاي حجمتا ".3)
 ( يف اللسان: " ببعض املذانب ".4)
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( ، 1يب: البئر قبل أن ُتْطوى )والقاَلُب، ابلفتح: قاَلُب اخُلف  وغريه. والقاِلُب، ابلكسر: الُبْسُر األمحر. والَقل
تذكَّر وتؤنث، وقال أبو عبيد: هي البئر العاديَّة القدمية، ومجع القلَّة أقلبة. قال عنرتة يصف ُجَعاًل: كأنَّ ُمَؤشََّر 

* ( : وما دام َغْيٌث من هِتاَمَة طَيِ ب 2اً بني أقلبة مالح والكثري قلب. قال الشاعر )الَعُضَدْيِن َحْجاًل * َهدوج
 هبا قـُُلب عاديٌَّة وِكراُر وقد شبَّه العجَّاج هبا اجِلراحات فقال:

 عن قـُُلٍب ُضْجٍم تـَُورِ ي من سرب * وأبو قالبة: رجل من احملدثني.
احلافر. والَقنيب: مجاعات الناس. وامِلْقَنُب: ما بني  القنب: وعاء قضيب الفرس وغريه من ذوات ]قتب[

ل. واملقنب أيضا: شئ يكون مع الصائد جَيعل فيه ما يصيُده. حكاه أبو عبيد يف الثالثني إىل األربعني من اخلي
 ( ، عريبٌّ صحيح. قال ابن دريد: قـَنََّب الزرُع تقنيبًا، إذا3املصنف عن القناىن. والُقنَّب: األَبْق )

_________ 
 ( يعىن قبل أن تبىن ابحلجارة وحنوها.1)
 ( هو كثري.2)
 ( وهو ضرب من الكتان.3)
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 أعصف. قال: وتسمى العصيفة الِقنَّابَة. والَعصيفة: الورق اجملتمع الذي يكون فيه السنبل.
قـُْبُت األرَض أقوهبا، إذا حفرت فيها ُحفرًة ُمَقوَّرًَة، فانقابت هي. وقَـوَّْبُت األرَض تقويباً مثله. وتقوب  ]قوب[

ي فلقها، فانقابت البيضة وتـََقوََّبْت مبعىًن. وتـََقوََّب من رأسه الشئ، إذا انقلع من أصله. وقاَب الطائُر بيَضَته، أ
وِ ُب، هو الذي َسَلَخ جلَده من احلي ات. وقوهلم يف املثل: " َبرَِئْت قائبٌة من مواضُع، أي تـََقشََّر. واألسود املُتَـقَ 

جٍر اسَتخَفره: إذا بلْغُت بك قوٍب " فالقائبة: البيضة، والقوُب، ابلضم: الَفرخ. قال أعرايبٌّ من بين أسد لتا
ٌء معروف يتقش ر ويت سع، يُعاجل ابلريق: مكان كذا فرَبَِئْت قائبٌة من قوب، أي أان برئ من ِخفارتك. والُقَوابَء: دا

( : اي عجبا هلذه الفليقه * هل تغلنب القوابء الريقه وقد تسكَّن 1وهي مؤنَّثة ال تنصرف، ومجعها قـَُوٌب. وقال )
استثقااًل للحركة على الواو، فإن سكَّنتها ذكرت وصرفت. والياء فيه لالحلاق بقرطاس، واهلمزة  الواو منها

 قال منقلبة منها.
_________ 

 ( ابن قنان.1)
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ابن السكيت: وليس يف الكالم فعالء مضمومة الفاء ساكنة العني ممدودة إال حرفان: اخلشاء، وهو العظم 
ابء. قال: واالصل فيهما حتريك العني: خششاء وقوابء. قال اجلوهرى: واملزاء عندي الناتئ وراء االذن، وقو 

يك قال يف تصغريه قويباء، ومن سكن قال قويىب. وتقول: بينهما قاب قوٍس مثلهما. فمن قال قوابء ابلتحر 
لِ  قوٍس قاابن. وقال وقيُب قوس، وقاُد قوس وقيُد قوس، أي قدر قوس. والقاُب: ما بني املَْقِبِض والِسَيِة. ولك

فالن ملئ قـَُوبٌَة، مثال  بعضهم يف قوله تعاىل: )فكان قاَب قـَْوَسنْيِ أو أْدىن( : أراد قااب قوس فقلبه. وقوهلم:
 مُهََزٍة، أي اثبُت الداِر مقيم. يقال ذلك للذي ال يربح من املنزل.

ْهَبٌة وقـَْهباءُ  ]قهب[ . والَقْهُب أيضاً: اجلبل العظيم، عن أيب عمرو. الَقْهُب: األبيض تعلوه كْدرَة، واألنثى قـَ
اد. وقال ابن األعرايب : األقهب الذي فيه محرٌة فيها والُقْهَبُة لون األقْـَهْب. قال األصمعي : هو ُغربٌة إىل سو 

 ُغرْبٌة. قال: ويقال هو االبيض االكدر. وأنشد ال مرئ القيس:
 (1كغيث العشى االقهب املتودق )

_________ 



 صدره: (1)
 فأدركهن اثنيا من عنانه:
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واالقهبان: الفيل واجلاموس. قال رؤبة يصف نفسه ابلشدة: ليث يدق االسد اهلموسا * واالقهبني الفيل 
 واجلاموسا

 فصل الكاف
ة وكآبة، مثل رأفة ورآفة، ونشأة الكأبة: سوء احلال واالنكساُر من احلزن. وقد َكِئَب الرُجل يكأب كأب ]كأب[

( * أو أن تبيىت 2( : عز على عمك أن تؤوقى )1ونشاءة، فهو كئيب، وامرأة كئيبة وكأابء أيضا. قال الراجز )
ليلة مل تغبقى * أو أن ترى كأابء مل ترب نشقى * واكتأب الرجُل مثله. وَرماٌد مكتئُب اللون، إذا ضرَب إىل 

 يب.الَسواد كما يكون وجه الكئ
َصَرعه، فأكبَّ على وجهه. وهذا من النوادر أن يقال أفـََعْلُت أان وفـََعْلُت غريي.  َكبَّه هللا لوجهه، أي  ]كبب[

يقال: َكبَّ هللا عدوَّ املسلمني، وال يقال أكب. وكبكبه، أي كبه. ومنه قوله تعاىل: )فُكْبِكبوا فيها ُهْم 
 والغاوون( .

_________ 
 .( هو جندل بن املثىن1)
 ل أوقه أتويقا: قلل طعامه.( يف اللسان: " أتوقى ". يقا2)
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وأكب فالن على االمر يفعله وانكب، مبعىن. وتقول: جاء متكبكبا يف ثيابه، أي متزمال. وتكببت االبل، إذا 
 ْهُق من الَغْزل، تقول منه: َكبَـْبُت الغْزل، أي جعلته ُكَبباً. والَكبَّةُ ُصرِعت من داٍء أو ُهزال. والُكبَُّة أيضاً: اجلَروَ 

ابلفتح: الَدفعة يف القتال واجلري، وهو إفالت اخليل على امِلْقَوس للجري أو للحملة. وكذلك َكبَُّة الشتاء: 
: دواٌء. والُكباُب ابلضم: ما َتَكبََّب من ِشدَّته وَدفْـَعُتُه. والَكبَُّة أيضاً: الزحام. والَكباُب: الطَباِهُج. والَكبابَةُ 

( الُكباَب اجلَْعَد عن َمْْتِ حِمَْمِل وكبكب: 1ة: توخاه ابالظالف حىت كأمنا * يثرن )الرمل أي جتعََّد. قال ذو الرم  
 ( * وآخُر منهم جازٌِع جَنَْد كبكب2اسم جبل، صرفه امرؤ القيس يف قوله: فآخر منهم سالك بطن خَنْلٍة )



_________ 
واحململ: حممل السيف، شبه عرق  ( قال ابن برى: صواب إنشاده: يثري. أي توخى الكناس حيفره أبظالفه.1)

 االرطى به.
( يف ديوانه: فريقان منهم جازع بطن خنلة * وآخر منهم قاطع جند كبكب يف اللسان: غداة غدوا فسالك 2)

 بطن خنلة ".
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وترك صرفه االعشى يف قوله: ومن يغرتب عن قومه ال يزل يرى * مصارع مظلوم جمرا ومسحبا وتدفن منه 
 وإن يسئ * يكن ما أساء النار يف رأس كبكبا الصاحلات

لكتاب معروف، واجلمع ُكُتٌب وُكْتٌب. وقد كتْبُت َكْتباً وِكتاابً وِكتابًَة. والكتاب: الَفْرُض واحلُْكُم ا ]كتب[
رايب: والَقَدر. قال اجلعدي : اي ابنة َعمِ ي كتاُب هللا أخرَجين * عنكْم وهل أمنعنَّ هللا ما فـََعال قال ابن األع

عندهم الغْيُب فهم َيكُتبوَن( . والَكْتُب: اجلمع، تقول منه: كتْبُت  الكاتب عندهم: العامل. قال هللا تعاىل: )أمْ 
البغَلة، إذا مجعَت بني ُشفريها حَبْلقٍة أو سرٍي، أْكِتُب وأْكُتُب َكْتباً. وَكتَـْبت الِقربة أيضاً َكْتباً، إذا خرْزهتا، فهي 

بَ  َعْتُه بينها الُكَتُب ُة ابلضم: اخلُْرزَُة. قال ذو الرم ة: َوْفرَاء غَ َكتيٌب. والُكتـْ ْرِفيٍَّة أأْثى خوارَزها * ُمَشْلَشُل َضيـَّ
َبُة. والُكتَّاُب أيضاً واملَْكَتُب واحد، واجلمع الكتاتيب. والُكتَّاُب أيضاً: سهٌم صغري ُمدوَّر الرأس  والُكتَّاُب: الَكتـَ

 يتعلم به الصىب
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الرمى، وابلثاء أيضا، والتاء يف هذا احلرف أعلى من الثاء. والكتيبة: اجليش، تقول منه: َكتََّب فالٌن الكتائب 
، أي عبَّاها كتيبًة كتيبًة. وَتَكتـََّبت اخليُل، أي جتمَّعت. قال أبو زيد: َكتـَّْبُت الناقة تكتيبًا، إذا َصَرْرهَتا. تكتيباً 

ُتها َكْتباً، وتقول: أْكِتْبين هذه القص . وأ كتبت القربة أيضا: شددهتا ابلوكاء، وكذلك َكتَـبـْ يدة، أي أمِلها علي 
بْ  ُته. ومنه قوله تعاىل: )اْكتَـتَـَبها فهَي مُتْلى َعَليه( . وتقول أيضًا: فهي ُمْكَتٌب وَكتيٌب. واْكتَـتـَ بـْ ُت الكتاَب، أي َكتـَ

( : الذي يعلِ م الكتابة. قال احلسن: كان 1املُْكِتُب )اكتتب الرجُل، إذا َكَتَب نفسه يف ديوان السلطان. و 
له أن يكتبه له. واملكاتبة والتكاتب مبعىًن. احلجَّاج ُمْكِتباً ابلطائف، يعين معلِ ماً. واستكتبه الشئ، أي سأ

 واملُكاَتُب: العبد ُيكاَتب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق.



_________ 
 ف، ويقال أيضا بضم امليم وفتح الكاف مع تشديد التاء. االخرية عن اللحياىن.( بضم امليم وسكون الكا1)
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كثبت الشئ أكثبه كثبا، إذا مجعته. وانكثب الرمُل، أي اجتمع. وكلُّ ما انصبَّ يف شئ فقد انكثب   ]كثب[
( ، وهي تالل الرمل. 1باُن )الكثيُب من الرمل، ألنه انصب  يف مكاٍن فاجتمع فيه، واجلمع الُكثْ فيه. ومنه مسِ ي 

والُكثْـَبُة من اللنب: َقْدُر َحْلبة. وقال أبو زيد: ملء الَقَدح من اللنب. واجلمع كثب. قال الراجز: برح ابلعينيني 
حلب * يعىن الرجل أييت بعلة اخلطبة خطاب الكثب * يقول إىن خاطب وقد كذب * وإمنا خيطب عسا من 

ته من طعام أو غريه بعد أن يكون قلياًل فهو كثبة. والكثب، ابلتحريك: وإمنا يريد القرى. وكل شئ مجع
 القرب. يقال: رماه من َكَثب. ويقال: أْكثـََبك الصيد، أي أمكنك. والكاثب: اسم جبل. قال أوس ابن حجر:

_________ 
 صحاح( - 27أيضا، عن اللسان والقاموس. ( والكثب، واال كثبة 1)
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 ( والكاثبة من الفرس: مقدَّم امِلْنَسج حيث تقع عليه يد1اً ُدقاَق احَلصى * َمكاَن النيب من الكاثب )أَلْصَبَح َرمتْ 
 الفارس.
َكَذَب ِكْذابً وَكِذابً، فهو كاذب وكذ اٌب وَكذوب، وكيُذابٌن وَمْكَذابن ومكذابنة، وكذبة مثال مهزة،   ]كذب[

( 3( * بوصال غانية فقل كذبذب )2ك أبنىن قد بعتها )وكذبذب خمفف، وقد يشدد. وأنشد أبو زيد: وإذا أات
مىت يـَُقْل تنفع األقواَم قـَْولَُتُه * إذا اضمحلَّ حديث  ( :4والكذب مجع كاذب، مثل راكع وركع. قال الشاعر )

( والتكاذب: ضد التصادق. والُكُذُب: مجع كذوب مثل صبور وصرب. ومنه قرأ بعضهم: 5الُكذَِّب الَوَلَعْه )
 تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب( ، فجعله نعتا لاللسنة.)وال 

_________ 
 دق فندر، والكاثب: اجلامع ملا ندر منه. ( يريد ابلنيب ما نبا من احلصى إذا1)
 ( يف اللسان: " فإذ مسعت أبنىن قد بعتكم ".2)
 ( البيت جلريبة بن االشيم.3)



 ( هو أبو دواد الرؤاسى.4)
 ثل كاتب وكتبة. والوالع: الكاذب.( الولعة: مجع والع، م5)
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ُته كاذابً: وكذَّبته، إذا قلَت له َكذَ  ُتُه، إذا واالكذوبة: الكذب. وأكذبت الرجَل: ألَفيـْ ْبَت. قال الكسائي: أْكَذبـْ
ُتُه، إذا أخربَت أنه كاذب ) بـْ ه مبعىن. وقد ( . وقال ثعلب: أْكَذبَُه وَكذَّبَ 1أْخرَبَْت أنه جاء ابلكذب ورواه. وَكذَّ

)وَكذَّبوا  يكون أْكَذبَُه مبعىن َبنيََّ َكِذبَه، وقد يكون مبعىن مَحَله على الكذب، ومبعىن وَجَده كاذابً. وقوله تعاىل:
آبايتنا ِكذَّاابً( ، وهو أحد مصادر املشدد، الن مصدره قد جيئ على تفعيل مثل التكليم، وعلى فعال مثل 

على مفعل مثل )ومزقناهم كل ممزق( . وقوله تبارك وتعاىل: )ليس ِلَوقْـَعتها كذاب، وعلى تفعلة مثل توصية، و 
لعافية والباقية. وقال: )فهل َترى هلْم من ابِقَية( ، أي بقاء. كاِذبٌَة( هو اسٌم يوضع موضع املصدر، كالعاقبة وا

 . وىف احلديث( مكذوبة أي َكِذٌب. وَكَذَب قد يكون مبعىن وجب2وقوهلم: إن بىن فالن ليس جلدهم )
_________ 

 ( يعىن أن من طبيعته الكذب.1)
 ( الصواب " حلدهم " ابحلاء املهملة، كما يف اللسان.2)
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ي عليكم به. وهى كلمة اندرة ( " قال ابن السكيت: كأن َكَذَب ههنا إغراٌء، أ1" ثالثة أسفار َكَذْبَن عليكم )
نني عمر بن اخلطاب رضى هللا عنه: " كذب عليكم احلج " أي جاءت على غري القياس. وجاء عن أمري املؤم

وجب. قال االخفش: فاحلج مرفوع بكذب ومعناه نصب، النه يريد أن أيمر ابحلج، كما يقال أمكنك الَصْيُد، 
يِك َعتيُق وماُء شنٍ  ابرٌد * إن كنِت سائِليت َغبوقاً فاْذهيب يقول: عل( : َكَذَب ال2يريد اْرِمِه. قال الشاعر )

العتيَق. وتقول: ما َكذََّب فالٌن أن فـََعل كذا، أي ما لبث. وَتَكذََّب فالٌن، إذا تكلَّف الكذب. ويقال محل 
( : ليٌث ِبَعثَـَّر 3قال الشاعر )فالٌن فما َكذََّب، ابلتشديد، أي ما َجنُبَ. ومحل مث َكذََّب، أي مل َيْصُدق احلملة. 

 َب عن أقرانه صدقايصطاد الرجاَل إذا * ما الليُث َكذَّ 
_________ 

 ( قبله " كذب عليكم احلج كذب عليكم العمرة كذب عليكم اجلهاد ".1)



( هو عنرتة، يقول لزوجته عبلة: عليك أبكل العتيق وهو التمر اليابس، وشرب املاء البارد، وال تتعرضى 2)
مرتضى. مث قال وعلى هذا  غبوق اللنب، وهو شربه عشيا، الىن خصصت به مهرى الذى يسلمين وإايك. اهل

 فسروا حديث: " كذب النسابون " أي وجب الرجوع إىل قوهلم.
 ( هو زهري.3)
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 وكذب لنب الناقة، أي ذهب.
لك الكرب على مثال الضرب. تقول منه: َكَربَُه الغمُّ، الُكْربَُة ابلضم: الغم  الذي أيخذ ابلنفس، وكذ ]كرب[

( : فيال رزام رشحوا ىب مقدما * إىل املوت 1الشدائد، الواحدة َكريَبة. وقال ) إذا اشتدَّ عليه. والكرائب:
ذن يرد ( : ازجر محارك ال يرتع بروضتنا * إ2خواضا إليه الكرائبا وَكَرْبُت القيَد، إذا ضيَّقته على املقيد. وقال )

لبتها للحرث. وىف املثل: " وقيد العري مكروب وكرب أن يفعل كذا، أي كاد يفعل. وَكَرْبُت األرَض، إذا ق
الكراب على البقر " ويقال: " الكالب على البقر ". وكرب الشئ، أي دان. وإانٌء َكْرابُن، إذا َكَرَب أن ميتلئ. 

 ( :3ياُة الناِر، أي قُرب انطفاؤها. وقال )وَكَرَبت الشمُس، أي َدنت للغروب. يقال َكَرَبت ح
_________ 

 .( هو سعد بن انشب املازىن1)
 ( عبد هللا بن عنمة الضىب.2)
 ( عبد قيس بن خفاف الربمجى.3)
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إىل املكارم فاْعَجِل وَكَرْبُت الناقَة: أْوقـَْرهتا. وَكَرُب النخل: أصول ( إن أابك كارب يومه * فإذا ُدعيت 1أبىن )
 ( أمثال الكتف. وىف املثل:2السعف )

لَكَرُب: احلبل الذي يشد  يف وسط الَعراقي  مثَّ يـَُثىنَّ ويثلَّث ليكون ( * وا3مىت كان حكم هللا يف َكَرِب النخل )
. تقول منه: أْكَرْبُت الَدْلَو فهي ُمْكَربٌَة. والَكْربَُة أيضاً: واحدة هو الذي يلي املاَء فال يعفن احلبل الكبري

ائبا * وتنصب أهلااب ( الشعوف دو 4الكراب، وهى جمارى املاء. قال أبو ذؤيب يصف حنال: جوارسها أتوى )
 مصيفا كراهبا واملصيف: املعوج، من صاف السهم.



_________ 
االصمعي ابلكسر، وابن دريد يروى كارب بفتح الراء، أي قارب يومه  ( يروى: " أجبيل إن ". كارب: رواية1)

 ودان منه. وبعده: احذر حمل السوء ال تنزل به * وإذا نبا بك منزل فتحول
 احدهتا كرانفة.( هي الكرانيف و 2)
وانقوىل. لكن يف مرتضى بيان  ( قيل هذا يضرب فيمن يضع نفسه حيث ال يستأهل قاله أبو عبيدة. اه3)

ل هذا املثل وإنه عجز بيت جلرير قاله ملا بلغه أن الصلتان العبدى فضل الفرزدق عليه. قوله: مىت كان أص
 حكم هللا يف كرب النخل عجز لبيت جرير، وصدره:

 أملك سوابق عربة أقول ومل
 ( يروى " أترى ".4)
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ة، وامسه أسعد بن مالك احلمريى. ومعدى كرب فيه ثالث لغات: وأبو كرب اليماين بكسر الراء: أحد التتابع
معدى كرب برفع الباء ال يصرف، ومنهم من يقول معدى كرب يضيف ويصرف كراب، ومنهم من يقول معدى 

له مؤنثا معرفة. والياء من معدى ساكنة على كل حال. وإذا نسبت إليه قلت كرب يضيف وال يصرف كراب جيع
يف كل امسني جعال واحدا مثل بعل بك ومخسة عشر تنسب إىل االسم االول تقول: معدى، وكذلك النسب 

بعلى ومخسى وأتبطي. وكذلك إذا صغرت تصغر االول. واملكرب: الشديد االسر من الدواب، بضم امليم 
راٍب، إذا . وتقول: ما ابلدار َكرَّاٌب ابلتشديد، أي أحٌد. وأْكَرَب، أي أسرع. تقول: ُخْذ رجليك إبكْ وفتح الراء

 أمرته أن يسرَع السعي. والُكرابَُة ابلضم: ما يـُْلتَـَقط من التمر يف أصول السعف بعد ما ُيْصَرم.
اْكتسْبته مبعىًن. وفالن طيِ ُب الَكْسُب: طلب الرزق. وأصله اجلمع، تقول منه: َكَسْبُت شيئاً و  ]كسب[

وهو مثل اجللسة. وكسبت أهلي َخرْيا،  الَكْسب، وطيب املكسبة مثال املغفرة، وطيب الكسبة ابلكسر،
 وَكَسْبُت الرجَل مااًل فَكَسَبه. وهذا ممَّا جاء على فعلته ففعل.

(1/212) 

 

م: عصارة الدهن. وكساب، مثل قطام: واسب: اجلوارح. وتكسب، أي تكلَّف الَكْسَب. والُكْسُب ابلضوالك
 اسم كلبة.



الَكْعُب: العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم. وأنكر االصمعي قول الناس إنه يف ظهر القدم.  ]كعب[
اِعب، وهي اجلارية حني يبدو َثْديُها للُنهود. وكعوب الرمح: النواشُز يف أطراف األانبيب. والَكعاُب ابلفتح: الك

 َتْكَعُب ابلضم ُكعواًب: وَكعََّبْت ابلتشديد مثله. وبـُْرد ُمَكعٌَّب: فيه َوْشٌي مربٌَّع. وثوب مكعَّب، أي وقد َكَعَبتْ 
بن مطويٌّ شديد اإلدراج. والَكْعُب: القطعة من السمن. والكعبان: كعب بن كالب، وكعب بن ربيعة بن عقيل 

مسى بذلك لرتبعه. وذو الكعبات: بيت كان لربيعة ربيعة بن عامر بن صعصعة. والكعبة: البيت احلرام، يقال: 
 وكانوا يطوفون به.

 ركب كعثب، أي ضخم. ]كعثب[
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الكوكب: النجم. يقال: كوكب وكوكبة، كما قالوا: بياض وبياضة، وعجوز وعجوزة. وكوكب الشئ:  ]ككب[
وَْكَب. قال األعشى يذكر انقته: تـَْقَطُع معظمه. وكوكب الروَضة: نـَْورُها. وكوكب احلديد: بريقه وتوقُّده. وقد كَ 

 دا * بَنواج سريعِة اإِليغاِل أبو عبيدة: ذهب القوم حتت كل  كوكب، أي تفرقوا.األْمَعَز املَُكوِْكَب وخَ 
ا وصف به، يقال امرأة َكْلَبٌة. واجلمع أْكُلٌب وِكالٌب وَكليٌب، مثل عبد وعبيد،  ]كلب[ الكلب معروف، ورمبَّ

الكليبا واالكالب: مجع ٌز. وقال يصف َمفازًة: كأنَّ جَتاُوَب أْصداِئها * مكاء املكلب يدعو وهو مجٌع عزي
أكلب. ويف املثل الِكالُب على البقر " ترفعها وتنصبها، أي أْرِسلها على بقر الوحش. ومعناه َخلِ  اْمَرأ 

َب الصيد. واملَُكلَُّب بفتح الالم: األسري وِصناَعَته. والكالَُّب: صاحب الِكالب: واملَُكلِ ُب الذي يعلِ م الِكال
 َكلٌَّب، أي مكبل، وهو مقلوب منه.املقيَّد. يقال أسرٌي مُ 
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( * وما ال يـَُعدُّ من أسرٍي ُمَكلَِّب والَكْلُب: الَشعريَة. 2( بَقْتالان من القوم ِضْعَفُهْم )1قال طفيل الَغَنوي: َأأبَْان )
ديدة َعْقفاء يعلِ ق عليها املسافُر الزاد من يف قائم السيف، وفيه الذؤابة. والَكْلُب: حوالَكْلب: املسمار الذي 

( 3الرحل. ورأس كلب: جبل. والكلب: سري جيعل بني طريَف األدمي إذا ُخِرز. تقول منه: َكَلْبُت املَزاَدَة. وقال )
ط الذي يف وسط  يف َخريٍز َتْكُلُبْه وَكْلُب الفرس: اخل( إذ جَنْنُـُبْه * َسرْيُ َصناعٍ 4يصف فرساً: كأنَّ َغرَّ َمْتِنِه )

ظهره. تقول: استوى على كلب فرسه. وكلب: حى من قضاعة. ورجل كالب: ذو كالب، مثل اتمر والبن. 
 قال ركاض الدبريى.



_________ 
 ( يف اللسان: " فباء ".1)
 ( ويروى: " مثلهم ".2)
 ( هو دكني بن رجاء الفقيمى.3)
ور عن أىب العميثل: كأن عري متنه إذ جَنْنُـُبْه * َسرْيُ َصناٍع . مرتضى. وىف املأثه: ما يثىن من جلده. اه( غر متن4)

 يف جرير تكلبه العري: الناتئ يف وسط النصل. والغر ابلفتح: واحد الغرور: مكاسر اجللد.
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والُكْلَبُة ابلضم: الشدَّة من الربد وغريه، مثل اجلُْلبة. سدا بيديه مث أج بَسرْيِِه * َكَأجِ  الظليِم من قَنيٍص وكاِلب 
اِر وكذلك الَكَلُب ابلتحريك. وقد َكِلَب قال الشاعر: َأجْنََمْت ِقرَُّة الشتاء وكانْت * قد أقامت بُكْلَبٍة وِقط

قول منه: أكلب الشتاء ابلكسر. ودفعت عنك َكَلَب فالٍن، أي َشرَُّه وأذاه. والَكَلُب أيضاً: شبيه ابجلنون، ت
تُـُهُم ِكيََّة املُْكِلِب والَكْلُب الكَ  ِلُب: الذي الرجل، إذا َكِلَبْت إبله، قال اجلعدي : وقوٍم يُهينوَن أْعراَضُهْم * َكَويـْ

َيكَلُب بلحوم الناس، أيخذه شبه جنون، فإذا عقر إنساانً َكِلَب. يقال رجٌل َكِلٌب ورجال َكْلىب. وأرض َكِلَبٌة، إذا 
َبَس. والَكْلبتان: ما أيخذ به احلدَّاد احلديد املُْحمى. والَكلُّوُب: امِلْنشاُل، وكذلك الُكالَُّب، مل جي د نباهُتا ِرايًّ فيَـيـْ

 ( :1الَكالليب. ويسمَّى امِلهماز، وهو احلديدة اليت على خفِ  الرابض، كالَّابً. وقال ) واجلمع
_________ 

 .( جندل بن الراعى يهجو ابن الرقاع1)
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( * وَكَلَبُه: ضربه ابلُكالَّب. قال الكميت: وَوىلَّ أبْجِرايَّ ِوالٍف كأنَّه * على 1* كأنه كودن يوشى بكالب )
 ( :2الشرف االقصى يساط ويكلب والكالب، ابلضم خمفف: اسم ماء. وقال )

ول، والثاىن، ومها يومان ( * كانت عنده وقعة هلم، فلذلك قالوا: الكالب اال3فخلوه ) إن الكالب ماؤان
مشهوران للعرب. واملكالبة: املشارَُّة، وكذلك الَتكاُلُب. تقول منه: هم يتكالَبون على كذا، أي يتواثبون عليه. 

امر بن صعصعة. وقوهلم: وكالب يف قريش، وهو كالب بن مرة، وكالب يف هوازن، وهو كالب بن ربيعة بن ع
بيعة، من بىن تغلب بن وائل. وأما كليب رهط جرير الشاعر، فهو " أعز من كليب وائل " وهو كليب بن ر 



 كليب ابن يربوع بن حنظلة.
_________ 

 ( متامه: خنادف ال حق ابلرأس منكبه * كأنه كودن يوشى بكالب1)
 ( هو السفاح بن خالد التغليب.2)
 ( وبعده:3)

 وهللا لن حتلوه: وساجرا
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: يقال الِكناُب ابلكسر: الِشمْ  ]كنب[ راُخ. والَكَنُب يف اليد مثل املََجِل، إذا صُلَبْت من العمل. قال األصمعي 
عد لنِي * وبعد ُدْهِن الباِن أَكنَـَبْت يداه، وال يقال َكِنَبْت يداه. وأنشد أمحد بن حيىي: قد أْكنَـَبْت يداَك ب

قال الطرِمَّاُح: ُمعالِياٌت على األرايِف َمْسَكُنها * واملَْضنوِن * ومَهَّتا ابلَصرب واملُروِن * والَكِنُب أيضاً: نـَْبٌت. 
 أطراُف جنٍد أبرِض الطلح والكنب وكنيب، مصغر: موضع. قال النابغة:

 وعلى كنيب مالك بن محار
( 1ال ُعروَة له، واجلمع أكواب وقال: ُمتَِّكئاً ُتْصَفُق أبوابُه * يسعى عليه العبد ابلكوِب ) الكوُب: ُكوزٌ  ]كوب[

 بة: الطبل الصغري املَُخصَُّر.والكو 
: الُكْهَبُة لوٌن مثل القْهَبِة. يقال بعرٌي َأْكَهُب بنيِ  الَكَهِب، وقد َكِهَب. قال أبو عمرو:  ]كهب[ األصمعي 

 خبالٍص يف احلمرة، وهو يف احلمرة خاصة. الُكْهَبُة: لوٌن ليس
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل " صلب ".1)
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 المفصل ال
ابن السكيت: أَلبَّ ابملكان، أي أقام به ولزِمه. وقال اخلليل: لب لغة فيه. حكاها عنه أبو عبيد. قال  ]لبب[

الفراء: ومنه قوهلم لَبـَّْيَك، أي أان مقيم على طاعتك. وُنصب على املصدر كقولك محدًا هلل وشكرًا. وكان حقُّه 
د إلباٍب، وإقامة بعد إقامة. قال اخلليل: هو من اابً بك بعأن يقال لبا لك. وثىن على معىن التأكيد، أي إلب



قوهلم داُر فالن تـَُلبُّ داري أي حُتاذيها، أي أان مواجهك مبا حتب، إجابة لك. والياء للتثنية، وفيها دليل على 
النصب للمصدر. وحنن نذكر حجته على يونس يف ابب املعتل إن شاء هللا تعاىل. واللب: العقل، واجلمع 

 مجع على ألب، كما مجع بؤس على أبؤس، ونعم على أنعم. قال أبو طالب: لباب، وقداأل
ا أظهروا التضعيف يف ضرورة الشعر، كما قال الكميت: إليكْم َذوي آِل النيبِ   قلىب إليه ُمْشِرُف األَُلبِ  * ورمبَّ

 تطلََّعْت * نوازُِع من قليب ظماء وألبب
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يف القلب يكون منها الرِقَّة. وقيل ألعرابيَّة تعاتب ابناً هلا: ماَلِك ال َتدعنَي عليه؟  ويقال بنات ألبب: عروقٌ 
 " أَتْىب له بناُت أَْلُبيب ". وقال املرب د يف قول الشاعر: قالت:

. فإْن مجعَت أَْلُبباً قلت َأالِبُب، والت صغري أليبب، وهو قد َعِلَمْت منه بَناُت أَْلَبِبه * يريد بناِت َأْعَقِل هذا احلي 
اي رجل ابلكسر تـََلبُّ لَبابًَة، أي ( . واللبيب: العاقل، واجلمع َأِلبَّاُء. وقد لَِبْبَت 1أوىل من قول من أعلها )

. وحكى يونس بن حبيب: لببت ابلضم، وهو اندر ال نظري له يف املضاعف. ولب النخل: قلبها.  صرت ذا ُلبٍ 
اللوز وحنِومها: ما يف جوفه، واجلمع الُلبوب. تقول منه: أَلبَّ الزرع، مثل وخالص كل شئ لبه. وُلبُّ اجلَْوِز و 

، إذا دخل فيه ا . واللبيبة: ثوٌب كالَبقرية. ولبـَّْبُت الرجَل تلبيباً، أحبَّ ألكُل. ولَبََّب احَلبُّ تلبيباً، أي صار له ُلبٌّ
 اللباُب: اخلالص، ومنه مسيت املرأة لبابة. إذا مجعَت ثيابه عند صدره وحنرِه يف اخلصومة مث جررته. واحَلَسبُ 

_________ 
 ( أي إبدغام الباء يف مثلها.1)
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واللبة: املَْنَحُر، واجلمع الَلباُت. وكذلك الَلَبُب، وهو موضع القالدة من الصدر من كل شئ، واجلمع االلباب. 
ْبُت الدابة فهو اقة مينع الرَ والَلَبُب أيضاً: ما يشدُّ على صدر الدابَّة والن ْحل من االسِتئخار. تقول منه: أَْلبـَ

ملبب. وهذا احلرف هكذا رواه ابن السكيت وغريه إبظهار التضعيف. قال ابن كيسان: هو غلط، وقياسه 
، إذا كان يف حال واسعة. قال األمحر:  ملب، كما يقال حُمَبٌّ من أحببته. ومنه قوهلم: فالن يف لََبٍب رَِخي 

ا اسرتق من الرمل، الن معظمه العقنقل، فإذا نقص قيل كثيب، فإذا نقص قيل عوكل، فإذا نقص اللََّبُب: م
قيل سقط، فإذا نقص قيل عداب، فإذا نقص قيل لبب. قال ذو الرم ة: برَّاَقُة اجليِد واللَّبَّاِت واِضحة * كأهنا 



قة على الولد،: يقال لبلبت الشاة اللبلبة: الر ( واللبالب: نبت يلتوى على الشجر. و 1ظبية أفضى هبا لبب )
 على ولدها، إذا حلسته وأشبلت عليه حني تضعه. ولبالب الغنم: جلبتها وأصواهتا.

_________ 
 ( يف التهذيب: اللبب من الرمل ما كان قريبا من حبل الرمل.1)
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. وأنشد أبو عمرو: ، أي الزٌم لألمر، يقال رجٌل َلبٌّ َطبٌّ  ورجٌل َلبٌّ
. قال ا أبعجاز املَِطيِ  الحقا * وامرأة لَبٌَّة، قال أبو عبيد: أي قريبة من الناس لطيفلَبًّ  ة. ورجٌل لبيب مثل َلبٍ 

املَُضرِ ُب ابن كعٍب: فقلُت هلا ِفيئي إليِك فإنَّين * حراٌم وإين ِ بعد ذاَك لبيُب أي مع ذاك مقيم. وقال بعضهم: 
 لَبـََّته. وتـََلبََّب الرجل، أي حتزم وتشمر. أراد ملب من التلبية. ولببته لبا: ضربت

َ من  الَّالِتُب: الثابُت، تقول منه: ]لتب[ لََتَب َلْتباً ولُتوابً. وأنشد أبو اجلراح: فإْن َيُك هذا من نبيٍذ شربُتُه * فإين ِ
الِتُب أيضاً: الالزق، شرِب النبيذ لتاِئُب ُصداٌع وَتوصيُم الِعظاِم وفرتة * وغم مع االشراق يف اجلوِف الِتُب وال

 ل لََتْمُت.مثل الالزب، عن االصمعي. ولتبت يف منحر الناقة، أي طعنُت، مث
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الَلَجُب: الصوت واجلََلَبُة. تقول: جلََِب ابلكسر. وجيش جلٌَِب َعَرْمَرم أي ذو َجَلَبٍة وكثرٍة. وحبٌر ذو  ]جلب[
: الجلََبٍ  َلْجَبُة: الشاة اليت أتى عليها بعد نِتاجها أربعة أشهر فخفَّ ، إذا مسع اضطراُب أمواجه. األصمعي 

( : َعِجَبْت أبناؤان من ِفْعِلنا 2( ، واجلمع الِلجاُب. قال الشاعر )1لبَنها، وفيه ثالث لغات وجلبة جلبة وجلبة )
كني، إال أنه كان االصل اً ابلتحريك، وهو شاذٌّ ألنَّ حق ه التس* إذ نبيُع اخليَل ابمِلْعزى الِلجاب وجَلَباٌت أيض

عندهم أنه اسم وصف به، كما قالوا امرأة كلبة، فجمع على االصل، ويكون جلبة يف الواحد لغة. وقال ابن 
جلََّبِت السكيت: الَلجبة: اليت قلَّ لبنها. قال: وال يقال للعنز جَلْبة. تقول منه: جَلَُبِت الشاة ابلضم، وكذلك 

 الشاُة تلجيبا.
: الطريق الواضح، والالحب مثله، وهو فاعل مبعىن مفعول، أي َمْلحوب. تقول منه: حَلََبُه اللْحبُ  ]حلب[

 يـَْلَحُبُه حَلْباً، إذا وطئه ومرَّ فيه. ويقال
_________ 



 ( ويقال أيضا ابلتحريك، وبفتح فكسر، وبكسر ففتح. االخرياتن عن ثعلب.1)
 ( هو مهلهل بن ربيعة.2)
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ْلَحنْبَ ال أيََْتلي املطلوُب مرَّ مرًّا مستقيماً. قال ذو الرم ة: فانصاع جانُِبه الوحشيُّ وانَكَدَرْت * يَـ أيضا: حلب، إذا 
 ( :1والطلُب وحَلَْبُت اللحَم عن العظم. وحَلَْبُت العوَد وحنَوه، إذا قشرَته. قال الشاعر )

يقشر به ويـُْقَطُع قال األعشى: وأدفُع عن ( * وامللحب: كل شئ 2والُقْصُب ُمْضَطِمٌر واملَْْتُ َمْلحوُب )
ض اخلَفاجي  ِمْلحبا ورجٌل ِمْلَحب أيضاً، إذا كان سبَّاابً َبِذيُّ اللسان. أعراضكم وُأعريُُكْم * لساانً كِمقرا

 وامِلْلَحُب: امِلْقطع. والَلحيُب من النوق: القليلة حلم الظهر، عن أىب عبيد. وقد حلب الرجل، ابلكسر، إذا أحنله
وملحوب: موضع. قال الكرب. قال الشاعر: عجوز ترجى أن تكون فتية * وقد حلب اجلنبان واحدودب الظهر 

(3: ) 
 (4أقفر من أهله ملحوب )

_________ 
 ( هو إبراهيم بن عمران االنصاري:1)
 ( صدره:2)

 واملاء منهمر والشد منحدر
 ( هو عبيد بن االبرص.3)
 ( عجزه:4)

 فالقطبيات فالذنوب:
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ار الشئ ضربة طني الزب، أي الزق. تقول منه: لزب الشئ يلزب لزواب. والالزب: الثابت. تقول: ص ]لزب[
الزب، وهو أفصح من الزم. قال النابغة: وال حيَسبوَن اخلرَي ال شرَّ بعده * وال حيَسبوَن الشرَّ ضربَة الزب 

ٌة وقحٌط، واجلمع الَلْزابتُ  ابلتسكني، ألنَّه صفة. وامِلْلزاُب: البخيل الشديد. وأنشد أبو  وأصابتهم َلْزبٌَة، أي شدَّ
 َخٌة وقعْت * وهم ِكراٌم إذا اشتد املالزيبعمرو: ال يفرحون إذا ما َنضْ 



َلِسْبُت العسَل ابلكسر، أْلَسُبُه لسبا، إذا لعقته. ولسب ابلشئ، مثل َلِصَب به، أي َلِزَق. وَلَسبَـْتُه  ]لسب[
 ِسُبُه َلْسباً، أي لذغته. ولسبه أسواطا، أي ضربه.العقرُب ابلفتح تـَلْ 

لُد فالٍن، إذا ابن السكيت: َلِصَب سيفُه يـَْلَصُب َلَصباً، إذا نِشب يف الِغمد فال خيرج. وَلِصَب ج ]لصب[
 لِصق ابللحم من اهلُزال. والِلْصُب، ابلكسر: الِشْعُب الصغري يف اجلبل. وكلُّ َمضيق يف اجلبل فهو لصب.

لصاب وُلصوٌب. وفالٌن حلٌَِز َلِصٌب: ال يكاد يعطي شيئاً. وَلِصَب اخلامَتُ يف اإلصبع، وهو ضدُّ  مع[]اجلو 
 َقِلَق.
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 ( : اآلابر الضيقة البعيدة القعر.1واللواصب يف شعر كَثريِ  )
عد أخرى. ورجٌل تِْلعابٌَة: ( . وقد َلِعَب يلَعب. وتلعَّب: لِعب مرًَّة ب2الَلِعب معروف واللَّْعُب مثله ) ]لعب[

كثري الَلِعب. والَتلعاب ابلفتح: املصدر. وجاريٌة َلعوب. واألُْلعوبة: الَلِعب. واملَْلَعُب: موضع اللِعب. والُلْعَبُة 
عوب به فهو لُْعَبٌة، ألنَّه اسم. ومنه قوهلم: اقْـُعْد حىتَّ أفرغ من هذه ابلضم: لُْعَبُة الشطرنج والنرد. وكل مل

َبِة. قال ثعلب: من هذه الَلِعَبِة ابلفتح أجوُد، ألنه أراد املرة الواحدة من الَلِعِب. والِلْعَبُة ابلكسر: نوع من الُلعْ 
ل: َحَسُن اجلِلسة. والعبت الرجل مالعبة. اللَعِب، مثل الركبة واجلِلسة. تقول: فالن َحَسُن الِلْعَبِة. كما تقو 

جعفر بن كالب مالعب االسنة، فجعله لبيد مالعب الرماح، حلاجته وكان يقال اليب براء عامر بن مالك بن 
 إىل القافية، فقال: لو أن حيا مدرك الفالح * أدركه مالعب الرماح

_________ 
 حت وانطوت * وقد طول احلى عنها لبااث( هو قوله، كما يف املقاييس )لصب( : لواصب قد أصب1)
 ( وكذلك اللعب ابلكسر.2)
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ا قيل خاِطُف ِظلِ ِه. والُلعاُب: ما يسيل من الفم. ولُعاُب النحل: العسل. وَلَعَب  ومالعب ظله: طائر، ورمبَّ
الصيبُّ، ابلفتح، يلَعُب َلْعباً، إذا سال لُعابُُه. قال لبيد: َلَعْبُت على أْكتاِفِهْم وحجورِِهْم * َوليدًا ومَسُّوين ُمفيدًا 

ر له لُعاٌب يسيل من فيه. وثغٌر ملعوٌب، أي ذو لُعاٍب. ولُعاُب الشمس: ما إذا صاوعاِصما وأَْلَعَب الصيبُّ، 
 تراه يف شدَّة احلر  مثل نسج العنكبوِت، ويقال هو السراب. واللعباء ممدود: اسم موضع.



ضعيفة   لغةٌ الُلغوُب: التعب واإلعياء. تقول منه: َلَغَب يـَْلُغُب ابلضم ُلغوابً. ولِغب ابلكسر يلَغب لغوابً  ]لغب[
ُتُه. ورجٌل لْغٌب ابلتسكني، أي ضعيٌف بنيِ  الَلغابَِة. األصمعي عن أيب عمرو بن  فيه. وألغبته أان، أي أْنَصبـْ

العالء: قال مسعت أعرابيًّا يقول: فالٌن َلغوٌب، جاءته كتايب فاحتَـَقرها. فقلت: أتقول جاءته كتايب؟ فقال: أليس 
محق. واللَّْغُب أيضًا: الريش الفاسد مثل الُبْطناِن منه. والُلغاب ابلضم ال: األبصحيفة؟ فقلت: ما اللَّغوُب؟ فق

 مثله، وهو خالف الُلؤاِم قال أتبَّط شرا:
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( . 1وما ولدت أمي من القوِم عاجزًا * وال كان ريشي من ُذانىب وال َلْغِب وكان له أٌخ يقال له: ريُش َلْغٍب )
 وقد حركه الكميت يف قوله:

َقٌل ريُشها وال لغب * مثل هنر وهنر، الجل حرف احللق وريش لغيب. قال الراجز يف الذئب: أْشَعْرتُُه ُمَذل قاً ال نَـ 
بريش مل يكن َلغيبا األموي: َلَغْبت على القوم ألَغُب، ابلفتح فيهما، َلْغباً: أفَسدُت عليهم. َمْذرواب * ريَش 

ُتُه * َغزاين أبوالدي فأدركين الدهر3ين دهٌر )( . وقال: تـََلغَّب2والتَـَلغ ُب: طول الطرد )  ( فلما َغَلبـْ
ُتُه بكذا  ]لقب[  فتلقَّب به.اللقب: واحد األلقاب، وهي األنباز. تقول: َلقَّبـْ
الُلوبَُة والالبَُة: احلرَُّة، واجلمع اللوُب والالُب والالابُت، وهي احِلراُر. وىف احلديث أنه " حرم ما بني  ]لوب[

 ينة "، ومها حراتن تكتنفاهنا.البىت املد
_________ 

 ( صوابه: ريش بلغب، بزايدة الباء يف أوله، كما نبه صاحب القاموس.1)
 لطراد ".( يف اللسان: " ا2)
 ( يف اللسان: " دهري ".3)
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لويبٌّ ونويبٌّ. قال  قال أبو عبيدة: لوبٌَة ونوبٌة للحرَِّة، وهي األرض اليت ألبستها حجارٌة سوٌد. ومنه قيل لألسود
ْوابً وَلَوابانً وَلواابً، ( : ُمعالَِيٌة ال َهمَّ إال حُمَجِ ر * فحرَُّة لَْيلى الَسْهُل منها فلوهبا والَب يَلوُب لَ 1بشر يذكر كتيبة )

 ( :2أي عطَش، فهو الِئٌب واجلمع لؤوب، مثل شاهد وشهود. قال الشاعر )
: إذا طافت اإلبُل على احلوض ومل تقدر على املاء لكثرة 3) حىت إذا ما اشتدَّ لوابُن الَنَجرْ  ( * قال األصمعي 



 الُب: ضرٌب من الِطيِب كاخلَلوِق. قال جرير:الزحام فذلك الَلْوب. يقال: تركتها لواِئَب على احلوض. واملَ 
 و امللولب، على مفوعل.( * وشئ ملوب، أي ملطخ به. وأمَّا امِلْرود وحنِوه فه4بِصنِ  الَوْبِر حتسُبُه مالاب )

_________ 
 ( قال يف التكملة: غلط، ولكنه يذكر امرأة وصفها يف صدر هذه القصيدة.1)
 .( هو الراجز أبو حممد الفقعسى2)
 ( النجر: عطش يصيب االبل من أكل بذور الصحراء. وبعده:3)

 والح للعني سهيل بسحر
 ( صدره:4)

 ل الوبر خيثر ويتداوى به، وهو منْت جدا. الوبر: دويبة كالسنور.تطلى وهى سيئة املعرى * الصن، ابلكسر: بو 
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( . والتهبت النار وتـََلهََّبْت، أي اتَـَّقَدْت. 1اللهب: هَلَُب النار، وهو لساهنا. وُكينِ  أبو هَلٍَب به جِلَماِلِه ) ]هلب[
ىب. والَلَهباُن، لهب هلبا. ورجٌل هَلْباٌن وامرأٌة هلَْ وأهلبتها: أوقدهتا. والُلْهَبُة ابلتسكني: العطش. وقد هلب ابلكسر ي

ابلتحريك: ات ِقاُد النار. وكذلك اللهيُب والُلهاُب ابلضم. وأهْلََب الفرُس، إذا اضطرم َجْريُُه، واالسم اأُلهْلوُب. 
( والِلْهُب ابلكسر: الُفْرَجُة 3( : فللَسْوِط ُأهْلوٌب وللساِق ِدرٌَّة * وللَزْجِر منه َوْقُع َأْخَرَج ُمْهِذِب )2وقال )

واُء يكون بني اجلبلني، واجلمع هلوب وهلاب وأهلاب. قال أوس بن حجر: فأبصَر أهْلاابً من الَطوِد دوهَنا * واهل
 ( بني رأسي كل نيقني مهبال4ترى )

_________ 
 ( وامسه عبد العزى.1)
 ( امرؤ القيس.2)
أخرج مهذب ". اال وللزجر منه وقع أهوج منعب ويروى: "  ( وىف ديوانه: فللساق أهلوب وللسوط درة *3)

 خرج: الظليم. املهذب: الشديد العدو. واملنعب: الذى يستعني بنعقه.
 ( يف اللسان " يرى ".4)
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 وقال أبو ذؤيب:
 ( * وبنو هلب أيضا: قوم من االزد.1وتـَْنَصبُّ َأهْلاابً َمصيفا كراهبا )

 فصل النون
س ينب نبييا، إذا صاح وهاج. واألنبوبة: ما بني كلِ  ُعقدتني من الَقَصب. وهى أفعولة، واجلمع نب التي ]نبب[

 أنبوب وأانبيب.
 ب الشئ نتواب، مثل هند. وقال: أشرف ثدايها على الرتيب * مل يعدوا التفليك يف النتوبنت ]نتب[
قولك جَنَْبُت الشجرة أجْنُُبها وأجْنُِبها، إذا الَنَجُب، ابلتحريك: حلاء الشجر. والَنْجُب ابلتسكني. مصدر  ]جنب[

ٌء منجوٌب وجَنَيبٌّ أيضاً. واملنجوب: أخذَت ِقشرة ساقها. واملنجوب: اجللد املدبوغ بقشور سوق الطلح. وِسقا
القدح الواسع. ويوم ذى جنب: يوم من أايم العرب مشهور. ورجٌل جنيٌب، أي كرمي بنيِ  النجابة. والنجبة مثال 

 ة: النجيب، يقال هواهلمز 
_________ 

 ( صدره:1)
 جوارسها أترى الشعوف دوائبا:
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( : أجْنََب أْزماَن واِلداُه به * 1جُنََبُة القوم، إذا كان النجيَب منهم. وأجنب الرجل، أي َوَلَد جنيباً. قال الشاعر )
جباء، ونسوة مناجيب. أبو عبيد: امِلْنجاب: السهم الذي النُ  إذ جَنَالُه فِنْعَم ما جَنَال وامرأة ُمْنِجَبٌة وِمْنجاٌب: تِلد

ليس عليه ريٌش وال َنْصل. وامِلْنجاب: الرجل الضعيف. وانتجبه: اختاره واصطفاه. والَنجيب من اإلبل، 
 واجلمع الُنُجُب والنجائب.

إذا سار فأجهَد السري، كأنه  ٍب،الَنْحُب: الَنْذُر. تقول منه: حَنَْبُت أحْنُُب ابلضم. وساَر فالٌن على حنَْ  ]حنب[
 خاطر على شئ فجد. قال الشاعر:

ورد القطا منها خبمس حنب * أي دائب. والنحب: املدة والوقت، يقال: قضى فالٌن حَنَْبُه، إذا مات. 
ِحُب يـَنْ  والَنحيُب: رفع الصوت ابلبكاء. وقد حَنََب يـَْنِحُب ابلكسر حَنيباً. واالنتحاب مثله. وحَنََب البعري أيضاً 

 حنااب، إذا أخذه السعال.
_________ 

 ( هو االعشى.1)
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أبو عمرو: الَنْحُب: السري السريع، مثل النَـْعِب. قال: وحَنََّب القوُم تـَْنحيباً، إذا جدُّوا يف عملهم. والتنحيب: 
ال وانحبت الرجل مفازة قذف مجوح * تغول منحب القرب اغتيا ( : ورب1شدة القرب للماء. قال الشاعر )

إىل فالن، مثل حاكمته. قال طلحة البن عباس رضى هللا عنهما: هل لك يف أن أانحبك وترفع النيب صلى هللا 
 ( .2عليه وسلم )

ُتُه أخْنُُبُه، إذا نَزعته. والَنْخُب أيضاً: الِبض ]خنب[ اُع. وقد اْستَـْنَخَبِت املرأُة، إذا الَنْخُب: النَـزُْع. تقول: خَنَبـْ
دته، عن االموى. واالنتخاب: االنتزاع. واالنتخاب: االختيار. والُنَخَبُة مثل الُنَجَبُة، واجلمع خُنٌَب، مثل رطبة أرا

ورطب. يقال: جاء يف خُنَِب أصحابه، أي يف ِخيارهم. ورجٌل خنٌَِب بكسر اخلاء، أي جباٌن ال فؤاَد له. وكذلك 
  ومنخوٌب ومنتخب، كأنه منتزع الفؤاد.خَنيبٌ 
_________ 

 ( ذو الرمة.1)
( كأنه قال: أفاخرك، فتعد فضائلك وأعد فضائلي، وال تذكر يف فضائلك املصطفى، وأانفرك مبا سواه. 2)

 يعىن أنه ال يقصر عنه فيما عدا ذلك من املفاخر. عن لسان العرب.
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 الُنْخروُب: واحد النخاريب، وهي شقوق اجلحر. ]خنرب[
( : أم 1اًب. واالسم الندبة ابلضم. وندبة ابلفتح )، أي بكى عليه وعدَّد حماسنه، يـَْنُدبُه َندْ َنَدَب امليِ ت ]ندب[

خفاف بن ندبة السلمى، وكانت سوداء حبشية. وندبه المر فانتدب له، أي دعاه له فأجاب. ومندوب: اسم 
ورجل َنْدٌب، أي خفيٌف يف  فرس أىب طلحة، الذى قال فيه النيب صلى هللا عليه وسلم: " إن وجدانه لبحرا ".

ٌب، أي ماٍض. والندب، ابلتحريك: اخلطر. قال عروة: أيهلك ُمْعَتمٌّ وزيٌد ومل أُقْم * على احلاجة. وفرس َندْ 
َنَدٍب يوماً ويل نـَْفُس خُمِْطِر ومها َجدَّاه. وتقول: رمينا َنَدابً، أي َرْشقاً. والَنَدُب أيضاً: أثر اجلرح إذا مل يرتفع عن 

 بساقه * َنَدابً من الَرَسفان يف االحجال لد. قال الفرزدق: وُمَكبٍَّل تـََرَك احلديدُ اجل
_________ 

 ( يف القاموس أنه ابلضم، ويفتح.1)
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 (2صديق * ومناع خري وسباهبا )( : ولسُت بذي َنرْيٍَب يف ال1الَنرْيَُب: الشرُّ والنميمة. قال الشاعر ) ]نرب[
 صوت تيس الِظباء عند الِسفاِد. يقال: نـََزَب الَظيْبُ ينزب ابلكسر نزيبا. النَـْزُب: ]نزب[

( . وانتسب إىل أبيه، أي اعرتى. وتنسب، أي 3الَنَسُب: واحد األنساب. والِنْسَبُة والُنْسَبُة مثله ) ]نسب[
سَّابٌَة، أي عليٌم ابألْنساِب، اهلاء َمْن تـََقرََّب ال َمْن تـََنسََّب ". ورجٌل نَ  ادعى أنَّه نسيُبك. ويف املثل " القريبُ 

للمبالغة يف املدح، كأمنا يريدون به داهية أو غاية وهناية. وتقول: عندي ثالثة نساابت وعالمات، تريد ثالثة 
وتقول: ليس بينهما مناسبة، أي رجال، مث جئت بنساابت نعتا هلم. وفالن يناسب فالانً فهو نسيُبه، أي قريبه. 

 ( ابلضم ِنْسَبًة وَنَسباً، إذا ذكرَت نسبه.4ُت الرجل أَْنُسُبُه )مشاكلة. وَنَسبْ 
_________ 

 ( عدى بن خزاعي.1)
 ( قال ابن برى: صواب إنشاده: ولست بذى نريب يف الكالم * ومناع قومي وسباهبا2)
 ( ابلكسر والضم.3)
 ركة، ونسبة.( وأنسبه ابلكسر، نسبا حم4)
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إذا َشبََّب هبا. والنيسب: الذى تراه كالطريق من النمل نفسها،  سب ابلكسر َنسيباً،ونسب الشاعر ابملرأة ين
 ( :1وهو فيعل. وقال )

 عينا ترى الناس إليها نيسبا
ُتُه أان فيه، أي  ]نشب[ الَنَشُب: املال والعقار. وَنِشَب الشئ يف الشئ ابلكسر نشواب، أي علَق فيه: وأْنَشبـْ

ال َنِشَبِت احلرُب بينهم. وقد انَشَبُه احلرَب، أي انبَذه. اِئُد: أعَلَق. ويقأعلقته، فانتشب. وأنشب الص
( ، وقوم انِشبة. ومنه مسى الرجل انشبا. 2والُنشَّاُب: السهاُم، الواحدة ُنشَّابٌَة. والناِشب: صاحب النشَّاِب )

 ونشبة ابلضم: اسم رجل، وهو نشبة بن غيظ ابن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان.
بت الشئ، إذا أقمته. وصفيٌح ُمَنصَّب، أي ُنِصَب بعُضه على بعض. وَنصََّبِت النصب: مصدر نص صب[]ن

د للكثرة واملبالغة.  اخليُل آذاهَنا، شدِ 



_________ 
( هو دكني. قال ابن برى: والذى يف رجزه: أي رجز دكني: ملكا ترى الناس إليه نيسبا * من داخل وخارج 1)

 أيدى سبا
 ح صاحب الرمح.( كالرام2)
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ُتُه احلرَب ُمناَصَبًة. وَنَصَب القوُم: ساروا يومهم، وهو سرٌي َلنيِ ٌ. وَنصَ  ْبُت لفالٍن َنْصباً، إذا عاديته. وانَصبـْ
واملَْنِصُب: األصل، وكذلك الِنصاب. والِنصاُب من املال: الَقَدر الذي جِتْب فيه الزكاة إذا بلَغه، حنو مائيت 

وِنصاُب السكني: مقبضه. وأْنَصْبُت السكِ ني: جعلت له  من اإلبل. ونصاب: اسم فرس. درهم، ومخسٍ 
مقبضا. ونصب الرجل ابلكسر َنَصباً: َتِعَب. وأْنَصَبُه غريه. وُهمٌّ انصب، أي ذو َنَصٍب، مثل اتِمٍر والِبٍن. 

عاصف، أي  : ليل انئم، أي انم فيه، ويومويقال: هو فاِعٌل مبعىن مفعوٍل فيه، ألنَّه يـُْنَصُب فيه ويُتعُب، كقوهلم
تعِصُف فيه الريح. وتيٌس أْنَصُب وعنٌز َنْصباُء بيِ نة الَنَصِب، إذا انتصَب قرانها. وانقٌة نصباء: مرتفعة الصدر. 
وتـََنصََّبِت األُُتُن حول احلمار. وِغناُء الَنْصِب: ضرٌب من األحلان. ويف احلديث: " لو نصب لنا نصب العرب 

َتنا ِغناَء الع"،  رب، وهو غناٌء هلم يشبه احلُداء إال أنَّه أرقُّ منه. والَنْصُب يف اإلعراب: كالفتح يف أي لو َغنـَّيـْ
 البناء، وهو من مواَضعاِت النحويِ ني. تقول منه: نصبت احلرف فانتصب.
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. وكذلك الُنْصُب ابلضم، وقد حُيَرَّك. ر منتصب، أي مرتفع. والَنْصُب: ما ُنِصَب فُعِبَد من دون هللا تعاىلوغبا
قال االعشى: وذا النصب املنصوب ال تنسكنه * لعاقبة وهللا ربك فاعبدا أراد فاعبدن فوقف اباللف، كما 

إايك وهذا النصب، وهو للتقريب. كما قال: تقول رأيت زيدا. واجلمع االنصاب. وقوله: " وذا النصب " يعىن 
( والُنْصُب: الشر  والبالء، ومنه قوله تعاىل: 1ا * وسؤال هذا الناس كيف لبيد )ولقد سئمت من احلياة وطوهل

)َمسَّيِنَ الشيطاُن بُنْصٍب وَعذاٍب( . والَنصيَبُة: حجارة تـُْنَصُب حول احلوض وُيَسدُّ ما بينها من اخَلصاص 
اِثٍر * قدمٍي بعهد املاء بـُْقٍع َنصائُِبْه ( يف ابدي الَنشيَئِة د3( : َهَرْقناُه )2 املعجونة. قال الشاعر )ابملََدرَةِ 

والنصيب: احلظ من الشئ. والنصيب: احلوض. والنصيب: الشرك املنصوب. ونصيب الشاعر مصغر. 
 ه االعراب كما يلزمونصيبني: اسم بلد، وفيه للعرب مذهبان: منهم من جيعله امسا واحدا ويلزم



_________ 
 ( البيت للبيد بن ربيعة.1)
 رمة.( ذو ال2)
 ( الضمري يف " هرقناه " يعود إىل سجل تقدم ذكره.3)
 صجاح( - 29)
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اء املفردة الىت ال تنصرف، فيقول: هذه نصيبني ومررت بنصيبني، ورأيت نصيبني، والنسبة إليه نصييب االمس
لك القول يف ( . ومنهم من جيريه جمرى اجلمع فيقول: هذه نصيبون، ومررت بنصيبني، ورأيت نصيبني. وكذ1)

( ويربيىن، وكذلك 2يبيىن )يربين وفلسطني وسيلحني وايمسني وقنسرين. والنسبة إليه على هذا القول نص
 أخواهتما.
َنَضَب املاء يـَْنُضُب ابلضم ُنضوابً، أي غار يف األرض وَسِفَل. وُنضوب القوم أيضاً: بـُْعُدُهْم.  ]نضب[

( . 3ذا ذهب: َنَضَب، أي بـَُعَد. وَخْرٌق انضٌب أي بعيٌد )االصمعي: الناضب: البعيد. ومنه قيل للماء إ
َبْضُتُه، مقلوب منه. والتنضب: شجر، والتاء زائدة النه ليس يف الكالم فعلل، وىف وأَْنَضْبُت وتَر القوس م ثل أَنـْ

 ( وخترج، الواحدة تنضبة. قال الكميت:4الكالم تفعل مثل تتفل )
 إذا َحنَّ بني القوم نبع وتنضب

_________ 
 ( الوجه فيه " نصيبيىن " كما نبه ابن برى، النه هنا نسبة إىل مفرد.1)
ذا نبه ابن برى أن الصواب " نصييب " النه هنا مجع فتحذف عنه عالمة اجلمع. قال: وكذلك كل ما ( وك2)

 مجعته مجع السالمة، ترده يف النسب إىل الواحد.
 ( اخلرق هنا مبعىن الصحراء.3)
 أو جروه. وفيه لغات كما يف القاموس، املراد منها هنا فتح أوله وضم اثلثه.( هو الثعلب 4)
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. وتـَْنُضب شجر تتخذ منه السهام.  قال ابن سلمة: النَـْبُع شجر القِسيِ 
 ( : ضرب أذنَُه إبصبعه.1َنطََبُه َنْطباً ) ]نطب[
َعُب نـَْعباً ونَعي ]نعب[ ا قالوا: نـََعَب نـََعَب الغراب، أي صاح يـَْنِعُب ويـَنـْ الديك، على باً ونـََعباانً وتـَْنعاابً. ورمبَّ

َعِب والنَـْعُب: السري السريع. وفرٌس 2االستعارة. وقال ) ( : وقهوٍة َصْهبَاء ابَكْرهُتا * جبُْهَمٍة والديُك مل يـَنـْ
َعٌب: جواٌد. وانقة نـَعَّابة ونَعوُب: سريعة، واجلمع نـُُعٌب. ويقال إنَّ النُـُعَب   حترِ ك رأَسها يف املشي إىل قدام.ِمنـْ

ابلضم: اجلُرعة، وقد يـُْفتح، واجلمع النُـَغُب. قال ذو الرم ة: حىتَّ إذا َزجلََْت عن كل حنجرٍة * إىل  النُـْغُبةُ  ]نغب[
ما  الغليِل ومل يـَْقَصْعَنُه نـَُغُب قال ابن السكيت: نَِغْبُت من اإلانء ابلكسر نـَْغباً، أي جرعت منه جرعا. وقوهلم:

 َجرَّْبُت عليه نـُْغَبًة قطُّ، أي فعلة قبيحة.
_________ 

( قوله نطبه اخل هذه املادة ساقطة من غالب نسخ الصحاح، ووجدت يف ترمجته، واجملد كتبها يف القاموس 1)
. وقد عرفت من ابلسواد، فتعقبه م. ر. يف شرحه أبنه مل جيدها يف نسخة، أي فكان حقها الكتابة ابحلمرة. اه

 رمجته أهنا اثبتة يف البعض فال اعرتاض. قال نصر.ت
 ( االسود بن يعفر.2)
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النقُب: الطريق يف اجلبل، وكذلك املنقب واملنقبة، عن ابن السكيت: ونقب اجلدار نـَْقباً، واسم تلك  ]نقب[
َقٌب ، وتلك احلالنَـْقَبِة نـَْقٌب أيضاً. ونـََقَب البَـْيطاُر ُسرَِّة الدابَّة ليخرج منها ماء أصفر َقٌب، واملكان َمنـْ ديدة ِمنـْ

( والناقبة: قـَْرَحٌة خترج 2( : أقب مل ينقب البيطار سرته * ومل يدجه ومل يغمز له عصبا )1ابلفتح. وقال )
( . قال 3ابجلنب هتجم على اجلوف. والنُـْقَبُة ابلضم: أوَّل ما يبدو من اجلََرِب ِقطعاً متفر ِقة، ومجعها نـُْقٌب )

اًل تبدو حماسُنه * يضَع اهلِنَاء مواضع النُـْقِب والنُـْقَبُة أيضاً: اللون والوجه. قال ذو الرم ة  بن الصمة:دريد  ُمتَـَبذِ 
 يصف ثورًا: والَح َأْزَهُر مشهوٌر بنُـْقَبِتِه * كأنَّه حني يـَْعلو عاِقرًا هَلَُب والُنقبة أيضاً: ثوٌب كاإلزار جُيعل له ُحْجَزةٌ 

َفٍق،خميَطة، من غري   ويشدُّ كما يشدُّ السراويل. تقول منه: نـََقْبُت الثوَب نـَْقباً، أي جعلته نـُْقَبًة. نـَيـْ
_________ 

 ( مرة بن حمكان.1)
 ( ويروى " كالسيد " " ومل يسمه ومل يلمس له ".2)
 ( بسكون القاف ويقال أيضا " نقب " بضم ففتح، كما يف اللسان.3)
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ر، إذا رقَّت أخفانه. وأنقب الرجل، إذا نقب بعريه. ونَِقَب اخُلفُّ امللبوس، أي خَتَرََّق. ونَِقَب البعري ابلكس
َقَبُة: ضد املَثْـَلَبِة. والنقيب، الَعريف، وهو شاهد القوم وضمينهم، واجلمع النقباء. وقد نـََقَب على قومه  واملَنـْ

ه مل يكن نقيباً ففعل قلت: نـَُقَب ابلضم، نَقابًَة ينقب نقابة، مثل كتب يكتب كتابة. قال الفراء: إذا أردَت أنَّ 
ابلفتح. قال سيبويه: الِنقابَُة ابلكسر االسم، وابلفتح املصدر، مثل الِوالية والَوالية. أبو عبيد: الَنقيبة: النفس. 

ا حياول الٌن ميمون الَنقيبة، إذا كان ُمبارك النفس. قال ابن السكيت: إذا كان ميموَن األمر ينجح فيميقال: ف
ويظَفُر. وقال ثعلب: إذا كان ميمون املَشورة. وكلٌب نَقيٌب: نُِقَبْت َغْلَصَمُتُه ليضعف صوته، يفعله اللئيم لئال 

ا حَلَسَنُة النقبة، ابلكسر. وانقبت فالان، إذا يسمع صوَته األضياُف. والنقاب: نِقاب املرأة. وقد انْـ  تَـَقَبْت. وإهنَّ
 ( ، إذا هجمت عليه من غري طلب.1اابً. وَوَرْدُت املاء نقااب، مثل التقاطا )لقيته فجأًة. ولقيُتُه نِق

_________ 
 ( يعىن مثل وردت املاء التقاطا.1)
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ُث ابلغائِب ) ( ونـَقَّبوا 1والنقاب أيضا: الرجل الَعالَّمة. قال أوس ابن َحَجر: َكرمٌي َجواٌد أخو َمْأِقٍط * نِقاٌب حُيَدِ 
 ساروا فيها طلبا للمهرب. يف البالد:
ْنُكُب ُنكوابً، أي عدَل. وَنَكَب على قومه يـَْنُكُب ِنكابًَة، إذا كان َمْنِكباً أبو زيد: َنَكَب عن الطريق يَـ  ]نكب[

هلم يعتمدون عليه، وهو رأس العرفاء. وَنَكبَـْتُه احِلجارََة َنْكباً، أي لََثَمْتُه وَخَدَشْتُه. والَنكيب: دائرة احلافر 
. قال لبيد: وَتُصكُّ املَْرَو ملَّا َهجََّرْت * بَنكيو  ٍب َمِعٍر دامي األَظل  وَنَكَب كنانته نكبا: كبها. ونكبه تنكيبا، اخلف 

أي عدل عنه واعتزله. وتـََنكَّبه، أي جتنَّبه. وتنكََّب القوَس، أي ألقاها على منِكِبه. والَنْكَبُة: واحدة َنَكباِت 
ِد والَكِتِف. واملَناكب أيضاً ْكبة. وُنِكَب فالن فهو منكوب واملَْنِكُب: جممُع عظم الَعضُ الدهر. تقول: أصابته نَ 

 يف جناح الطائر: أربع بعد القوادم. واملَْنِكُب من األرض: املوضع املرتفع.
_________ 

 ( ويروى: " جنيح مليح ".1)
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رايِح الُقوَِّم. والُنْكُب يف الرايح أربٌع: فَنْكباُء الصَبا واجلنوب والنكباء: الريح الناكبة اليت تـَْنُكُب عن مهابِ  ال
تسمَّى األْزَيَب، وَنكباُء الصبا والشماِل تسمَّى الصابية وتسمَّى الُنَكْيباَء أيضاً، وإمنَّا صغَّروها وهم يريدون 

م يستربدوهن ( األْزَيِب. وَنْكباُء 1ى اجِلْربِياء، وهي نيِ َحُة )ا جدًّا. وَنْكباُء الشماِل والَدبوِر قرَّة، تسمَّ تكبريها ألهنَّ
اجلنوب والَدبوِر حارٌَّة تسمَّى اهلَْيَف وهي نـَيِ َحُة الُنَكيباء، ألنَّ العرب تُناوُِح بني هذه الُنْكِب، كما انَوحوا بني 

ناكبها فتظَلُع منه ومتشي تحريك: امليل يف املشى. والنكب: داء أيخذ اإلبل يف مالُقوَِّم من الرايح. والنكب ابل
منحرِفة. يقال َنِكَب البعري ابلكسر يـَْنَكُب َنَكباً، فهو أْنَكُب. قال العدبَّس: ال يكون النَكب إال يف الكِتف. 

ماِئُل الرأِس أَْنَكُب وهو من صفة املتطاول  ( : فهالَّ أعدُّوين مِلْثلي َتفاَقدوا * إذا اخَلْصُم أْبزى2قال الشاعر )
 . واألَْنَكُب: الذي ال قوس معه.اجلائر

 انب عين  فالٌن ينوب َمناابً، أي قام مقامي. وانتاب فالٌن القوم انتياابً، أي أاتهم مرة بعد ]نوب[
_________ 

 اوح الشجر، إذا قابل بعضه بعضا.( قوله نيحة، بشد الياء كسيدة، يعىن الىت تناوحها إى تقابلها. يقال تن1)
 ( رجل من فقعس.2)
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ى " ( : أَقبَّ طريٍد بنَـْزِه الفال * ِة ال َيِرُد املَاء إال اْنتيااب وريو 1أخرى، وهو افتعال من النوبة. ومنه قول اهلذىل )
ائتيااب " وهو افعتال من آب يؤوب، إذا أتى ليال. وأانب إىل هللا، أي أقبل واتب. والَنوبة: واحدة النُـَوِب، 

بتك. وهم يتناوبون النوبَة فيما بينهم، يف املاء وغريه. والُنوبَُة ابلضم: االسم من قولك تقول: جاءت نـَْوبُتك ونِيا
ة، املصيبة، واحدة نوائِب الدهر. والنوُب والنوبة أيضا: جيل من السودان، انبَُه أمٌر وانتابه، أي أصابه. والنائب

وفاره وفره، الهنا ترعى وتنوب إىل الواحد نوىب. والنوب أيضا: النحل، وهو مجع انئب، مثل غائط وعوط، 
ا تضرب مكاهنا. قال االصمعي: هو من النوبة الىت تنوب الناس لوقت معروف. وقال أبو عبيد: مسيت نواب الهن

 (2إىل السواد. قال أبو ذؤيب: إذا لسعته الدبر مل يرج لسعها * وحالفها يف بيت نوب عوامل )
_________ 

 ( أسامة بن احلارث.1)
 للسان: " عواسل " و " النحل " مكان الدبر.( يف ا2)
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( : أرِْقُت لذِكرِِه من غري نـَْوٍب * كما 1ابن السكيت: النَـْوُب ابلفتح: الُقْرُب، خالف الُبعد. قال أبو ذؤيب )
ليلة، كان منك مسرية يوٍم وليلة، والَقَرُب ما كان منك مسرية ( ويقال: النَـْوُب ما  2يهتاُج َموِشي  قشيُب )

( واحلُمَّى النائبة: الىت 3وأصله يف الِوْرِد. قال لبيد: إحدى َبين جعفٍر َكِلْفُت هبا * مل مْتِس ِمين نـَْوابً وال قـََراب )
 أتتى كل يوم.

ْن شاء. تقول: َأهْنََب الرجُل ماَلُه فانتهبوه الَنهب: الغنيمة، واجلمع الِنهاُب. واالنتهاب: أن أيخذها مَ  ]هنب[
ه وانَهبوه، كلُّ ذلك مبعىًن. والنُـْهىب: اسُم ما َأهْنََب. واملناهبة: أن يتبارى الفرسان يف حضرمها، وكذلك غري وهَنَبو 

 الفرس. وقال:
 انهبتهم بنيطل جروف

_________ 
 عجيب( وقبله: لقد القى املطى بنجد عفر * حديث لو عجبت له 1)
ثقب. ويروى: " نقيب " أي منقوب، يريد الثقب الىت ( يعىن ابملوشى الرياعة، أي الزمارة من القصب امل2)

 فيه. واملعىن أنه حزن وبكى، شبه أنينه وتوجعه بصوت املزمار.
 ( يف اللسان " مل متس نواب مىن " والوزن مستقيم بكل من الروايتني.3)

(1/229) 

 

ان. يقال: ال َتدَْع كلبَك وهنب الناس فالانً، إذا تناولوه بكالمهم. وكذلك الكلُب، إذا أخذ بعرقوب اإلنس
 ينهب الناس.

، واجلمع أنياب ونُيوٌب أيضاً على غري قياس. وانبَُه يَنيُبُه، أي أصاب انبَُه. ونـَيََّب  []نيب الناب من الِسنِ 
 ( . والناب: املُِسنَّة من النوق، واجلمع النيُب.1سهَمه، أي عجم عوَده وأثَّر فيه بنابه. وانُب القوِم: سيِ دُهم )

( : حرقها محض بالد فل * وغتم جنم غري 2ب ". قال الراجز )ويف املثل: " ال أفعُل ذلك ما َحنَِّت الني
( فعل، مثل أسد وأسد، وإمنا كسروا النون 3مستقل * فما تكاد نيبها توىل * أي ترجع، من الضعف. وهو )

 ، فلذلكلتسلم الياء. والتصغري نييب. يقال مسيت بذلك لطول انهبا، فهو كالصفة
_________ 



َنَة ابلَقذى ويف الُغرِ  من أنياهبا ( ومجعه أنياب، أي سادا1) ت: وهو املراد من قول مجيل: رمى هللاُ يف َعْييَنْ بـُثـَيـْ
 مرتضى. ابلقوادح أي الهنم حالوا بينها وبني زايريت. اه

 ( هو منظور بن مرثد الفقعسى.2)
 ( يعىن " النيب " مجع الناب.3)
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رمة. وال يقال للجمل مل تلحقه اهلاء، الن اهلاء ال تلحق تصغري الصفات. تقول منه: نيبت الناقة، أي صارت ه
انب. وقال سيبويه: من العرب من يقول يف تصغري انب نويب فيجئ ابلواو، الن هذه االلف يكثر انقالهبا من 

 ( .1الواوات. قال ابن السراج: هذا غلط منه )
 فصل الواو

الَوْأُب: االنقباض واالستحياء. تقول منه: َوَأَب يَِئُب َوْأابً وإبًَة. ونكح فالٌن يف إبٍَة، وهو العار وما  ]وأب[
( 3( : إذا املََرِئيُّ َشبَّ له بناٌت * َعَصنْبَ برأسه إبًَة وعارا )2يستحيا منه. واهلاء عوض من الواو. قال الشاعر )

من بىن أسد، مث رفع يده، فقلت له: ازدد. فقال: ما طعامك اي أاب  قال أبو عمرو: تغدى عندي أعرايب فصيح
 عمرو بطعام تؤبة: أي بطعام يستحيا من أكله. وأصل التاء واو.

_________ 
( قوله غلط منه، أي من بعض العرب املتكلم هبذه اللغة، كما أن سيبويه غلطهم، فليس هذا تغليطا من 1)

 ابملعىن من مرتضى عن شيخه ردا على ابن برى. ه يف تغليطهم. اهلابن السراج لسيبويه، بل هو موافق 
 ( ذو الرمة.2)
 ( املرئى بفتحتني هو لقب شاعر.3)
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واأتب الرجل، أي استحيا، وهو افتعل. قال األعشى ميدح َهْوَذة بن عليٍ  احلَنفي: من يْلَق َهْوَذَة يسجد غري 
ُتُه، أي فعلت به فعاًل ُيستحىي منه. واملوئبات مثال املوعبات: ُمتَِّئٍب * إذا تـََعمََّم فوق التاجِ   أو َوَضعا وَأْوأَبـْ

( : بكل وأب للحصى رضاح * 1جته. وحاِفٌر وْأٌب، أي مقعب. وقال )املخزايت. وأوأبته أيضا: رددته عن حا
 خرة مُتِسُك املاء.ليس مبصطر وال فرشاح * ويقال: الوأب: البعري العظيم. والَوْأبَُة: الُنقرة يف الص



وال  وثب وثباً ووثوابً وَوثباانً: طفر. والوثيب، مثل الوثب. وقال يصف كربه: فما أرمى فأقتلها بسهم * ]وثب[
( يقول: ما أان والوحش، يعىن اجلوارى. ونصب أقتلها وأدرك على جواب اجلحد 2أعدو فأدرك ابلوثيب )

 ابلفاء. وأوثبته أان. وواثبه، أي ساوره.
_________ 

 ( هو أبو النجم العجلى.1)
 ( وقبله: فما أمي وأم الوحش ملا * تفرع من مفارقي املشيب2)
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 وتقول: تـََوثََّب فالٌن يف ضيعٍة يل، أي استوىل عليها ظُلماً. والِواثُب، بكسر الواو: املقاعد. قال أمية:
لغة محري: اقعد. قال االصمعي: ودخل رجل  ( * يعىن أن السماء مقاعد للمالئكة. وثب يف1وهى هلم واثب )

فتكسر فقال امللك: ليس عندان  من العرب على ملك من ملوك محري فقال له امللك: ثب. فوثب الرجل
( . قوله عربيت، يريد العربية، فوقف على اهلاء ابلتاء، وكذلك لغتهم. 2عربيت، من دخل ظفار محر )

ا قالوا: َوثَـَّبُه 3ثَباُن )ويقولون للملك إذا قعد ومل يـَْغُز: َموْ  ( . وتقول: َوثَـَّبُه توثيباً، أي أقعده على وسادة، ورمبَّ
 حها له ليقعد عليها.وسادًة، إذا طر 

 وجب الشئ، أي لزم، جيَِب ُوجوابً. وأوجبه هللا. واستوجبه، أي استحقه. ووجب ]وجب[
_________ 

 وهى هلم واثب ( متام البيت: إبذن هللا فاشتدت قواهم * على ملكني1)
 ( قوله محر بشد امليم، أي تكلم ابحلمريية.2)
 نها يف اللسان بضم امليم.( وكذا يف القاموس واجململ واملقاييس، لك3)
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( . وأوجبت البيع فوَجَب. والوجيبة: أن توجب البيع مث أتخَذه أوَّاًل فأوَّاًل، فإذا فرغت قيل: 1البيع جيب ِجَبًة )
َوجيبَـَتَك. ووجب القلُب َوجيباً: اضطرَب. وأوَجَب الرجل، إذا عمل عماًل يوجب له اجلنَّة أو قد استوفيَت 

 ( :2النار. والَوْجُب: اجلبان. قال الشاعر )
ِة. 3لوُب األعادي ال َسُؤوُم وال َوْجُب )طَ  ( * تقول منه: َوُجَب الرجل ابلضم ُوجوبًَة والَوْجبُة: الَسقطة مع اهلَدَّ



" جَبْنِبِه فلتكْن الَوْجَبُة ". قال هللا تعاىل: )فإذا َوَجَبْت ُجنوهُبا( . ومنه قوهلم: خرَج القوُم إىل َمواجبهم،  ويف املثل
 ( :4امليت، إذا سقط ومات. ويقال للقتيل واجٌب. قال الشاعر )أي مصارعهم. ووجبت 

_________ 
 خمتار. ، أي غابت. اه( قال االزهرى: وجب البيع وجواب وجبة. ووجبت الشمس وجواب1)
 ( هو االخطل.2)
 ( صدره:3)

أمري عموس الدجى ينشق عن متضرم * وقال ابن برى: صواب إنشاده " وال وجب " ابخلفض. وقبله: إليك 
املؤمنني رحلتها * على الطائر امليمون واملنزل الرحب إىل مؤمن جتلو صفائح وجهه * بالبل تغشى من مهوم 

 ومن كرب
 طيم.( قيس بن اخل4)
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( َوَوَجَبِت الشمُس، أي غابت. وَوجَّْبُت به 1أطاعت بنو عوف أمريا هناُهُم * عن الِسْلِم حىتَّ كان أوََّل واِجِب )
األرض توجيباً، أي ضربتها به. ويقال أيضاً: َوَجَبِت اإلبل، إذا أعَيْت. واملَُوجِ ُب: الذي أيكل يف اليوم والليلة 

َوجََّب نفسه توجيباً، إذا عوَّدها ذلك، وكذلك إذا حَلَب يف اليوم والليلة أيكل وجبة. وقد  مرًة. يقال: فالنٌ 
 مرة.

( : إن تنتسب تنسب إىل عرق 2َوِرَب الِعرُق يـَْوَرُب َوَراًب، أي فَسَد، فهو ِعْرٌق َوِرٌب. قال اهلذىل ) ]ورب[
 ورب * أهل خزومات وشحاج صخب

د عرب ابهلمز، ورمبا مل يهمز، واجلمع مآزيب إذا مهزت، وميازيب فارسي معرَّب، وقامِلئزاُب: امِلثْـَعُب،  ]وزب[
 إذا مل هتمز.

_________ 
( قبله: ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا * إىل نشب يف جذم غسان اثقب جيردن بيضا كل يوم كريهة * ويغمدن 1)

 محرا خاضبات املضارب
 ( هو أبو ذرة اهلذىل.2)
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 َبِت األرض وأْوَسَبْت: َكثـَُر عشبها. ويقال لنباهتا الِوْسُب ابلكسر.َوسَ  ]وسب[
 األوشاب من الناس: األوابش، وهم الضروب املتفرقون. ]وشب[
املَُوصَُّب الَوَصُب: املرض. وقد َوِصَب الرجل يـَْوَصُب فهو َوِصٌب، وأوصبه هللا فهو ُموَصٌب. و  ]وصب[

شئ يصب ُوصوابً، أي دام. تقول: َوَصَب الرجُل على األمر، إذا واظب ابلتشديد: الكثري االوجاع. ووصب ال
عليه. قال تعاىل: )وهلم عذاٌب واِصٌب( ، )وله الديُن واِصباً( . قال الفراء: دائماً. ومفازة واصبة: بعيدٌة ال 

 وا عليه.غاية هلا. وأوصب القوُم على الشئ، إذا اثبر 
قال ابن السكيت: وهو جلُد اجلذع فما فوقه. قال: ويقال جللد الرضيع الَوْطُب: ِسقاء اللنب خاصَّة.  ]وطب[

الذى جيعل فيه اللنب شكوة، وجللد الفطيم بدرة. ويقال ملثل الشكوة مما يكون فيه السمن: عكة. وملثل 
  ِوطاٌب. قال امرؤ القيس:البدرة: املسأد. ومجع الوطب يف القلَّة أْوُطٌب، والكثري
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لباء َجريضاً * ولو أْدرَْكَنُه َصِفَر الِوطاُب والَوْطُب: الرجل اجلايف. والَوْطباُء: املرأة العظيمة الَثدي، وأفلتهن ع
ا ذات َوْطٍب.  كأهنَّ

بة املثابرة على الشئ. وأرض موظوبة، إذا ُتدوِوَلْت وظب على الشئ وظواب: داَم. أبو زيد: املواظ ]وظب[
دَّ ما ُوِظَبْت. ورجٌل موظوٌب، إذا تداولْت ماله النوائُب. وقال سالمة بن جندل: ابلرعي فلم يبَق فيها كألٌ. وَلشَ 

ابن  ( وموظب، ابلفتح: اسم موضع. أنشد1ُكنَّا حَنُلُّ إذا هبَّْت شآِميًة * بكلِ  واد جديب البطن موظوب )
موظبا يقول: ايقردان االعرايب خلداش بن زهري: كذبت عليكم أوعدوين وعللوا * ىب االرض واالقوام قردان 

 موظب عليكم ىب وهبجائى، إذا كنتم يف سفر فاقطعوا بذكرى االرض.
 أْوَعَب القوُم، إذا َحَشدوا وجاءوا موِعبنَي، إذا مجعوا ما استطاعوا من مجع. ]وعب[

_________ 
. أي قد وظب عليه حىت أكل ما فيه. عن ابن برى: صواب إنشاد البيت: " حطيب البطن جمدوب "( 1)

 - 30والذى فيه موظوب بعده، وهو: شيب املبارك مدروس مدافعه * هاىب املراغ قليل الودق موظوب )
 صحاح(
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ابن السكيت: أوعب بنو فالٍن جالًء فلم يبَق ببلدهم منهم أحد. وجاء الفرس برْكٍض وِعيٍب، أي أبقصى ما 
: جدعه هللا جدعا موعبا! وىف احلديث: يف االنف معنده. وتقول: جدَعه فأوعب أنَفه أي استأصله. ويف الشت

 إذا استوعب جدعه الدية، إذا مل يرتك منه شئ. واستيعاب الشئ: استئصاله.
 ( :1االصمعي: الوغب: االمحق. قال الراجز ) ]وغب[

ومها. والَوْغُب حن( * والوغب أيضاً: َسَقُط املتاِع. وأْوغاُب البيت كالَقصعة والرُبَْمِة و 2وال بربشاع الوخام وغب )
 أيضاً: اجلمل الَضخم. وقد َوُغَب اجلمُل ابلضم وغوبة.

الَوْقُب يف اجلبل: نُقرٌة جيتمع فيها املاء. وَوقْـَبُة الثريد: أُْنقوَعته. وَوْقُب العني: نـَْقَرهُتا. تقول: َوقـََبْت  ]وقب[
 عيناه: غاَرات. والَوْقُب: األمحق، مثل الوغب. قال أسود بن يعفر:

_________ 
 ( هو رؤبة.1)
 ( قبله: ال تعدليىن واستحى إبزب * كز احمليا أنح إرزب2)
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أبىن جنيح إن أمكم * أمة وإن أابكم وقب أكلت خبيث الزاد فاختمت * عنه وشم مخارها الكلب ووقب الشئ 
ُم: دخَل على دخل. تقول: وقبت الشمُس، إذا غابت ودخلت موضعها. ووَقَب الظال( ، أي 1يقب وقبا )

( : إذا دخَل على الناس. وأوقبت 2الناس. ومنه قوله تعاىل: )ومن َشرِ  غاِسٍق إذا َوَقَب( . قال احلسن )
ىب: ماء لبىن الشئ، إذا أدخلته يف الوقبة. وَأْوَقَب القوُم، أي جاعوا. والوقيب: صوت قنب الفرس. والوق

 بضرب * يؤلف بني أشتات املنون (4( : هم منعوا محى الوقىب )3مازن. قال الشاعر )
املوِكُب: اببٌَة من السري. واملوِكُب: القوم الرُكوب على اإلبل للزينة، وكذلك مجاعة الفرسان. وقد  ]وكب[

 أوكَب البعرُي، إذا لزم املوِكب. عن ابن السكيت.
_________ 

 مرتضى. وقواب، النه الزم. اه ( صوابه1)
 ( البصري.2)
 الطهوى.( هو أبو الغول 3)
 ( قال ابن برى: صواب إنشاده " محى الوقىب " بفتح القاف.4)
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األمر وأوكب، إذا واظَب وتقول: واكبت القوَم، إذا رِكبت معهم، وكذلك إذا سابقَتهم. ووََكَب الرجُل على 
رَجاٍن. يقال ظبيٌة وَكوٌب وانقة عليه. ويقال الوَْكُب: االنتصاب. والواكبة: القائمة. والوََكباُن: ِمشيٌة يف تَؤدٍة ودَ 

 مواكبة، للىت تعنق يف سريها. وأوكَب الطائُر، إذا هتيَّأ للطريان.
لبة االبل: َنسُلها وأوالدها. قال الشيباين: الوالب: الوالبة: الزرعة تنبت من عروف الزرعة االوىل. ووا ]ولب[

الِباً يف دايرهم * وبئَس الفىت إْن انَب دهٌر مبُْعَظِم أبو ( : رأيُت ُعَمرْيًا و 1الذاهب يف الشئ الداخل فيه. وقال )
 سم رجل.عبيد: َوَلَب إليك الشئ يلب ولواب: وصل إليك كائنا ما كان. ذكره يف ابب نوادر الفعل. ووالبة: ا

هما. واالهتاب: وهبت له شيئاً َوْهباً، وَوَهباً ابلتحريك، وِهَبًة، واالسم املَْوِهُب واملوهبة، بكسر اهلاء في ]وهب[
 قبول اهلبة. واالستيهاب: سؤال اهلبة.

_________ 
 ( عبيد القشريى.1)
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ل: َهْب زيدًا منطلقاً، مبعىن أحسْب، يتعدَّى إىل مفعولني، وال وتواهب القوم، إذا وهَب بعُضهم لبعض. وتقو 
نُقرة يف اجلبل َيْستَـْنِقُع فيها املاء، واجلمع يستعمل منه ماٍض وال مستقبٌل يف هذا املعىن. واملَْوِهَبُة: ابلفتح: 

أيضا: اسم رجل. ( وموهب 1مواهب. قال الشاعر: وَلفوِك أْشهى لو حيَِلُّ لنا * من ماٍء موهبة على شهد )
( : قد أخذتىن نعسة أردن * وموهب مبز هبا مصن * وهو شاذ مثل موحد، على ما بيناه يف موعد. 2وقال )

ي كثري اهلبة ال مواله، واهلاء للمبالغة. أبو عبيد: َأْوَهَب له الشئ، أي دام له. قال ورجل وهاب ووهابة، أ
 ( ومخري5( * له َعْجَوٌة مسمونة )4ْت )( اخلواصِر َأْوَهبَ 3الشاعر: عظيم القفا رِْخُو )

_________ 
 ( يف اللسان: ولفوك أطيب إن بذلت لنا * من ماء موهبة على مخر1)
 ( أابق الدبريى.2)
 ( يف اللسان: ضخم.3)
 ( قال على بن محزة: هذا تصحيف وإمنا هو أرهنت أي أعدت وأدميت. هكذا وجدت يف اهلامش. اه4)



 مرتضى.
 مولة ابلسمن. وىف املطبوعة االوىل " مسمومة "، وهو حتريف.( مسمونة: مع5)
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ح اهلاء. واصبح فالن موهبا بكسر اهلاء، طعام: هو ُموَهٌب، بفتويقال للشئ إذا كان معدا عند الرجل مثل ال
أي معدا قادرا. ووهب ابن منبه، تسكني اهلاء فيه أفصح. ووهبني: اسم موضع. قال الراعى: رجاؤك أنساين 

 تذكر إخوتى * ومالك أنساين بوهبني ماليا
ألزمك هللا ويال، نصب نصب  تقول َويـَْلَك، معناه َوْيٌب: كلمة مثل َوْيٌل. تقول: َويـَْبَك وَوْيَب زيٍد، كما ]ويب[

املصادر. فإن جئت ابلالم قلت ويب لزيد، فالرفع مع الالم على االبتداء أجود من النصب، والنصب مع 
 االضافة أجود من الرفع.

 فصل اهلاء
، أي استيقظ. وأهببته أان. وهبَّت الريح ُهبوابً وَهبيباً، ]هبب[ : الريح أي هاجت. واهلَبوبَةُ  َهبَّ من َنومه يـَُهبُّ

اليت تثري الَغرَبَة، وكذلك اهلَبوُب واهلَبيُب. تقول: من أين َهبَـْبُت اي فالن؟ كأنك قلت: من أين جئت؟ أي من 
 أين انتبهت لنا.
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فالُن يفعل كذا، كما تقول: طِفق يفعل كذا. وَهبَّ البعرُي يف السري ِهباابً، أي نِشط. قال لبيد: فلها وهب 
ا * َصهباُء راح مع اجلَنوب َجهاُمها وهززت السيَف والرمَح فـََهبَّ َهبًَّة. وَهبَّته: ِهزَّتُُه ِهباٌب يف الزم اِم كأهنَّ

ويقال أيضاً: ِعْشنا بذلك َهبََّة من الدهر، أي ِحقبة، كما يقال َسبَّة. وَمضاؤه يف الضريبة، وهو سيف ذو َهبَِّة. 
ى من الَسَحر. واهلِبَُّة ابلكسر: ِهياج الفحل. تقول: َهبَّ التيُس َيِهبُّ قال األصمعي: اهلَبَُّة أيضاً: الساعة تـَْبق

( : دعوته لينزو، 2( . وهبهبته )1بٌّ )ابلكسر هبييا وهبااب، إذا نب للسفاد. واْهَتبَّ مثله. وهو ِمهباٌب وُمْهتَ 
 فتهبهب: تزعزع.
_________ 

 ( يف اللسان " مهبب ".1)
ذا يف نسخة الفاسى دون النسخة الىت وقعت للمجد فإهنا هببته هباء واحدة ( هبهبته هباءين وابءين ك2)



ها هباءين وابءين، فرد وابءين، فاعرتضها وخطأها يف القاموس، فكذبه احملشى الفاسى مبا يف النسخ الىت رآ
أىب الهنا قوبلت على نسخة  -عليه الشارح أبن نسخة الصحاح الىت خبط ايقوت صاحب املعجم املوثوق هبا 

هببته هباء واحدة، كما نقله يف القاموس ال كما ادعاه الفاسى متعنتا على  -زكراي التربيزي وأىب سهل اهلروي 
. قاله وانقوىل موافقة للفاسى يف كونه هباءين، ومثلهما الوشاح اهاجملد. هذا ما حتصل ىل من مرتضى وترمجة 

 نصر.
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ل ثوٌب َهباِئُب وَخباِئُب، إذا كان متقطِ عاً. وهتبَّب الثوُب: بَلَي. ويقال بهىب: الراعى. قال األصمعي: يقاواهل
 لِقَطِع الثوب هبب، مثال عنب. قال أبو زبيد:

 (1على جناجنه من ثوبه هبب )
ا على أطرافه. وِدَمْقس اهلُْدبَُة: اخلَْمَلُة، وضم الدال لغٌة فيه. وُهْدُب الثوب وُهدَّاب الثوب: م ]هدب[

ٌب، أي ذو ُهدَّاٍب. وُهُدُب العني: ما نَبَت من الشعر على أشفارها. واألهدب: الرجل الكثري أشفاِر ُمَهدَّ 
العني. واهلََدُب، ابلتحريك كلُّ ورٍق ليس له َعْرٌض، كورق األثل، والَسرو، واألْرطى، والَطرفاء: وكذلك 

( ُهدَّاُب الَفَنْن وُهدَّاُب النخل: 3َعُل الَشفَّاَن ) كناٍس ظاهٍر َيْسرُتُُه * من ( : يف2اهلُدَّاُب. وقال الشاعر )
َسَعفه. وَهَدَب الناقَة يـَْهِدهُبا َهْدابً: احتلبها. وهدب الثمرة، أي اجتناها. واهليدب: الَعِييُّ الثقيُل. وهيدُب 

 الَسحاب:
_________ 

 ( عجزه:1)
 وفيه من صائك مستكره دفع

 دى بن زيد.( ع2)
 نصوب إبسقاط حرف اجلر.( يف اللسان: هو م3)
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( فـَُوْيَق األرض َهْيَدبُُه * 2( : واٍن ُمِسفٍ  )1ما هتدََّب منه إذا أراد الَوْدَق، كأنَّه خيوط. قال أوس بن حجر )
 يكاد يدفُعه َمْن قام ابلراح وهندب بفتح الدال، وهنداب، وِهنَدابة: بَقٌل. وقال أبو زيد: اهلنِداب بكسر الدال ميدُّ 



 ويقصر.
التهذيب كالتنقية. ورجل مهذَّب، أي مطهَّر األخالق. واإلهذاب والتهذيب: اإلسراع يف الطريان  ]هذب[

والعْدو والكالم. قال امرؤ القيس: فللَسْوِط ُأهْلوٌب وللساِق ِدرٌَّة * وللزجِر منه َوْقُع أخرَج ُمْهِذِب واهليذىب: 
 ضرٌب من مشى اخليل.

وقد هرب. وَهرَّبَُه غريه هتريباً. ابن السكيت: أْهَرَب الرجل، إذا جدَّ يف الَذهاب اهلرب: الفرار.  ]هرب[
 ( ، يعين ليس له شئ.3مذعورًا. ويقال: ما له هارٌب وال قارٌب، أي صادٌر عن املاء وال وارٌد )

_________ 
 ( ويروى أيضا لعبيد بن االبرص.1)
 ( ويروى: " دان مسف ".2)
 ( أي من االبل.3)
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 ( :1اهِلْرجاُب من النوق: الطويلة الضخمة. قال الراجز ) ]هرجب[
 تنشطته كل هرجاب فنق * وهرجاب أيضا: اسم موضع. وأنشد أبو احلسن:

 هبرجاب ما دام االراك به خضرا
 َدبَُّة من الرجال: املنتفخ اجلوف اجلبان.اهِلْرَدبَُّة: العجوز. واهِلرْ  ]هردب[
  القوى اجلرئ، يف قول االعشى:اهلوزب: البعري ]هزب[

 (2واهلوزب العود أمتطيه هبا )
ُهُم السماء، أي َمَطرهتم. واجلمع ِهَضٌب مثل بدرة وبدر. وقال ذو  ]هضب[ اهلَْضَبُة: املطَرُة. يقال: َهَضبَـتـْ

تذؤب الريح والوسواس واهلضب ويروى " واهلضب "، وهو مجع هاضب الرمة: فبات يشئزه أثد ويسهره * 
 اتبع وتبع، وابعد وبعد، عن أىب عمرو. مثل

_________ 
 ( هو رؤبة.1)
 ( عجزه:2)

 والعنرتيس الوجناء واجلمال:
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( الَقطِر بعد القطر. 1وقال أبو زيد: األهاضيب واحدها هضاٌب، وواحد اهِلضب َهْضٌب، وهي َحَلبات )
واهتم. يقال: أْهِضبوا اي قوُم، أي تكلَّموا. أص وَهَضَب القوُم يف احلديث واهتضبوا، أي أفاضوا فيه وارتفعت

واهلَْضَبُة: اجلبل املنبسط على وجه األرض، واجلمع َهْضٌب وِهَضٌب وِهضاٌب. واهلضب، مثال اهلجف: الفرس 
 (2الكثري العرق. قال طرفة. من عناجيج ذكور وقح * وهضبات إذا ابتل العذر )

 به، واجلمع اهلَُلُب. وكذلك ما َغُلَظ من شعِر الَذَنب وغريه. واال هلب: َرزُ اهلُْلَبُة: شعر اخلنزير الذي خيُْ  ]هلب[
الفرس الكثري اهللب. وَهَلْبُت الفرَس، إذا نتفَت ُهْلَبُه، فهو مهلوب. ومنه مسى املهلب بن أىب صفرة أبو 

ْلَبِة واجلُْلَبِة. الكُ املهالبة. وعام أهلب، أي خصيب، مثل أزب، وهو على التشبيه. وهلبة الزمان: شدته، مثل 
 واهلالَّبَُة: الريح الباردة مع قطر. ويوم

_________ 
 ( يف اللسان: " جلبات " ابجليم.1)
 ( ويروى: " طواالت العذر ".2)
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 هالب، أي ذو ريح ومطر. قال أبو زبيد يصف رجال:
 (1أحس يوما من املشتاة هالاب )

 ( :2َهْنباُء، أي بلهاء بيِ َنُة اهلنب. قال الشاعر ) لك امرأةاهلََنُب، ابلتحريك: مصدر قو  ]هنب[
( * وهنب بكسر اهلاء: اسم رجل وهو هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن 3جمنونة هنباء بنت جمنون )

 أسد بن ربيعة بن نزار بن معد.
اهلَْوُب: الرجل األمحق  اهلوب: العبد. تقول: تركته يف َهْوٍب أي حبيث ال يُدرى أين هو. أبو عبيد: ]هوب[

 الكثري الكالم. واهلوب: وهج النار.
املَهابَُة، وهي اإلجالل واملخافة. وقد هابَُه َيهابَُه. األمر منه هب، بفتح اهلاء، الن أصله هاب،  ]هيب[

 . وإذا أخربت عن نفسك قلت هبت، وأصلهسقطت االلف الجتماع الساكنني
_________ 

 ( صدره:1)
 ل حتت سدرتهترنو بعيىن غزا



 ( النابغة اجلعدى.2)
 ( وصدره:3)

 وشر حشو خباء أنت موجله:
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هيبت بكسر الياء فلما سكنت سقطت الجتماع الساكنني ونقلت كسرهتا إىل ما قبلها. فقس عليه. وهذا 
بين املَْوماُة ( : وما هَتَيَّ 1الشئ مهيبة لك. وهتيبت الشئ وهتيبىن الشئ، أي خفته وخوَّفين. قال ابن مقبل )

الشئ، إذا جعلته مهيبا عنده. ورجٌل َمهيٌب، أي هتابه  ( وَهيـَّْبُت إليه2أركُبها * إذا جتاوَبِت األصداُء ابلسََّحِر )
الناس، وكذلك رجٌل َمهوٌب، ومكاٌن َمهوٌب، ُبين على قوهلم: هوَب الرجل، ملا نقل من الياء إىل الواو فيما مل 

هوُب ( * َفاًل ال خَتَطَّاُه الرِفاُق مَ 4( : وأيوي إىل زُْغٍب مساكنَي دوهَنم )3ي )يسم فاعله. وأنشد الكسائ
واهلَيوُب: اجلبان الذي هباب الناس. وىف احلديث: " االميان َهيوٌب "، أي إنَّ صاحبه يهاب املعاصي. ورجل 

 ( ، أي جبان متهيب.5هيوبة وهيابة وهياب وَهيباٌن بكسر الياء )
_________ 

 يف االضداد البن االنباري نسبه للراعي.( 1)
أهتيبها أان، فنقل الفعل إليها. وقال اجلرمى: " ال هتيبين املوماة " أي ( قوله " ما هتيبين " قال ثعلب: أي ال 2)

 ال متلؤين مهابة.
 ( حلميد بن ثور اهلاليل.3)
 ( يروى: " دوهنا ".4)
 ( يف اللسان والقاموس بفتح الياء.5)
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أهاب الرجل بغنمه، إى صاح هبا لتقف أو لرتجع. وأهاب ابلبعري. وقال الشاعر طرفة: َتريُع إىل صوِت و 
( : أجاز إلينا على 1، أي َمهوٌب. قال اهلذيل  )املُهيِب وتتَّقي بذي خَصٍل َرْوعاِت أْكَلَف ُمْلِبِد ومكاٌن َمهابٌ 

 ( :3للخيل. وَهيب مثله، أي أقبلي. وقال ) ( وهاِب: زجر2بعِده * َمهاوي َخْرٍق َمَهاٍب َمهاِل )
 (4نعلمها هىب وهال وأرحب )



 فصل الياء
 أرٌض يَباٌب، أي خراب. ويقال خراب يباب، وليس إبتباع. ]يبب[
 اليَـَلُب: الدروع اليمانية، كانت تتخذ من ]يلب[

_________ 
 ( أمية بن أىب عائذ.1)
 انزح ذى دالل ( وقبله: أال ايلقوم لطيف اخليال * يؤرق من2)
 ( الكميت بن معروف.3)
 ( عجزه:4)

 وىف أبياتنا ولنا افتلينا:

(1/240) 

 

( : َعَلينا الَبيُض واليَلُب اليماين 1اجللود خيرز بعضها إىل بعض. وهو اسم جنٍس، الواحدة يَلبة. قال الشاعر )
د، ومل يكن من احلديد. ومنه قيل للَدَرِق: * وأسياٌف يُقْمَن ويْنَحنينا ويقال: اليلب: كلُّ ما كان من ُجَنن اجللو 

 * ويف أيديهم اليَـَلُب املُداُر واليَـَلُب يف األصل: اسم اجللد. قال أبو يـََلٌب. وقال: عليهم ُكلُّ ساِبَغٍة ِدالصٍ 
 د ْهبٍل اجلَُمحيُّ: درعى دالص شكهاشك عجب * وَجْوهُبا القاِتُر من سرِي اليَـَلبْ 

_________ 
 ثوم.( عمرو بن كل1)
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 ابب التاء:
 فصل االلف

( وآِبٌت كله مبعىن. قال 1أبو زيد: أَِبَت يوُمنا ابلكسر، أْيَبُت، إذا إذا اْشَتدَّ حرُّه، فهو يوم أَِبٌت وَأْبُت ) ]أبت[
 رؤبة:

 من سافعات وهجري أبت
 أته يؤته أات، أي غلبه ابحلجة. ومئتة مفعلة منه. ]أتت[



عرف ابجلنون، وهو مثل أس الدهر فأبدلوا زال على اْسِت الَدهِر جمنوانً أي مل يزل ي أبو زيد: يقال ما ]أست[
 ( . وأنشد اليب خنيلة:2من إحدى السينني اتء، كما قالوا للطس طست )

_________ 
 مرتضى. ( االول بسكون الباء كضخم، والثاىن بكسرها ككتف، كما ضبطه املؤلف. اه1)
د وهم اجلوهرى يف ذكر است ى است الدهر، يريد ما قدم من الدهر. قال: وق( قال ابن برى: وقوله عل2)

هنا وحقه أن يذكر يف سته، الن مهزة است موصولة إبمجاع، فهى زائدة. قال: وقوله فأبدلوا من إحدى اخل 
مع غلط، النه كان جيب أن تقطع مهزة است. قال: ونسب القول إىل أىب زيد، ومل يقله وإمنا ذكر است الدهر 

مرتضى. وىف القاموس إشارة من طرف خفى إىل رد التوهيم االول  هأس الدهر، التفاقهما يف املعىن ال غري. ا
 . قاله نصر.اه
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 (1ما زال مذ كان على اْسِت الَدْهِر * ذا محق ينمى وعقل حيرى )
حَبَسُه عن وجهه وصرفه، مثل الته يليته، ومها لغتان  ألته َحقَُّه أيَْلُِتُه أَْلتاً، أي نـََقَصُه. وَأَلَتُه أيضاً: ]ألت[

 حكامها اليزيدى عن أيب عمرو بن العالء.
االمت: املكان املرتفع. واالمت: الِنباك وهي الِتالل الصغار. وقوله تعاىل: )ال َترى فيها ِعَوجاً وال  ]أمت[

اُء فما به َأْمٌت. وَأَمتُّ الشئ أمتا: قدرته. يقال: هو ْمتاً( ، أي ال اخنفاَض فيها وال ارتفاع. وتقول: أْمَتأَل الِسقأَ 
 ( :2إىل أَجٍل َمْأموٍت، أي َمْوقوٍت. قال الراجز )

 (3هيهات منها ماُؤها املأموت )
 عن أىب زيد.االنيت: االنني. يقال: أنت الرجل أينت أنيتا، مثل أنت،  ]أنت[

_________ 
 ( أي ينقص.1)
 ( رؤبة.2)
يعيا هبا اخلريت * رأى االدالء هبا شتيت * املأموت: احملزور. واخلريت: الدليل احلاذق.  ( قبله: يف بلدة3)

 والشتيت: املتفرق، وعىن به ههنا املختلف.
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 ويقال أيضا أنته، إذا حسده. ورجل مأنوت، أي حمسود.
 فصل الباء

َلساُن من َخزِ  وحنوه. وقال الراجز يف كساء ]بتت[ : الطَّيـْ من صوف: من كان ذابت فهذا بىت * مقيظ  البتُّ
مصيف مشىت * أخذته من نعجات ست * واجلمع البتوت. والبىت: الذى يعمله أو يبيعه. والبَـتَّاُت مثله. 

: القطع. تقول بـَتَُّه يـَبُـتُُّه ويبته، وهذا شاذ الن ابب املض اعف إذا كان يفعل منه منه مكسورا ال جيئ والَبتُّ
عدودة وهى بته يبته ويبته، وعله يف الشرب يعله ويعله، ومن احلديث ينمه وينمه، وشده متعداي، إال أحرف م

( . وهذه وحدها على لغة واحدة. وإمنا سهل تعدى هذه االحرف إىل املفعول 1يشده ويشده، وحبه حيبه )
، أي منقطع به تته تبتيتا، شدد للمبالغة. واالنِْبتاُت: االنِقطاُع. ورجل اشرتاك الضم والكسر فيهن. وب َبتٌّ ُمنـْ

(2. ) 
_________ 

 ( ورمه يرمه ويرمه.1)
( وىف املثل: " إن املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى "، املنبت: املنقطع عن أصحابه يف السفر. والظهر: 2)

 الدابة.
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لى املصدر. وسكران ال يبت، قال ويقال ال أفعله بـَتًَّة وال أفعله البَـتََّة، لكل أْمٍر ال رَْجَعَة فيه، ونصبه ع
. وقال الفر اء: مها لَُغتان، يقال أَبـَْتتُّ عليه القضاَء وبـَتَـتُّهُ  ، أي األصمعي : ال يقطع أمرًا. قال: وال يقال يُِبتُّ

َلٌة، أي انقطعت من صاحبها وابنـَْتهُ  ( . وكذلك 1 )َقْطَعُتُه. وقوهلم: َتَصدَّق فالن َصَدَقًة بَتااتً. وَصَدَقٌة بـَتٌَّة بـَتـْ
طَلََّقها ثالاث بتة. وروى بعضهم حديث النيب صلى هللا عليه وسلم: " ال صيام ملن مل يبت الصيام من الليل ". 

ابلنية. ويقال لالمحق واملهزول: هو ابٌت. والَبتاُت: الزاد واجِلهاز. ومنه قول  قال: وذلك من العزم والقطع
 خوات بن جبري االنصاري:

غري بتات * واجلمع أَبِتٌَّة. أبو عبيد: الَبتاُت: متاع البيت. ويف احلديث " ال حُيَْظُر عليكم ورجعتها صفرا ب
 بَتاِت أمٍر، إذا أشرف عليه قال الراجز: النبات، وال يؤخذ منكم ُعْشُر الَبتاِت ". وفالن على

_________ 
 * غرابن فوق جدول جمنون:( يقال ابنه، إى ابن منه. وأنشد يف اللسان: كأن عيىن وقد ابنوىن 1)
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* وحاجة كنت على بتاهتا * وتقول: َطَحْنُت ابلرحى بـَتَّا، إذا ابتدْأَت اإلدارة عن يسارك. وقال: وَنْطَحن 
 ابلرحى َشْزرًا َوبـَتَّاً * ولو نعطى املغازل ما عيينا

ليس معه غريه. وعريب حبٌت، أي  أيالَبْحت: الِصْرُف. وشراب حَبٌْت، أي غري ممزوج. وُخْبز حبت،  ]حبت[
حَمٌْض. وكذلك املَُؤنَُّث واالثنان واجلمع. وإن شئت قلت امرأة عربية حَبَْتٌة، وثن يت ومجعت. وقد حبت الشئ 

 ابلضم، أي صار حْبتاً. وابَحَتُه الُودَّ، أي خالصه.
ن اإلبل، معرب أيضاً، وبعضهم يقول: هو م الَبْخُت: اجلَدُّ، وهو ُمَعرٌَّب. واملبخوُت اجملدوُد. والُبْختُ  ]خبت[

 عريبٌّ، وينشد:
 (1َلنَبَ الُبْخِت يف قصاع اخللنج )

_________ 
( البن قيس الرقيات ميدح مصعب بن الزبري: إن يعش مصعب فإان خبري * قد أاتان من عيشنا ما نرجى 1)

 يهب االلف واخليول ويسقى * لنب البخت يف قصاع اخللنج
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خبىت، واالنثى خبتية، ومجعه خباتى غري مصروف، النه بزنة مجع اجلمع. ولك أن ختفف الياء فتقول  الواحد
واحد، كما البخاتى واالاثىف واملهارى. وأما مساجدي ومدائين فمصروفان، الن الياء فيهما غري اثبتة يف ال

 تصرف املهالبة واملسامعة إذا أدخلت عليها ايء النسب.
 ( :1لضم: الرجل الَدليل. وقال )الرُبُْت اب ]برت[

( * والربت أيضا: الفأس. واملرَُبَُّت، بفتح الراء مشد َدة: الُسكَُّر الطربزذ. 2ال يـَْهَتدي بـُْرٌت هبا أن يقصد )
 ابر نتاء، إذا استعددت له، ملحق ابفعنلل بياء. وبريوت: موضع. أبو زيد: ابر نتيت لالمر

( شئ حني يفجؤك 4( : ولكن هْم ابنوا ومل أدِر بغتة * وأعظم )3) البغت: أن يفجأك الشئ. وقال ]بغت[
 البَـْغُت تقول: بـََغَتُه، أي فاجأُه. ولقيته بـَْغَتًة، أي فجأة. واملُباَغَتُة: املفاجأة.

_________ 
 ( االعشى يصف مجله.1)



 ( صدره:2)
 أذأبته مبهمامه جمهولة

 ( يزيد بن ضبة الثقفى.3)
 ".( يروى: " وأفظع شئ 4)
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 ويقال: لست آمن بغتات العدو، أي فجآته.
 التَـْبكْيُت كالتقريع والتعنيف. وَبَكَتَه ابحلجة، أي غلبه. ]بكت[
َلُتُه. والبَـَلُت ابلتحريك: االنقطاع. تقول منه: بَِلَت ابلكسر. البَـْلُت: الَقْطُع. تقول منه: بـََلَتُه اب ]بلت[ لفتح يـَبـْ

َلِت أي تنقطع حياًء. وَمْن 1 هلا يف األرض ِنْسياً تـَُقصُُّه * على ُأمِ َها وإن خُتاطْبك )وقول الَشنَفَرى: كَأنَّ  ( تـَبـْ
 رواه ابلكسر يعين تـَْقَطُع وتـَْفِصُل وال ُتَطوِ ُل. وقول الشاعر:

 ما ُزوِ َجْت إال مبَْهر ُمبَـلَِّت * قالوا: هو املهر املضمون، بلغة محري.و 
َهتُـُهْم( . وتقول أيضاً: هَبََتُه هَبْتاً وهَبَتاً وهُبْتااًن، هَبََتُه هَبْتاً  ]هبت[ تَـبـْ : أخذه بـَْغتة. قال هللا تعاىل: )َبْل أتتيِهْم بـَْغَتًة فـَ

 ، فهو مبهوت. وأما قول أىب النجم:فهو هَبَّاٌت، أي قال عليه ما مل يفعله
 (2سىب احلماة واهبىت عليها )

_________ 
 .( يف اللسان: " حتدثك "1)
( قال الصاغاىن يف التكملة: هو تصحيف وحتريف، والرواية: " واهنىت " عليها ابلنون، من النهيت، وهو 2)

 الصوت.
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فإن على مقحمة. ال يقال هبت عليه، وإمنا الكالم هبته. والبهيتة: البهتان. يقال: ايللبهيتة، بكسر الالم، وهو 
ِهَش وحَتريََّ. وهَبَُت ابلضم مثله، وأفَصُح منهما هبَُِت، كما قال جل  ثناؤه: وهبََِت الرجل، ابلكسر، إذا دَ  استغاثة.

 )فـَُبِهَت الذي َكَفر( ألنه يقال رجل َمْبهوٌت وال يقال ابِهٌت وال هَبيٌت. قاله الكسائي.
يت وبييت مثل أقوال وأقاويل. وتصغريه بيالبَـْيُت معروف، واجلمع بُيوٌت وأبيات وأابييت عن سيبويه،  ]بيت[



أيضاً بكسر أوله. والعامة تقول بويت. وكذلك القول يف تصغري شيخ وعري وشئ وأشباهها. والبيت أيضا: 
عيال الرجل. قال الراجز: ماىل إذا أنزعها صأيت * أكرب غريين أم بيت * وفالن جاري بـَْيَت بـَْيَت، أي 

ُتُه * أبمْسََر  ما امسان ُجعال واحدًا. وقولمالصقاً، بُِنيا على الفتح ألهن   الشاعر: وبـَْيٍت على َظْهِر املَطي  بـَنَـيـْ
. يقال: خرب ابِئٌت، وكذلك البيوت.  مشقوق اخلياشيم يـَْرَعُف يعين بـَْيَت ِشْعٍر كتَـَبُه ابلقلم والباِئُت: الغابُّ
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ة * إذا خفت بيوت أمر عد( : وأجعل فقرهتا 1والبيوت أيضا: االمر يبيت عليه صاحبه مهتما به. قال اهلذىل )
عضال وابت يَبيُت ويَباُت بـَْيتوَتًة. تقول: َأابَتَك هللا خبري. وابَت يفعل كذا، إذا فعله لياًل، كما يقال ظلَّ يفعل 

، أي أوقع هبم لياًل. واالسم الَبياُت. وبيََّت أمرًا، أي دبَّره لياًل. ومنه قوله:  كذا إذا فعله هنارًا. وبـَيََّت العدوَّ
ىل )ِإْذ يـُبَـيِ ُتوَن ما ال يـَْرضى من القول( . وبـُيِ َت الشئ، أي قدر. وتقول: ماله بيت ليلة، بكسر الباء، وبيَتُه عات

 ليلٍة، أي قوت ليلة.
 فصل التاء

 التوت: الفرصاد، وال تقل الُتوث. والتُّوتِياُء: َحَجٌر ُيْكَتحل به، وهو معرب. ]توت[
 فصل الثاء

بَـَتُه الُسْقُم، إذا مل يفارقه. وقوله تعاىل:  ثبت الشئ ثباات ]ثبت[ بَـَتُه غريه وثـَبـََّتُه، مبعىًن. ويقال: أَثـْ وثبوات، وأَثـْ
 )لِيُـْثِبتوَك( أي جَيَْرحوَك ِجراحًة ال تقوم معها. وتثـَبََّت الرجل يف االمر،

_________ 
 ( هو أمية بن أىب عائذ اهلذىل.1)
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 ( :1لب. قال الشاعر )، أي اثبُت القواستثبت مبعىن. ورجل ثـَْبتٌ 
( ، إذا كان ال يزلُّ لسانه عند 3( * ويقال أيضاً: فالٌن ثـَْبُت الَغَدر )2ثـَْبٌت إذا ما صيَح ابلقوم َوقـَْر )

اخلصومات. ورجل له ثـََبٌت عند احلَْمَلِة، ابلتحريك، أي ثَباٌت. وتقول أيضاً: ال أحكم بكذا إال بِثـََبٍت، أي 
اِبُت العقل. قال طرفة: واهلبيت ال فؤاد له * والثبيت قلبه قيمه نقول منه: ثـَُبَت ابلضم، والثَبيُت: الثحُبجٍَّة. 

 أي صار ثبيتا.



 ثنت اللحكم ابلكسر، أي أَْنَْتَ. ونَِثَت مثله بتقدمي النون. ]ثنت[
 فصل اجليم

والعيافة والطرق  ديث: " الطريةاجلِْبُت: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر وحنو ذلك. وىف احل ]جبت[
 من اجلبت ". وهذا ليس من حمض العربية الجتماع اجليم والتاء يف كلمة واحدة من غري حرف ذولقى.

_________ 
 ( هو العجاج ميدح عمر بن عبد هللا بن معمر.1)
 ( قبله:2)

 بكل أخالق الرجال قد مهر
 تنفذ فيه.( الغدر، ابلتحريك: كل موضع صعب ال تكاد الدابة 3)
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 يقال لالبل: جوت جوت، إذا دعوهتا إىل املاء. وأنشد الكسائي: []جوت
 ( * قال: إمنا نصبه مع االلف والالم على احلكاية.1كما رعت ابجلوت الظماء الصواداي )

 فصل احلاء
ُه ِماَئَة سوٍط، أي حتت الشئ حتا. واحلت: َحتَُّك الورَق من الُغصن، واملينَّ من الثوب وحنوه. وَحتَّ  ]حت[

، أي سريع َذريع، واجلمع أحتات. قال اهلذىل )عَ  *  ( : على حت الرباية زخمرى ال2جََّلها له. وفـََرٌس حتٌّ
سواعد ظل يف شرى طوال قال االصمعي: شبه نفسه يف عدوه وهربه ابلظليم. أال ترى إىل قوله قبله: كأن 

ت كل شئ: ما حتات منه. وأما ات الشئ، أي تناثر. وحتامالءتى على هجف * يعن مع العشية للرائل وحت
 قول الفرزدق:

_________ 
 ( صدره:1)

 دعاهن ردىف فارعوين لصوته
 ( هو االعلم بن عبد هللا.2)
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فإنك واجد دوين صعودا * جراثيم االقارع واحلتات فيعىن به حتات بن زيد اجملاشعى. وحىت: فعلى، وهى 
نزلة إىل يف االنتهاء والغاية، وتكون عاطفة مبنزلة الواو، وقد تكون حرف ابتداء ُيْستأنُف حرف، تكون جارة مب

ير: فما زالت القتلى مَتُجُّ ِدمَاءها * بِدجَلَة حىتَّ ماُء دجلة َأْشَكُل فإْن أدخلَتها هبا الكالم بعدها، كما قال جر 
َُ أدخلها. فإْن  على الفعل املستقبل نصبَتة إبضمار َأْن، تقول: ِسْرُت إىل الكوفة حىتَّ أدخَلها، مبعىن إىل َأْن
الرسوُل( و )يقول الرسول( . فمن نصب جعله غايًة،  كنَت يف حال ُدخوِل َرفـَْعَت. وُقِرئ: )َوزُْلزِلوا حىتَّ يَقولَ 

ألف ما لالستفهام.  ومن رفَع جعله حااًل مبعىن َحىتَّ الرسول هذه َحالُُه. وقوهلم: َحتَّاَم، أْصُله َحىتَّ ما، فحذفت
وكذلك كل حرف من حروف اجلر يضاف يف االستفهام إىل ما فإن ألف " ما " حتذف فيه، كقوله تعاىل: )فبم 

 بشرون( ، و )فيم كنتم( ، و )عم يتساءلون( .ت
، مثال احملروت: أصل االجنذان. واحلرت: الدلك الشديد. وقد َحَرَتُه حَيُْرَته. ورجل ُحَرَتٌة: كثري االكل ]حرت[

 مهزة.
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 االصمعي: احلفيتأ مهموز غري ممدود: الرجل القصري السمني. واحلَْفُت: الدق. ]حفت[
( ابلثاء. ورمبا قالوا حليت بتشديد الالم. وحلت 1احللتيت: صمغ االجنذان، وال تقل ِحْلتيٌث ) ]حلت[

( . وَحَلتُّ فالانً: أعطيته. قال األصمعي: 2َرْقته )وَحَلتُّ َدْيين: َقَضيته. وَحَلتُّ الصوف: مَ  رأسي: َحَلْقُته.
 َحلتُّه مائة سوٍط: جلدته.

محت يومنا ابلضم، إذا اشتد حره، فهو يوم محت ابلتسكني. وغضب محيت، أي شديد. واحلميت:  ]محت[
منا يت: فإذا جعل يف حنى السمن الرب فهو احلميت. وإالزق الذى ال شعر عليه، وهو للسمن. قال ابن السك

 مسى محيتا النه مْت ابلرب. قال رؤبة:
 حىتَّ يَبوَخ الَغَضُب احلَميُت * يعىن الشديد، أي ينكسر ويسكن. ومحت اجلوز وحنوه: فسد وتغري.

_________ 
 ( يف اللسان " حلثيت " بتقدمي الثاء املثلثة.1)
 وابه يف اللسان ابلراء املهملة.جللد املعطون. يف املطبوعة االوىل " مزقته "، ص( مرق الصوف: نتفه عن ا2)
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احلوُت: السمكة، واجلمع احليتاُن. واحلوُت: بٌرٌج يف السماء. وَحاَت الطائر على الشئ حيوت، أي  ]حوت[
( داهيٌة * يوم الَثِويَِّة عن أهلى 1لَّْت حُتاِوُتين َرْمداُء )حاَم حوله. وَحاَوَتين فالٌن، إذا راوَغك. وأنشد ثعلب: ظَ 

 وعن ماىل
 فصل اخلاء

َتٌة، أي 2اخلَْبُت: املطمئن من األرض فيه رمل ) ]خبت[ ( . واإلخباُت. اخلشوع. يقال: َأْخَبَت لِِلِ. وفيه َخبـْ
 تواضع. واخلبت أيضا: ماء لكلب.

ن فهو َختيٌت، أي َخسيٌس. قال السموأل: ليس يـُْعطى القويُّ فضاًل م أَختَّ هللا حظَّه، أي َأَخسَُّه، ]ختت[
 ( :4( وَأختَّ فالٌن، أي استحيا. قال الشاعر )3املا * ل وال حُيَْرُم الضعيف اخلَتيُت )

_________ 
 ( يف االساس: " ربداء ".1)
 ( واخلبت: املفازة كما يف احلديث " خببت اجلميش " وهو الذى النبات فيه.2)
 * هـ وإن حز أنفه املستميت ( بعده: بل لكل من رزقه ما قضى الل3)
 ( هو االخطل.4)

(1/247) 

 

 فمن َيُك عن َأوائِِلِه خمُِتَّا * فإن ك اي وليد هبم فخور
ُخروٌت، وَأْخراٌت. واملَْخروُت: املشقوق الشفة.  اخلْرُت: ثـَْقُب اإِلبرة والفأس واألُذن وحنوها، واجلمع ]خرت[

 اذق. وقال رؤبة:واأَلْخراُت: احلََلَق يف رُءوِس الُنسوِع. واخِلر ِيُت: الدليُل احل
 ( ". واجلمع اخلرارت. وقال:2( * ويروى: " يعيا )1وبلد يغىب به اخلريت )

 اها ومل ختف علينا طرقها.يغىب على الدالمز اخلرارت * الكسائي: خرتنا االرض، إذا عرفن
ٌت. َخَفَت الصوُت ُخفواًت: سكن. وهلذا قيل للميت َخَفَت: إذا انقطع كالُمه وسكَت، فهو خافِ  ]خفت[

وَخَفَت ُخفااتً، أي مات فجأًة. واملُخافَتة والَتخاُفت: إسراُر املنطق. واخلَْفُت مثله. قال الشاعر: ُأخاِطب جهرًا 
 إْذ هَلُنَّ خَتاُفٌت * وَشتَّاَن بني اجلهر واملنطق اخلفت

_________ 
 ( يروى: أرمى أبيدى العيس إذ هويت * يف بلدة يعيا هبا اخلريت1)
 " يعىن "، قال ابن برى: وهو الصواب.( ويروى: 2)
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 خاَت البازي واْختاَت، أي انقضَّ على الصيد ليأخذه. وقال: ]خوت[
( * واخلائِتُة: الُعقاُب إذا انَقضَّْت فسِمْعَت صوَت انقضاضها. 1خيوتون أخرى القوم خوت اال جادل )

. خاَتِت العقاب خَتوُت َخوااتً. واخلَوَّاُت، ابلتشديد: واخلَواُت لفٌظ مؤنث ومعناه مذكَّر: َدويُّ جناح العقاب
* من الرجال َزميِع الرأي َخوَّاِت وخوات بن جبري الرجل اجلرئ. وقال: ال يهتدي فيه إال كلُّ ُمْنَصِلٍت 

شاة، أي االنصاري. وختوت ماله، مثل ختونه، أي تـَنَـقََّصُه. الفر اء يقال: ما زال الذئُب خَيْتاُت الشَّاَة بعد ال
خيتلها فيسرقها. وفالن خيتات حديث القوم ويتخوت، إذا أخذ منه وحتفظه. وإهنم خيتاتون الليل، أي يسرون 

 قطعون الطريق. قال ابن االعرايب: خات الرجُل، إذا َأْخَلَف وعده. وخاَت الرجل، أي أسن.وي
_________ 

 ( صدره:1)
 وما القوم إال مخسة أو ثالثة:
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 دالفصل ال
* أعراب ابلدشت أيكم  الدشت: الصحراء. وأنشد أبو عبيدة لالعشى: قد علمت فارس ومحري وال ]دشت[

( من نعجات ست * سود نعاج كنعاج الدشت * وهو فارسي، أو اتفاٌق وقع بني 1نزال وقال آخر: أخذته )
 اللغتني.

 فصل الذال
 خنقه أشدَّ اخلنق حىتَّ َأْدَلَع لسانه.زيد: إذا  َذأََتُه َيْذأَتُُه َذْأاتً، أي خنقه. وقال أبو ]ذأت[

 أبو زيد: ذغته ذعتا، مثل َذأََتُه وَذَأَطُه وَذَعَطُه، إذا خنقه أشد اخلنق. ]ذعت[
، معناه كيت وكيت. ]ذيت[ َِ َِ وَذْيَت  أبو عبيدة: يقولون: كان من األمر َذْيَت

 فصل الراء
 ل الراجز:ي رابه. قارَبََّت الصيبَّ يـَُرب ُِته تـَْربيتاً، أ ]ربت[



_________ 
 ( يف اللسان: " ختذته ".1)
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 مسيتها إذ ولدت: متوت * والقرب صهر ضامن زميت * ليس ملن ضمنه تربيت
: رئيس البلد. وهؤالء رُتوُت البلد. والُرتوُت أيضاً: اخلنازير. والُرتَُّة، ابلضم:  ]رتت[ ابن األعرايب: الَرتُّ

ُ الَرَتِت. ويف لسانه رتة. وأرته هللا فرت. واحلُْكَلُة فيه. رجٌل َأَرتُّ  الُعجمة يف الكالم  َبنيِ 
الُرفاُت: احلُطام. قال هللا تعاىل: )وقالوا َأِئَذا ُكنَّا عظاماً ورُفااتً( . قال األخفش: تقول منه رفت الشئ  ]رفت[

 فهو مرفوت، إذا فت.
 فصل الزاى

ً، إذا زَيَـّنْـ  قال الفر اء: زََتتُّ العروسُ  ]زتت[ ا َزاتَّ  َتها، فتَزتَـَّتْت، أي تزينت.َأُزهتُّ
 الزِْفُت: ابلكسر: القرُي. ومنه املَُزفِ ُت، َتقول: َجرٌَّة ُمَزفَـَّتٌة، أي مطلية ابلزفت. ]زفت[
 : ولَدْته.قال الِلْحياين : قربة مزكوتة، أي مملوءة. وزكََّت الِقربَة تزكيتاً: مألها. وأزكَتت املرأُة بغالمٍ  ]زكت[
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 الَزميُت: الَوقوُر. قال الراجز: ]زمت[
َرُهْم. وما والَقرْبُ ِصْهٌر ضاِمٌن َزميت * والزِمِ يُت مثال الِفسِ يِق أوقر من الَزميِت. وفالٌن َأْزَمُت الناس، أي َأْوقَـ 

 أشد تزمته، عن الفراء.
: ُدْهُنه. وِزتُّ الطعاَم َأزيُتُه زَيْتاً، إذا َجَعْلَت فيه الزيت. وطعاٌم الَزْيتوُن معروف، الواحدة زَيْتونَة. والَزْيتُ  ]زيت[

ال حنطة ( * و 2( يف النقصان: جاءوا بعري مل تكن مينية )1َمزيٌت على النَـْقِص، وَمْزيوٌت على التمام. وقال )
ْدهَتم الَزْيَت. وجاءوا َيْسَتزيتوَن، أي الشام املزيت مخريها وزت القوم: جعلت ُأْدَمُهم الَزْيَت. وزَيَـّتـُُّهم، إذا َزوَّ 

 يستوهبون الزيت.
 فصل السني

ه مل يقل حىت  أبو َعمرو: َسأََتُه َيْسأَتُُه َسْأاتً، إذا خنقه حىت  ميوت، مثل َسأبَُه. وأبو زيد مثُله، إال  أنَّ  ]سأت[
 ميوت.



_________ 
 ( هو الفرزدق.1)
 ( يف ديوانه:2)

 :أتتهم بعري مل تكن هجرية
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الَسبُت: الراحة. والَسْبُت: الدهر. والَسْبُت: حْلق الرأس. والَسْبُت: إرسال الَشَعر عن الَعْقص.  ]سبت[
ضرٌب من َسرْي اإلبل. قال أبو عمرو: هو الَعَنُق. قال مُحَْيُد ابن ثـَْور: وَمْطِويَُّة األقراب أما هنارُها * والَسْبُت: 

م 1) َفَسْبٌت وأما ليلها فذميل ( وَسَبَت ِعالَوَته َسْبتاً، إذا ضَرَب عنَقه. ومنه مسِ ي يوُم الَسْبِت، النقطاع األاي 
لَسْبُت: قيام اليهود أبمِر َسْبتها. قال هللا تعاىل: )ويـَْوَم ال يسبتون( . وأسبتت عنده. واجلمع َأْسُبٌت وُسبوٌت. وا

: الذي ال يتحرَّك، وقد َأْسَبَت. والُسباُت: النوم، وأصله اليهود، أي دَخَلْت يف الَسْبِت. أبو عمرو: املُْسِبتُ 
 َسَبَت َيْسُبُت، هذه وحَدها ابلضم. قال ابن أمحر:الراحة. ومنه قوله تعاىل: )َوَجعْلنا نوَمُكْم ُسبااتً( . تقول منه: 

_________ 
اللني ما كان، أو فوق ( يف اللسان: " فزميل " ابلزاى وهو تصحيف. والذميل ابلذال املعجمة: السري 1)

: أاتىن 116العنق. وىف اللسان أيضا " ومطوية " ابجلر، صوابه ابلرفع، الن قبل البيت كما يف ديوان محيد ص 
 هللا الذى فوق من ترى * وخري ومعروف عليك دليلبك 
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. باُت الدهر. واْبناُه: الليل والنهاروكنا وهم كابىن ُسباٍت تـََفرَّقا * ِسوًى مث  كاان منِجدا وهَتاِميا قالوا: السُ 
واملَْسبوُت: املي ت واملْغشيُّ عليه. وكذلك العليُل، إذا كان ملقًى كالنائم يـُْغِمض عيَنه يف أكثر أحواله، َمْسبوٌت. 
والِسْبُت، ابلكسر: جلود البقر املدبوغة ابلَقَرِظ، حتذى منه النعال السبتية. وىف احلديث: " اي صاحب السبتني 

( ". ورطب ُمْنَسِبٌت، إذا عم ه اإِلْرطاُب. أبو 2توذف يف سبتني له )( "، و: " خرج احلجاج ي1اخلع سبتيك )
عمرو: السبنىت والسبندى: اجلرئ املقدم من كل شئ، والياء لالحلاق ال للتأنيث، أال ترى أن اهلاء تلحقه، 

 يعىن يغسو عليه * إذا زجر السبنتاة االموانيقال سبنتاة وسبنداة. قال ابن أمحر يصف رجال: كأن الليل ال 
الناقة. والسبنىت والسبندى أيضاً: الَنِمر، ويشبه أن يكون مسِ َي به جلراءته. قال الشَّماخ يرثى عمر ابن اخلطاب 



 رضى هللا عنه:
_________ 

مثل قوهلم: يلبس  ( وكذا ورد نصه يف اللسان. مث قال: " وىف تسمية النعل املتخذة من السبت سبتا اتساع،1)
 ريسم ".الصوف والقطن واالب

 اللسان: " يف سبتيتني له ". ( في2)
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 (1وما كنت أخشى أن تكون وفاته * ِبَكفَّْي َسبَـْنىت أزرق العني مطرق )
 سباريت. والسربوت: الشئ القليل. قال الراجز:الُسرْبوُت من األرض: القفر، واجلمع ال ]سربت[

اله سربوت * أبو زيد: رجل ُسرْبوٌت وِسرْبيٌت، وامرأٌة ُسرْبُوَتٌة وِسرْبيَتة، من رجاٍل ونساء َسباريت، اي ابنة شيخ م
 وهم املساكنُي واحملتاجون.

ء وأدغم فيه الدال، ألنك تقول ِستَُّة رجال وِستُّ نسوة. وأصله ِسْدٌس، فأُْبِدَل من إحدى السينني ات ]ستت[
اجلمع أسداس. قال ابن السكيت: تقول عندي ستة رجال ونسوة، أي عندي ثالثة  يف تصغريها ُسَدْيَسٌة. وىف

من هؤالء وثالث من هؤالء. قال: وإن شئت قلت عندي ستة رجال ونسوة فنسقت ابلنسوة على الستة، أي 
دد احتمل أن يفرد منه مجعان مثل الست والسبع وما عندي ستة من هؤالء وعندي نسوة. وكذلك كل ع

 لك فيه الوجهان. فأما إذا كان عدد ال حيتمل أن يفرد منه مجعان مثل اخلمس واالربعفوقهما، ف
_________ 

( قال ابن برى: " البيت ملزرد أخى الشماخ ". قال الصغاىن: وليس له أيضا، وقال أبو حممد االعرايب: إنه 1)
 ماخ، وهو الصحيح.جلزء أخى الش
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يقال: جاء فالن ( . و 2ول: عندي مخسة رجال ونسوة وال يكون اخلفض )( فالرفع ال غري. تق1والثالث )
سادسا وساداي وساات. فمن قال سادسا بناه على السدس، ومن قال ساات بناه على لفظ ستة وست، ومن قال 
ساداي أبدل من السني ايء. وقد يبدلون بعض احلروف ايء، كقوهلم يف أما: أميا، وىف تسنن: تسىن، وىف تقضض: 

 ( فتذكر يف ابب اهلاء، الن أصلها ستة ابهلاء.3ضى، وىف تلعع: تلعى، وىف تسرر: تسرى. وأما است )تق



الُسْحُت والُسُحُت: احلرام. وقد َأْسَحَت الرجُل يف جتارته، إذا اكتسب الُسْحَت. وَسَحَتُه وَأْسَحَتُه،  ]سحت[
وُمْسَحٌت، أي ُمْذَهٌب. قال الفرزدق: وَعضُّ أي استأصَله. وقرئ: )فـََيْسَحُتكْم بَعذاب( . ومال َمْسحوت 

 ٍن اي بَن مروان مل يدع * من املال إال ُمْسَحتاً أو جُمَلَُّف وَسَحتُّ الشحَم عن اللحم، إذا قشرَته عنه،زما
_________ 

 ( أي الن أقل مجع من اجلمعني ثالثة.1)
 خمتار. ( قال االزهرى: وهذا قول مجيع النحويني اه2)
 ل من الباب." وأما است " اخل، ينظر يف هذا مع ما سبق أول فص ( قوله3)
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 يشَبع.مثل سحفته. ورجل مسحوت اجلوف، إذا كان ال 
الَسْخُت: الشديد. قال أبو احلسن الِلْحياين: يقال هذا َحرٌّ سخت. قال: وهو معروف يف كالم  ]سخت[

( . والسختيت ابلكسر: الشديد 1لوا للمسح: بالس )العرب. وهم رمبا استعملوا بعض كالم العجم، كما قا
لسختيت أيضا: السويق الذى ( سختيت * أو فضة أو ذهب كربيت وا2أيضا قال رؤبة: هل ينجيين حلف )

 ( :3اليلت ابالدم، وهو أيضا الغبار الشديد االرتفاع. قال رؤبة )
 سخيتااتً، أي سكن ورمه.( * أبو زيد: اْسَخاتَّ اجلرح ا4وهي تثري الساطع الِسْخِتيتا )

 سفت الشراب ابلكسر يسفته سفتا، إذا أكثر منه فلم يرو. ]سفت[
_________ 

 الثوب اخلشن الغليظ. والبالس كسحاب.( املسح ابلكسر: 1)
 ( يف اللسان: " كذب " و " حلف "، روايتان.2)
 ( يصف إبال كما أييت أوله يف شتت.3)
 ( قبله:4)

 جاءت معا وأطرقت شتيتا:
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َتُه مبعىًن. َوَسَكَت  []سكت سكَت َيْسُكُت َسْكتاً وُسكواتً وسكاات. وساكتىن فسكته. وأسكته هللا َوَسكَّ
الغضُب مثل سَكن. ومنه قوله تعاىل: )وَلمَّا َسَكَت عن موسى الَغضُب( . وتقول: تكلَّم الرجل مث سكَت بغري 

د رابىن أن الكرى أسكتا * لو كان معنيا بنا قال الراجز: قألف، فإذا انقطع كالُمه فلم يتكلم قلت: أسكت. 
ْيُت: الدائم الُسكوِت.  هليتا والسكتة ابلضم: كل شئ أسكت به صبيا أو غريَه. والَسْكَتُة: ابلفتح: داء. والِسكِ 

 ال يذكر رجالً ( . وحيٌَّة ُسكاُت ابلضم، إذا مل ُيشَعر به حىت  يلدغ. وق1تقول: رجٌل ِسكِ يٌت وَساكوٌت مبعىًن )
داهية: فما َتزدري ِمن حي ٍة جبلية * سكات إذا ماعض ليس أَبْدَردا وذهب ابهلاء إىل أتنيث لفظ احلية. وتقول: 

 كنُت على ُسكاٍت هذه احلاجة، أي على شرٍف من إدراكها. أبو زيد: رميته بسكاته، أي مبا أسكته.
_________ 

 ( وكذلك " سكتيت " بكسر أوله.1)
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والسكيت، مثال الكميت: آخر ما جيئ من اخليل يف احللبة من العشر املعدودات. وقد يشدَّد فيقال 
 الُسكَّْيُت. وهو القاشور، والُفْسُكُل أيضاً، وما جاء بعد ذلك ال يعتد به.

السلت ابلضم: ضرب من الشعري ليس له قشر، كأنه حنطة. والسالتة: ما يؤخذ ابالصبع من  ]سلت[
َفُه، أي جدَعه. والرجل لقَ جوانب ا ْصعة لتَتنظََّف. تقول: َسَلتُّ الَقصعة َأْسُلُتها َسْلتاً. وَسَلَت ابلسيف أَنـْ

َأْسَلُت، إذا ُأوِعَب َجدُْع أنِفه. وأبو قيس بن االسلت الشاعر. وَسَلَتِت املرأة ِخضاهَبا عن يدها، إذا ألقت عنها 
د احلِن اء. قال األصمعي: َسَلَت رأَسه، أي حلقه. ورأس َمسلوٌت، هَّ ( . والسلتاء: املرأة اليت ال تتع1العصم )

 ( .2وحَملوٌت، وَمسبوٌت، وحَملوٌق مبعىًن. قال: وَسَلتُُّه مائَة سوط، أي جلدته، مثل حلته )
_________ 

 .( العصم ابلضم: بقية كل شئ وأثره، من حنو خضاب وقطران ودهن اه1)
مرتمجة. وىف املطبوعة االوىل "  حوت، يقال: امرأة سلحوت أي ماجنة اهسل( يوجد يف بعض نسخ زايدة ال2)

 حلدته " ابلدال، وهو تصحيف مسعي، صوابه من اللسان. وانظر أيضا ما سبق يف مادة )حلت( .
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مَسَْته،  الَسْمُت: الطريق. ومَسََت َيْسُمت ابلضم، أي قصد. والَسْمُت: هيئة أهل اخلري، يقال: ما أحسن ]مست[
 أي َهْديه. والَسْمُت: السري ابلظن  واحلدس. وقال:

َتُه، أي َقَصَدُه. والَتسميُت:  ِذكر اسم هللا تعاىل على الشئ. وتسميت ليس هبا رِيٌع ِلَسْمت السامت * وَتَسمَّ
وذ من العاِطس: أن تقول له: يرمُحك هللا، ابلسني والشني مجيعا. قال ثعلب: االختيار ابلسني، النه مأخ

 السمت، وهو القصد واحملجة. وقال أبو عبيد: الشني أعلى يف كالمهم وأكثر.
و الُعال َهَشَم الَثريَد لقوِمِه * ورجاُل مك َة ُمْسِنتوَن َأْسَنَت القوم: أجدبوا. قال ابن الزِبـَْعرى: َعمر  ]سنت[

قوم إذا أقاموا سنة يف موضع. وقال عجاف وأصله من السنة، قلبوا الواو اتء ليفرقوا بينه وبني قوهلم أسىن ال
نت: قليل الفراء: تومهوا أن اهلاء أصلية إذ وجدوها اثلثة فقلبوها اتء. تقول منه: أصاهبم السنة ابلتاء. ورجل س

 اخلري. والَسنُّوُت: الَكمُّوُن. تقول منه َسنَّتُّ القْدَر َتسنيتاً، إذا َطَرْحَت فيها الكمون.
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( : هم السمن ابلسنوت ال ألس بينهم * وهم مينعون جارهم أن 1العسل. قال الشاعر )والسنوت أيضا: 
كرمية، ( وبعض العرب يقول: هو السنوت مثال السنور. ويقال: َتسنـََّتها، إذا تزو َج رجٌل لئيٌم امرأًة  2يقردا )

 لقلَّة ماهلا وكثرِة ماله.
 فصل الشني

( : وأقدُر 3. وليس له فعٌل يتصرَّف. قال رجٌل من األنصار )الَشِئيُت من اخليل. الفرس الَعثور ]شأت[
ُمْشِرُف الَصَهواِت ساِط * ُكَمْيٌت ال أحقُّ وال َشِئيُت وقال األصمعي: الَشِئيُت: الذي يَقُصر حافرا رجليه عن 

 يه.حافرى يد
، أي متفرِ ق. وَشتَّ األمر َشتَّاً وَشتااتً: تفرَّق. واستشت مث ]شتت[ له. وكذلك التشتت. وشتته أمٌر َشتٌّ

 َتْشتيتاً. وَأَشتَّ يب قومي، أي فرقوا أمرى. والشتيت: املتفرق. قال رؤبة بصف إبال:
_________ 

 ( هو احلصني بن القعقاع.1)
 طه * بىن عبد عمرو ما أعف وأجمدا( قبله: جزى هللا عىن حبرتاي وره2)
 ( وقيل عدى بن خرشة اخلطمى.3)
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 الكتاب: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية
 هـ(393املؤلف: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف: 

 حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار
 بريوت -الناشر: دار العلم للماليني 

 م 1987 - هـ 1407بعة الطبعة: الرا
 6عدد األجزاء: 

 تاب موافق للمطبوع، وهو مذيل حبواشي احملقق[]ترقيم الك

 . ، وأشياُء َشىت  جاءت معا وأطرقت شتيتا * وهى تثري الساطع السختيتا وثغر َشتيٌت، أي ُمَفلٌَّج. وقوم َشىت 
بعض االعراب: احلمد هلل الذى مجعنا تااتً، أي متفرقني، واحدهم شت. وحكى أبو عمرو عن وتقول: جاؤا َأش

( : لشتان ما بني 1ما مها، وَشتَّاَن ما عمرٌو وأخوه، أي بـَُعَد ما بينهما. قال: وقول الشاعر )من شت. وشتان 
احلجة قول االعشى: شتان ما اليزيدين يف الندى * يزيد سليم واالغر ابن حامت ليس حبجة، إمنا هو مولد. و 

حة الىت يف النون هي الفتحة الىت ِم َحيَّاَن أخي جابر وشتان مصروفة عن شتت، فالفتيومى على كورِها * ويو 
كانت يف التاء، لتدل على أنه مصروف عن الفعل املاضي. وكذلك سرعان ووشكان، مصروف من وشك 

 يقال: إن اجمللس ليجمع ُشتواتً من الناس، أي انساً وسرع. تقول: وشكان ذا خروجا، وسرعان ذا خروجا. و 
 ليسوا من قبيلة واحدة.

_________ 
 قى.( ربيعة الر 1)
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 الَشْخُت: الدقيُق، واجلمع ِشخاٌت. وقد َشُخَت الرجل ابلضم فهو شخت وشخيت. ]شخت[
. يقال: مشت به ابلكسر، يشمت  ]مشت[ مشاتة. وابَت فالٌن بليلة الَشواِمت، أي الَشماَتُة: الفرح بَِبِليَِّة العدو 
 داٍع ألحد خبري فهو مشمت ومسمت. ويقال: رجع ْشِمُت الَشوامَت. وَتْشميُت العاطس: دعاٌء. وكلُّ بليلٍة تُ 

( . والشوامت: قوائم الدابة، وهو 1القوم مشاات من متوجههم، ابلكسر، أي خائبني. وهو يف شعر ساعدة )
 يقال: ال ترك هللا له شامتة، أي قائمة. اسٌم هلا. قال أبو عمرو:

 دفصل الصا
الصت: الصوم. والصتيت: اجللبة. يقال: مازلت أصات فالان ِصتااتً، أي أخاصمه. ويف احلديث: "  ]صتت[

 قاموا صتيتني "، أي مجاعتني.
_________ 

اهلذىل. وهو: فأبنا لنا  ( قال ابن برى: ليس هو يف شعر ساعدة كما ذكر اجلوهرى، وإمنا هو يف شعر املعطل1)
 ا عليهم فلها ومشاهتاجمد العالء وذكره * وآبو 
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 والصنتيت: الصنديد، وهو السيد الكرمي.
 رجل ِصْفتيٌت وِصْفتاٌت، أي قوى جسيم. ]صفت[
تقول منه: َصُلَت ابلضم ُصلوَتًة. َسْيٌف ِإْصليٌت، أي صقيل، وجيوز أن الَصْلُت: اجلَبني الواضح.  ]صلت[

َدُه من ِغمده، فهو مصلت. وضربه ابلسيف صلتا، إذا ضربه به يكون يف معىن ُمْصَلٍت. وأْصَلَت سيَفه، أي َجرَّ 
يم، إذا كاان ماضيا ْصاَلٌت. ورجل ِمْصَلٌت بكسر املوهو ُمْصَلٌت. والُصلت ابلضم: السكِ ني الكبري، واجلمع أَ 

ليُت يوَم الوغى * يف االمور، وكذلك َأْصَليتٌّ، وُمْنَصِلٌت، وَصْلٌت وِمصالٌت. قال عامر بن الطفيل: وإانَّ املَصا
ملاء. وَصَلتُّ ما يف ( وجاء بلنٍب َيْصِلُت، ومرق َيْصِلُت، إذا كان قليل الدسم كثري ا1إذا ما املَغاويُر مل تـُْقِدِم )

ُتُه. وصلتالَقدح إذ بـْ  ا َصبـَ
_________ 

 ( هذا ضبط النسخة املخطوطة. وىف اللسان: " مل تقدم ".1)
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لشديد، ومن اخليل: النشيط ى وَسَبق. والَصَلتاُن من احلُُمِر: اانصلت يف سريه، أي مضالفرس، إذا أركضته. و 
 احلديد الفؤاد. والصلت: اسم رجل

( . وَأْصَمَت مثله. والَتْصميُت: الَتسكيُت. 1َصَمَت َيْصُمُت َصْمتاً وُصمواتً وُصمااتً: َسَكَت ) ]صمت[
( . والصمتة، ابلضم: مثل السْكَتة. أبو زيد: 2ي سكيت )والَتْصميُت أيضاً: الُسكوُت. ورجٌل صميت، أ

ُتُه بُصماتِِه وسكاته، أي مبا صمت به وسكت. ويقال فالن على ُصماِت األمر، إذا َأْشَرَف على قضائه. َرمَ  يـْ
 وابت من القوم على ُصماٍت، أي مبرأًى ومسمٍع يف القرب. قال الشاعر:

 َشَرٍف من إدراكها. ويروى: " بتاهتا ". وحاجٍة كنُت على ُصماهِتا * أي كنت على
_________ 

كوت هو ترك الكالم مع القدرة عليه، خبالف الصمت فال تعترب فيه، ولذا قيل الصامت ملا ال نطق ( الس1)
له. نقله شيخنا عن بعض احملققني، مث قال: فإطالق أحدمها على اآلخر يف املصباح وغريه، أي كالصحاح 

 مرتضى ابملعىن. ن االطالقات اللغوية العامة اهواالساس والقاموس، م
 الول وشد الثاين مع الكسر يف الكلمتني.( بكسر ا2)
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( . 1ذهب والفضة. والناطق: اإلبل والغنم، أي ليس له شئ )وتقول: ماله صامت وال انطق. فالصاِمُت: ال
 يسمع هلا صوت. والصموت: اسم فرس. والصامت من اللنب: اخلاثر. والَصموُت: الِدرع اليت إذا صبت مل

ا اإلِبُل أبو عبيد2وقال ) : املُْصَمُت الذي ال جوف له. ( : حىت أرى فارس الصموت َعلى * َأْكساِء َخْيٍل كأهنَّ
ٌن َأْصَمتُُّه أان. وابب ُمْصَمٌت: قد ُأهِبَم إغالقه. واملُْصَمُت من اخليل: البهيم، أي  لوٍن كان ال خيالط لونَه لو  وقد

ري ( ، إذا لقيَته مبكاٍن قفر ال أنيَس به، وهو غ3آخر. أبو زيد: َلقيُتُه ِبَوْحِش إْصِمَت، ولقيته ببلدِة إْصِمَت )
 ( .4جُمرًى )

: اي أيُّها الراكب املُْزجي َمِطيـََّتُه * سائْل بين أسٍد الصْوُت مع ]صوت[ روف. وأما قول ُرَويشِد ابن َكثرٍي الطائي 
 ما هذه الَصْوتُ 

_________ 
 خمتار. ( قلت: هذا التفسري أخص مبا فسره به يف نطق اه1)
 ( هو املثلم بن عمرو التنوخى.2)



 اهلمزة ووصلها.( يقال بقطع 3)
 ( أي غري مصروف.4)
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ا أنَّثه ألن ه أراد به الضوضاء واجللبة واالستغاثة. والصاِئُت: الصائُح. وقد صات الشئ يصوت صوات، فإمن  
كذلك َصوََّت َتصويتاً. ورجل َصيِ ٌت، أي شديد الصوت. وكذلك رجٌل صات ومحار صات. قال النظار و 

مال: كثري املال، ورجل  كأنىن فوق أقب سهوق * جأب إذا عشر صات االرانن وهذا كقوهلم: رجل  الفقعسى:
صل هذه االوصاف انل: كثري النوال، وكبش صاف، ويوم طان، وبئر ماهة، ورجل هاع الع، ورجل خاف وأ

هب صيُتُه يف كلها فعل بكسر العني. والصيت: الذكر اجلميل الذي ينتشر يف الناس، دون القبيح. يقال: ذ
ا قبلها كما قالوا ريح من الروح. كأهنم بنوه على فعل الناس، وأصله من الواو، وإمنا انقلبت ايء النكسار م
املعلوم. ورمبا قالوا: انتشر صوته يف الناس، مبعىن صيته. بكسر الفاء للفرق بني الصوت املسموع وبني الذكر 

َفَعَل من الَصْوِت. واملُْنصاُت: القومُي القامة. وقد اْنصوقوهلم " دعى فاْنصاَت "، أي أجاب وأقبل، وه اَت و انـْ
 ( :1الرجل إذا اْستَـَوْت قامته بعد االحنناء، كأنه اقْـتَـَبَل شبابُه. قال الشاعر )

_________ 
 سلمة بن اخلرشب االمنارى. (1)
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بُن ُدمْهاَن اهلُنَـْيَدَة عاَشها * وِتْسعنَي عاما مث قوم فاْنصاات وعاَد سواُد الرأِس بعد بياضه * وعاَوَدُه َشرُخ  ونصر
 الشباب الذي فاات

 فصل الطاء
صغرت رددت  الطست: الطس بلغة طيئ أبدل من إحدى السينني اتء لالستثقال، فإذا مجعت أو ]طست[

 أو ايء، فقلت: طساس وطسيس.السني، النك فصلت بينهما أبلف 
 فصل العني

َعتَُّه يـَُعت ه َعتًّا، إذا ردَّ عليه القول مرة بعد مرة. ويقال: َعتَُّه ابملسألة، إذا أحلَّ عليه. وما زلُت ُأعاتُّ  ]عتت[
ا َدعاه وقال: َعْت عت. وتعتت يف كالمه، إذ فالان عتاات، وأصاته صتاات. وحكى أبو حامت: عتعت ابجلْدي، إذا



 مل يستمر فيه.
( الرمُح يعرُت َعراتً، إذا اضطرب، وكذلك الربق، إذا ملع واضطرب. يقال برٌق َعرَّاٌت. 1َعَرِت ) ]عرت[

 ورمح عرات، للشديد االضطراب.
_________ 

 ( كضرب ونصر ومسع.1)
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: َعَفَت َيَدُه يـَعْ  ]عفت[ ( . وَعَفَت كالَمه يـَْعِفُتُه، أي يكسره من 1رها )ِفتها َعْفتاً، إذا لواها ليكساألصمعي 
 الُلْكنة. واألْعَفُت يف لغة متيم: األْعَسُر، ويف لغة غريهم: األمحق.

َعْمُت: لفُّ الصوف مستديرًا لُيجعل يف اليد فُيغزل. يقال َعميَتٌة من وبٍر أو صوف، كما يقال ال ]عمت[
يُت ابلتشديد: الرقيب الظريف. وقال:َسبيخٌة من ق  طن، وسليلٌة من َشَعٍر. والِعمِ 

يتا )  يقال اجلاهل الضعيف. وقال:( * و 2وال متار الَفِطَن الِعمِ 
 كاخلرس العماميت

 ْنُت: اإلمثُ. وقد َعِنَت الرجل. وقال تعاىل: )عزيٌز عليه ما َعِنتُّْم( . وقوله: )ذلك ملن َخِشَي الَعَنتَ العَ  ]عنت[
 منكم( يعين الفجور والزان.

_________ 
: جاف قوى جلد، ومجع االخرية ( قال ابن سيده: رجل عفتان، أي بكسرتني وشد التاء، وعفتان ابلكسر1)

الحد جنب، الهنم قد قالوا عفتاانن فتفهمه. كذا يف اللسان. وحد دالص هو عفتان على حد دالص وهجان 
هما، ويثىن كهذين وحنومها، مثل فلك وإمام. وأما حد جنب فهو يف استعمال اللفظ مفردا ومجعا حقيقة في

خه. ابختصار من مرتضى عن شي ف به يلتزم إفراده وتذكريه اهاحلالني مفرد النه ملحق ابملصدر، وهو إذا وص
 .مث قال: وهو حتقيق حسن اه

 ( قبله:2)
 وال تبغ الدهر ما كفيثا:
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. وقد َعِنَت وأْعنَـَتهُ  والعنت أيضا: الوقوع يف أمرٍ   غريه. ويقال للعظم اجملبور إذا أصابه شئ فهاضه: قد شاق 
 نِ تاً، إذا جاء يطلب زَلََّتَك.أعنته، فهو َعِنٌت وُمْعَنٌت. وجاءين فالن ُمتَـعَ 

 فصل الغني
ُه. وغت الضحك، أي أخفاه ) ]غتت[  .( 1َغتَُّه يف املاء، أي َغطَُّه. وَغتَُّه ابألمر، أي َكدَّ
ابن األعرايب: َغِلَت وَغِلط مبعىن واحد. واالصمعى مثله. وقال أبو عمرو: الَغَلُت يف احلساب،  ]غلت[

يريد أن يتكلَّم بكلمٍة فيَـْغَلَط فيتكلَّم بغريها. أبو زيد: اغَلْنىت القوُم على فالن والَغَلُط يف القول، وهو أن 
 االغرنداء. اْغِلْنتاًء: َعَلْوُه ابلشتم والضرب والقهر، مثل

 َغَمَتُه الطعام يـَْغِمُتُه َغْمتاً، إذا ثقل على قلبه. ]غمت[
 فصل الفاء

، إذا قال عليك الباطل. وافْـَتَأَت برأيه، أي انفرد واستبد به. وهذا احلرف مسع  ]فأت[ افْـَتأَت فالن َعليَّ
 مهموزا. ذكره أبو عمر، وأبو زيد، وابن

_________ 
 لى فيه.( أي بوضع يده أو ثوبه ع1)
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السكيت وغريهم. فال خيلو إما أن يكونوا قد مهزوا ما ليس مبهموز كما قالوا: حالت السويق، ولبأت ابحلج 
 ورأثت امليت، أو يكون أصل هذه الكلمة من غري الفوت.

الَتكسُّر. ( وهدَّ ركين. والتَـَفتُُّت: 1فت الشئ، أي كسره، فهو مفتوت وفَتيٌت يقال: َفتَّ َعُضدي ) ]فتت[
ضع حتت الَزندة. والَفتوُت ( ويو 2واالنفتات: االنكسار. وفتات الشئ: ما تكسر منه. والَفت ُة: ما يـَُفتُّ )

 والفتيُت، من اخلبز.
عبيد: يقال جلسنا يف الَفْخِت. والفاِخَتُة: واحدة الَفواِخِت، من الفخُت: ضوء القمر. قال أبو  ]فخت[

 ذوات االطواق.
 العذب. يقال: ماء فرات ومياه فرات. : املاءالَفراتُ  ]فرت[

_________ 
. ومعىن هد ركنه: كسر قوته وتفريق أعوانه. ( عضده: أهل بيته، أي إذا رام إضراره بتخونه إايهم مرتضى اه1)



 عضده. وكذلك فت يف
 القدح. ( أي بعرة أو روثة تفت وتوضع حتت الزندة السفلى ويقدح فيها ابلزند االعلى ليصيبها شرر2)
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 ( .1والفرات: اسم هنر الكوفة. والفرااتن: الفرات ودجيل )
يقال: كان ذلك األمر فلتة، أي فجأة، إذا مل يكن عن تردُّد وال تدبُّر. والَفْلَتُة: آخر ليلة من كل  ]فلت[

مبعىن. وأفلته شهر، ويقال هي آخر يوٍم من الشهر الذي بعَده الشهر احلرام. وأفلت الشئ وتفلت وانفلت 
. وافتلت الكالم، أي ارجَتَله. وافْـُتِلَت فالٌن، على ما مل ُيَسمَّ فاعله، أي مات فجأة. وافْـُتِلَتْت نفُسه أيضاً. غريه

 وفرٌس فـََلتاٌن، أي نشيٌط حديد الفؤاد مثل الصَلتاِن. وكساء َفلوٌت: ال ينضم  طَرفاه على البسه، من صغره.
وأفاته إايه غريه. ويقال: مات فالٌن موَت الفواِت، أي فوجئ.  تقول: فاَتُه الشئ الَفْوُت: الفواُت. ]فوت[

 وشَتم رجٌل آخر فقال: جعل هللا رزقه فوت
_________ 

 خمتار عن االزهرى. ( هو هنر صغري يتخلج من دجلة اه1)
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ال يبلغه. والَفْوُت: الُفرجُة ما بني فمه، أي حيث يراه وال يصل إليه. وتقول: هو مينِ  فـَْوَت الرمح، أي حيث 
ياُت: افتعاٌل من الفوت، وهو السبق إىل الشئ دون ائتمار من يُؤمتر. تقول: إصبعني، واجلمع أْفواٌت. واالْفت

اُت عليه، أي ال يعمل شئ دون أمره. وىف احلديث " أمثلى اْفتات عليه أبمر كذا، أي فاَتُه به. وفالن ال يُفت
أي تباعد ما بينهما َتفاُواتً  ( ". وتفوت عليه يف ماله، أي فاَتُه به. وتَفاَوَت الشيئان،1مر بناته )يفتات عليه يف أ

اوات فكسر بضم الواو. وقال ابن السكيت: قال الكالبيُّون يف مصدره تفاوات ففتحوا الواو. وقال العنربي: تف
وهو على غري قياس، الن املصدر من تفاعل  الواو. وحكى أيضا أبو زيد تفاوات وتفاوات بفتح الواو وكسرها.

 ما روى يف هذا احلرف. يتفاعل تفاعل مضموم العني، إال
 فصل القاف

: منُّ احلديث. تقول: فالن يـَُقتُّ األحاديَث، أي ينم ها. ويف احلديث: " ال يد ]قتت[  خل اجلنَّة قتات ".الَقتُّ
_________ 



من غيبته فوجد أخته عائشة زوجت بنته من املنذر بن الزبري،  ( هو قول عبد الرمحن بن الصديق ملا رجع1)
 إنكاحها ابنته به دون إذنه.فنقم عليها 
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والقتيىت مثال اهلجريى: النميمة. والقت: الفصفصة، الواحدة قتة مثل مترة ومتر. وقتة أيضا: اسم أم سليمان 
 بن قتة، نسب إىل أمه.

عليها ض. وأنشد األصمعي  للنمر بن تـَْوَلب: ُيَشنُّ واتً، إذا يبس بعضه على بعقـََرَت الدم يـَْقِرُت ُقر  ]قرت[
 الزعفراُن كأنَّه * دٌم قاِرٌت تـُْعلى به مثَّ يـُْغَسُل وقال أبو زيد: قرت الدم يف اجلرح، إذا مات فيه.

: نـُْقرهتا. الَقْلُت: إبسكان الالم: الُنقرة يف اجلبل َيسَتنِقُع فيها املاء، واجلمع القِ  ]قلت[ الُت. وقـَْلُت الَعنْيِ
( . والَقَلُت، ابلتحريك: 1لها. وقـَْلُت الُصدِْغ. وقـَْلُت الَثريَدِة: الَوقْـَبة )وقـَْلُت اإلهبام: النقرة اليت يف أسف

 اهلالك. تقول منه: َقِلَت ابلكسر. يقال: ما انفلتوا ولكن قلتوا. وقال أعرايب: " إنَّ املسافر وماله لَعلى قـََلتٍ 
 ليت تضع واحدا مثإال ما َوقى هللا ". واملَْقَلَتُة: املهلكة. وامِلْقالُت من النوق: ا

_________ 
 ( يف املطبوعة االوىل: " والوقبة ". وىف اللسان: " وقلت الثريدة: الوقبة، وهى أنقوعتها ".1)
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قال أقْـَلَتْت. قال بشر: َتَظلُّ َمَقاليُت النساء ال حتمل بعدها. وامِلْقالُت من النساء: اليت ال يعيش هلا ولد. ي
َزُر كانت العرب تزعم أنَّ املِ  َيطَْأنَُه * ْقالَت إذا وطئت رجاًل كرمياً قُتل غدرًا عاش يُقلَن أال يُلقى على املرِء ِمئـْ
 ولدها.
مسى القيام يف الصالة الُقنوُت: الطاعة. هذا هو األصل، ومنه قوله تعاىل: )والقانتنَي والقانتات( مث  ]قنت[
 نه قُنوُت الِوتِر.( . ويف احلديث " أفضل الصالة طول الُقنوت ". وم1قنواتً )

قَـْواتً وِقياَتًة، واالسم القوُت ابلضم، وهو ما يقوم به بدُن اإلنسان من الطعام. يقال: قاَت أهَله يَقوهُتُْم  ]قوت[
ما كسر القاف صارت الواو ايء. وقـُتُُّه فاْقتاَت، كما تقول: ما عنده قوُت ليلة، وِقيُت ليلة، وقيَتُه ليلة، فل

َتُه: سأله القوَت. وفالٌن يـَتَـَقوَُّت بكذا. واقْـَتْت َرَزقْـُته فارتـََزق. وهو يف قاِئٍت من العيش، أي يف كفاية. واْسَتقا
 لِنارَك ِقيَتًة، أي أطعمها احلطب. قال ذو الرمة:



_________ 
 ( قنت من ابب دخل.1)
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( وأقات على الشئ: اقتدر عليه. قال الشاعر 1فقلت له ارفعها إليك وأحيها * بروحك واقتته هلا قيتة قدرا )
( وقال الفراء: املُقيُت: املقتدر، كالذي 3اءته ُمقيتاً )( : وذي ِضْغٍن َكَفْفُت النفس عنه * وكنت على إس2)

 يعطي كلَّ رجل ُقوته.
( : ليت ِشعري 4تا( ويقال املقيت: احلافظ للشئ والشاهد له. وأنشد ثعلب ))وكان هللا على كل شئ مقي
إين ِ على احلساب ُمقيُت أي  ( أيَل الفضُل أم َعليَّ إذا حو * ِسْبتُ 5نشورًة وُدعيُت )وأْشُعَرنَّ إذا ما * قرَّبوها م

 أعرف ما َعَمْلُت من السوء، ألنَّ اإلنسان على نفسه بصرية.
_________ 

 ي ترفق بنفخك واجعله شيئا مقدرا. يف اللسان: " فقلت خذها ".( أ1)
 ت هللا عليه.( هو الزبري بن عبد املطلب عم الرسول صلوا2)
ط ايقوت ما نصه: ذكر أبو حممد االسود الغندجاىن أن ( أي مقتدرا. وقرأت يف هامش نسخة الصحاح خب3)

 " وأورد القصيدة إىل آخر ما نقله مرتضى. فانظره.هذا البيت يف قصيدة مرفوعة، ورواه " على مساءته أقيت 
 ( للسموأل بن عاداي.4)
 من مرتضى. * ت وعى تركته فكفيت اه ( قبله: رب شتم مسعته وتصامم5)
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 فصل الكاف
، أي َصَرَفُه وأذلَّه. وَكبَـَته لوجهه. أي صرع ]كبت[  ه.الَكْبُت: الصرف واإلذالل. يقال: َكَبَت هللا العدوَّ
فوق الَكشيِش. يقال: َكتَّ البعري َيِكتُّ ابلكسر، إذا صاح صياحاً ليِ ناً.  الَكتيُت: صوت الَبْكِر، وهو ]كتت[

( إذا صب فيها املاء. ويقال: أاتان 1وَكتَّ الرُجل من الغضب. وَكتَِّت الِقدر: َغَلْت، وكذلك اجلرَّة اجلديد )
، أي ما حيصى عدده. والكتك  تة يف الضحك: دون القهقهة.جبيش ما ُيَكتُّ

 َكريٌت، أي اتمَّة.  سنةٌ  ]كرت[



 ( ، جاء مصغَّرًا، ومجعه ِكْعتاٌن. أبو زيد: رجل َكْعٌت وامرأة َكْعَتٌة، ومها القصريان.2الُكَعْيُت: البلبل ) ]كعت[
_________ 

 زف.( هذا صواب ما يف اللسان، ففيه " احلديد " ابحلاء املهملة، وإمنا اجلرة من اخل1)
 مرتضى. قد جاء ذكره يف احلديث. اه( وأهل املدينة يسمونه النغر. و 2)
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ابلليل فإن للشيطان كفت الشئ أكفته كفتا، إذا ضممته إىل نفسك. وىف احلديث: " اكفتوا صبيانكم   ]كفت[
ُه الَصبا * بيضَاء ُكفِ َت َفْضُلها خطفة ". قال زهري يصف ِدرعاً وأنَّ صاحبها ضمَّها إليه: وُمفاَضٍة كالِنهِي تـَْنُسجُ 

َفَت، أي أسرع. والَكْفُت: الَسوق الشديد. ورجل مبَُهنَِّد وإمنا شدَّده للمبالغة. وَكَفَتُه عن وجهه، أي صرفه. وكَ 
( إىل 1فيٌت، أي سريع، مثال كمش وكميش. والكفت ابلكسر: القدر الصغرية. ويف املثل: " كْفُت )َكْفٌت وكَ 

أي بلي ة إىل جنبها أخرى. والِكفاُت: املوضع الذي ُيْكَفُت فيه شئ، أي يضم. ومنه قوله تعاىل: )أمل  َوئيٍَّة "،
 َعِل األرَض كفاات. أحياء وأمواات( .جنَْ 

 اخليل، يستوي فيه املذكرالُكَمْيُت من  ]كمت[
_________ 

ة. والكفت: من الكفت وهو الضم، ( عن جممع االمثال اللميداىن: الكفت القدر الصغرية. والوئية: الكبري 1)
أى إذا كان ضخما، واالنثى مسى به النه يكفت ما يلقى فيه. والوئية من الوأى، وهو الضخم، يقال فرس و 

 يزيدك إليها أخرى صغرية. وآة. يضرب للرجل حيملك البلية مث
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ا صغر ت اخلليل عن كميت فقال: إمن( . قال سيبويه: سأل1نوء )واملؤنث، ولونه الكمتة، وهى محرة يدخلها ق
النه بني السواد واحلمرة، كأنه مل خيلص له واحد منهما، فأرادوا ابلتصغري أنه منهما قريب. والفرق بني الُكَمْيِت 

ه: اكمت الفرس واألشقر ابلُعْرِف والَذَنب، فإن كاان أمحرين فهو أشقر، وإن كاان أسودين فهو ُكَمْيٌت. تقول من
: يقال بعري أمحر، إذا مل خيالط محرته شئ، فإن خالط محرته قـُُنوٌء ْكماتَّ اْكميتااتً مثله. اكمتاات، وا  األصمعي 

 فهو ُكَمْيٌت، والناقة ُكَمْيٌت أيضاً. والُكَمْيُت من أمساء اخلمر، ملا فيها من َسواد ومُحرة.
 على أذواِدَك الَسُبعا نَت مرحِتاًل * إين ِ أخافُ : َكيِ ُت ِجهاَزك إمَّا كالَتْكييُت: تيسري اجلهاز. قال الشاعر ]كيت[



أبو عبيدة: يقال كان من األمر َكْيَت وَكْيَت ابلفتح، وَكْيِت وَكْيِت ابلكسر. والتاء فيهما هاء يف األصل، 
 فصارت اتًء يف صل.

_________ 
 مرتضى. ( هو سواد غري خالص. اه1)
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 فصل الالم
ه وأوثقه. وقد ُلتَّ فالٌن بفالن، إذا ُلزَّ به وُقرن معه. ولََتَب يلته لتا، إذا شدَّ االصمعي: لت الشئ  ]لتت[

 ( .1الَسويَق ألُتُُّه لتا، إذا جدحته )
( : اللص يف لغة طيئ، واجلمع ُلصوٌت. وهم الذين يقولون للَطس  2الفراء: الَلْصُت بفتح الالم ) ]لصت[

احِلرَباُت وامِلْسُك الَفتيُت وصرٌب يف املواِطِن كلَّ نَّا ُخِلْقنا إذ ُخِلْقنا * لنا . قال الزبري بن عبد املطلب: وَلكِ َطْستٌ 
 يوٍم * إذا َخفَّْت من الَفزَِع الُبيوُت فأفَسَد بطَن َمكََّة بعد أُنٍس * َقراِضَبٌة كأهنم اللصوت

منه واوا وال ألفا، يلفته  ن أقرإ الناس للقرآن منافقا ال يدعاللفت: اللى. وىف حديث حذيفة: إن م ]لفت[
 ( بلساهنا ".3كما تلفت البقرة اخللى )بلسانه  

_________ 
 ( جدح السويق كمنع: لته.1)
 ( اللصت ابلثالث.2)
 ( اخللى مقصور: الرطب من احلشيش أو النبات، واحدته خالة ومجعه أخالء.3)
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أْلَفُت بنيِ  الَلَفِت، إذا كان ملتوي أحد القرنني  ولفت وجهه عين، أي صرفه. وَلَفَته عن رأيه: صرفه. وتيس
لى اآلحر. وااللفت يف كالم متيم: األعسُر، ويف كالم قيس: األمحُق، مثل األْعَفْت. والَلفاُت: األمحق الَعِسُر ع

غليظة من فوِت من النساء: اليت هلا زوٌج وهلا ولد من غريه، فهى تلفت إىل ولدها. والَلفيَتُة: الاخلُُلِق. واللَ 
( . والِلفُت أيضاً: 1. والِلفُت: الَشْلَجُم )العصائد، ألهنا تـُْلَفُت أي تُلوى. والتَـَفَت التفااتً. والتَـَلفُُّت أكثر منه

 ولْفتاُه: شقَّاُه. وقوهلم: ال تلتفت ِلْفَت فالن، أي ال تنظر إليه. ( .2الِشقُّ. يقال: لفُتُه معه، أي صْغُوُه )



ي حرف تنصب االسم وترفع اخلرب، مثل كأن  وأخواهتا، ألهنا شاهبت األفعال بقو ة ة مَتَن ، وهلَْيَت: كلم ]ليت[
 ألفاظها وات صال أكثر املضمرات هبا

_________ 
 الراجز:( يف )شلجم( منه: الشلجم نبت معروف. قال 1)

م وال شلجم، أو تسألين برامتني شلجما * وقال يف القاموس: الشلجم كجعفر: نبت معروف، وال تقل ثلج
 لغية.

 ( صغوه وصغاه معك، أي ميله.2)
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 ( :1ومبعانيها. تقول: ليت زيدا ذاهب. وأما قول الشاعر )
اي ليت أايم الصبا رواجعا * فإمنا أراد: اي ليت أايم الصبا لنا رواجع، نصبه على احلال. وحكى النحويون أن 

ني وجيريها جمرى االفعال، فيقول: ليت زيدا شاخصا، ىل مفعوليعديها إبعض العرب يستعملها مبنزله وجدت، ف
( : 2فيكون البيت على هذه اللغة. ويقال: ليىت وَلْيتين، كما قالوا: َلَعلِ ي وَلَعلَّين، وإين  وإن ين. قال الشاعر )

َيِة جابٍر إذ قال لَْييت * أصادفُه وأْغَرم ) ا لِيتاِن. والَتُه عن لعنق، ومهَصْفحة ا( ُجلَّ مايل والليُت ابلكسر: 3َكُمنـْ
( َسَرْيُت * ومل يَِلْتين 5( : وليلٍة ذات ُدًجى )4وجهه يَلوتُُه ويَليُتُه، أي حبسه عن وجهه وصرفه. قال الراجز )

 عن ُسراها لَْيُت أي مل مينعين عن ُسراها مانع.
_________ 

 ( هو العجاج.1)
 ( زيد اخليل.2)
بله: متىن مزيد زيدا فالقى * أخا ثقة إذا اختلف العوايل يف اللسان: " ىل ". وقد بعض ما( يف العيىن: " وأفق3)

 وأتلف جل ".
 ( احلذملى.4)
 ( يف اللسان: " ذات ندى ".5)
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وكذلك أالته عن وجهه. فـََعَل وأفْـَعَل مبعىًن. ويقال أيضاً: ما أالَتُه من عمله شيئاً، أي ما نَقصه، مثل ألََتُه. قاله 
( وقوله تعاىل: )والت حني 1ملزارعا )راء. وأنشد: وأيكلَن ما أعىن الَويلُّ فلم يُِلْت * كأن  حبافات النهاء االف

مناص( . قال االخفش: شبهوا الت بليس وأضمروا فيها اسم الفاعل. قال: وال تكون الت إال مع حني، وقد 
( ". فحذف احلني 2وإىن لك مقروع )جاء حذف حني يف الشعر، قال مازن ابن مالك: " حنت والت هنت، 

ناص( فرفع حني وأضمر اخلرب. وقال أبو عبيد: هي ال، والتاء إمنا وهو يريده. قال: وقرأ بعضهم )والت حني م
 ( . قال أبو وجزة3زيدت يف حني، وكذلك يف تالن، وإن كتبت مفردة )

_________ 
 ( البيت لعدى بن زيد.1)
. ومقروع: لقب عبد مشس بن سعد بن زيد مناة بن متيم. وضمري " حنت " ( قال يف احملكم إنه ليس بشعر2)

 نة بنت العنرب بن عمرو بن متيم. انظر اللسان )قرع( .هليجما
( يف االصل وكذا يف اللسان: " وأوان كتبت مفردة ". وهو حتريف. وإمنا املراد أن التاء زيدت يف أول احلني 3)

 وإن رمست مفردة قبلها.
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( وقال املؤرج: زيدت التاء يف الت كما زيدت 1عاِطفوَن حَتنَي ما من عاِطٍف * واملطعمون زمان أين املطعم )لا
 يف مثت وربت.

 فصل امليم
: النَـزُْع على غري بَكرٍة. واملَ  ]متت[ : املَدُّ: وامَلتُّ : توسٌُّل بقرابة. واملاتَُّة: احلُْرَمُة والوسيلة. تقول: فالن امَلتُّ تُّ

: الوسائل.ميُ   تُّ إليك بقرابٍة. واملََواتُّ
 املَْحُت: الشديد من كل شئ. ويوم حمت، أي شديد احلر، مثل محت. وقد حمت يومنا ابلضم. ]حمت[
 ( :2روتة. قال الراجز )املَْرُت: مفازٌة ال نباَت فيها. ومكان َمْرٌت بنيِ  املُ  ]مرت[

_________ 
ال ابن برى: صواب إنشاده: العاِطفوَن حَتنَي ما من عاِطٍف * ( يف نسخة " زمان ما من مطعم ". ق1)

 مان أين املنعم والالحفون جفاهنم قمع الذرى * واملطعمون زمان أين املطعمواملنعمون ز 
 ( هو خطام اجملاشعى.2)
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ى حاجبه شعر. ( ورجل َمْرُت احلاجِب، إذا مل يكن عل1ومهمهني قذفني مرتني * ظهرامها مثل ظهور الرتسني )
ن االعجال يعىن جنينا ألقته أمه قبل أن ينبت ( * مرت احلجاجني م2قال ذو الرمة: كل جنني لثق السرابل )

وبره. واملروت ابلتشديد: اسم واد. قال أوس: وما خليج من املروت ذو شعب * يرمى الضرير خبشب الطلح 
 والضال ومنه يوم املروت، بني بىن قسري ومتيم.

 اهلية: أن يتزوَّج الرجل امرأة أبيه. َمْقتاً: أبغضه، فهو َمقيٌت وممقوٌت. وِنكاح املَْقِت كان يف اجلَتهُ َمقَ  ]مقت[
 املوُت: ضدُّ احلياة. وقد مات ميوت وميات أيضا. قال الراجز: ]موت[

_________ 
 ( بعده:1)

 جبتهما ابلنعت ال ابلنعتني
جنني لثق السرابل حى الشهيق ميت االوصال * مرت  ( يف اللسان: يطرحن ابملهارق االغفال * كل2)

 احلجاجني من االعجال
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( أن متاتى فهو ميِ ٌت وَمْيٌت. وقوٌم َمْوتى وأمواٌت، وميتون وميتون. 1بنييت سيدة البنات * عيشي وال أنمن )
ا يف بيت: ليس ( وقد مجعهم2ت على فيعل، مث أدغم. مث خيفف فيقال ميت. قال الشاعر )وأصل ميت ميو 

ا املَْيُت ميت االحيا ء ويستوى فيه املذكر واملؤنث، قال هللا تعاىل: )لُنْحِيَي به بلَدًة من مات فاسرتاح مبَْيت * إمنَّ
ن قليل وميت. وال يقولون ملن مات: هذا ماِئٌت. َمْيتاً( ومل يقل ميتة. قال الفراء: يقال ملن مل ميت: إنه مائت ع

َتُة: ما مل  فالن ِميتًة حسنًة. وقوهلم: ما ( . وامليتة ابلكسر، كاجلِلسة والرِكبة. يقال: مات 3تلحقه الذكاة )واملَيـْ
ْلَبُه، ألنَّ كلَّ فعل ال يتزيَّد ال يتعجَّب منه. واملُواُت، اب لضم: املوت. واملَواُت َأْمَوَتُه، إمنا يراد به ما أموت قـَ

ْواتُن ألرض اليت ال مالَك هلا من اآلدميِ ني، وال ينتفع هبا أحد. ورجٌل مَ ابلفتح: ما ال روَح فيه. واملَواُت أيضاً: ا
 الفؤاِد، وامرأٌة مواتنة الفؤاد.

_________ 
 ( يف اللسان: " ال يؤمن ".1)
 ( هو عدى بن الرعالء.2)
 ح.( ابلذال املعجمة، أي الذب3)
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وال تشرِت َواتَن وال تشرِت احليوان، أي اشرِت األرَض والُدوَر واملواتن، ابلتحريك: خالف احلَيوان. يقال: اشرِت املَ 
. وقال الفراء: املََوات ُن من األرض: اليت مل حُتَْي بعد. ويف احلديث: " َمَواتُن األرِض هلل ولرسوله، الرقيَق والدوابَّ

َع يف املال مواتٌن. وأماَته هللا فمن أحيا منها شيئاً فهو له ". واملُواتُن ابلضم: موٌت يقع يف املاشية. يقال: َوقَ 
د للمبالغة. وقال: فُعْرَوُة ماَت َمْواتً ُمْسرَتحياً  وها أنذا ُأَموَُّت ُكلَّ يوِم وَأماَتِت الناقُة، إذا مات ولدها،  وَموََّتُه، شدِ 

، إذا مات له ابٌن فهي مُميٌت ومُميَتٌة. قال أبو عبيد: وكذلك املرأة. ومجعها مَماويُت. ابن السكيت: َأماَت فالنٌ 
خذ من لفظه ما يؤكَّد به. أو بَنون. واملَُتماِوُت، من صفة الناسك املُرائي. وموٌت مائٌت، كقولك ليٌل الئٌل، يؤ 

( : وزََبُد البحِر له َكتيُت * والليُل فوَق املاِء مستميُت 1واملستميت لألمر: املسرتِسل له. قال رؤبة )
 ذي ال يبايل يف احلرب من املوت.واملستميت أيضاً: املستقِتل ال
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واملوتة ابلضم: جنس من اجلنون والَصرْع يعرتي اإلنسان، فإذا أفاق عاد إليه كماُل عقله، كالنائم والسكران. 
 ي هللا عنه.ومؤتة ابهلمز: اسم أرض قتل هبا جعفر ابن أيب طالب رض

 فصل النون
 .أنَّ، مثل هَنََت. ورجل آنت، مثل هناتأنَََت الرجل يـَْنِئُت نَئيتًا، إذا  ]أنت[
بَـَتْت، مبعىًن. ونـََبَت البقل وأنـَْبَت مبعىن. وأنشد الفراء ) ]نبت[ ( : 1النَـْبُت: النبات. يقال: نـَبَـَتِت األرض وأنـْ

بَـَتُه هللا فهو2ْم حىتَّ إذا أنبَت البَـْقُل )رأيَت ذوي احلاجات حوَل بيوهتم * َقطيناً هل منبوٌت، على  ( أي نـََبَت. وأنـْ
َبَت الغالُم، أي نـَبَـَتْت عانـَُته. و   نـَبَّتُّ الشجَر تنبيتاً: غرسته. يقال: نـَبِ ْت أجلك بني عينيك.غري قياس. وأنـْ

_________ 
 ( لزهري بن أىب سلمى.1)
 أجحفت * وانل كرام الناس يف احلجرة االكل( قبله: إذا السنة الشهباء ابلناس 2)
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ُبُت عليه أمواهلُ بيتاً: رَبَّيونبت الصىب تن م ته. واملَْنِبُت: موضع النبات. ويقال: ما أحسن انبَِتَة َبين فالن، أي ما تـَنـْ
. والنوابت من االحداث:  وأوالدهم. ونـَبَـَتْت هلم انبَِتٌة، إذا َنَشأ هلم َنَشأٌ ِصغار. وإن  بين فالن لَنابَِتُة شرٍ 

 نبوت: شجر.االغمار. والنبيت: حى من اليمن. والي
َحُت به. والَنحيتة: الطبيعة. حَنََتُه يـَْنِحُتُه ابلكسر حَنْتاً، أي براه. والُنحاتة: الرُباية. وامِلْنَحُت: ما يـُنْ  ]حنت[

( : اخلالطنَي حَنيتَـُهْم بُنضارِِهْم * وَذوي الِغىن منهم ِبذي الَفقِر 1والَنحيُت: الدخيل يف القوم. قال الشاعر )
 يت: الذى ذهبت حروفه.واحلافُر النح

 ( :3( : السكوت واالستماع للحديث: تقول: أْنِصتوُه وأْنِصتوا له. قال الشاعر )2اإلنصات ) ]نصت[
_________ 

 ( اخلرنق أخت طرفة.1)
 ( نصت ينصت نصتا من ابب ضرب، وأنصت وانتصت: سكت، واالسم النصتة ابلضم.2)
 ( هو وشيم بن طارق، أو حليم بن صعب.3)
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 ( ويروى: " فصدقوها ".1إذا قالت حذام فأنصتوها * فإن القول ما قالت حذام )
 النعت: الصفة. ونعت الشئ وانتعته، إذا وصفته. وانعتون: اسم موضع. ]نعت[
. وِمْرَجٌل نـََفَتِت الِقْدُر تـَْنِفُت نَفيتاً، إذا كانت ترمي مبثل السهام من الغلي. يقال: الِقْدُر تَناَفُت وتَناَفطُ  ]نفت[

: احلريقُة، وهو أن يَُذرَّ الدقيُق على ماٍء أو لنب حىتَّ نَفوٌت. وإنَّ فالانً ليَـْنِفُت َغَضباً ويـَْنِفُط، أي يغلي. والَنفيَتةُ 
 يـَْنِفَت. وهي أغلظ من الَسخينِة، يتوسَّع هبا صاحب العيال إذا غلبه الدهر.

ُقُتُه نـَْقتاً: لغ ]نقت[  بدلوا الواو اتء.ة يف نـََقْوتُُه، إذا استخرجته. كأهنم أنـََقتُّ املخَّ أَنـْ
يف األرض بقضيٍب، أي تضرب بقضيب فتؤثِ ر فيها. ويقال أيضاً: طعنه فَنَكَتُه، الَنْكُت: أن تـَْنُكَت  ]نكت[

 أي ألقاه على رأسه، فانتكت هو.
_________ 

 بن عنزة.( حذام: اسم امرأة الشاعر، وهى بنت العتيك بن أسلم بن يذكر 1)
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ومر الفرس ينكت، وهو أن ينبو عن األرض. والنكتة كالنقطة. ورطبة منكتة، إذا بدا فيها اإلرطاُب. قال 
 العدبَّس الكناين : الناِكُت أن ينحرف مرفق البعري حىتَّ يقَع على اجلنب فيخرقه.

( : 1ما قول الراجز )ام، واحدهم نوتى. وأالَنوايتُّ: املالَّحون يف البحر خاص ة، وهو من كالم أهل الش ]نوت[
اي قبح هللا بىن السعالت * عمرو بن يربوع شرار النات * ليسوا أعفاء وال أكيات * فإمنا يريد الناس وأكياس، 

 ( . وهى لغة لبعض العرب، عن أىب زيد.2فقلب السني )
ومحاٌر هَنَّاٌت، أي هَنَّاٌق. ورجٌل  سر. وأسٌد هَنَّاٌت.الَنهيُت كالزئري، إال أنَّه دونه. يقال: هَنََت يـَْنِهُت ابلك ]هنت[

 هَنَّاٌت، أي زَحَّاٌر.
 فصل الواو

الَوْقُت معروف وامليقات: الوقُت املضروب للفعل، واملوضُع. يقال هذا ميقات أهل الشام، للموضع  ]وقت[
 الذي حيرمون منه.
_________ 

 ( هو الراجز علباء بن أرقم.1)
 ء.( أي جعلها ات2)
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وتقول: وقته فهو موقوت، إذا بنيََّ للفعل وقتاً يـُْفَعُل فيه. ومنه قوله تعاىل: )إنَّ الصالَة كانْت على املؤمنني 
ْلُتُه. وقرئ:  كتاابً موقواتً( ، أي مفروضاً يف األوقات. والتوقيت: حتديد األوقات. تقول: وقَـّتُُّه ليوم كذا، مثل َأجَّ

 ة و )أقتت( لغة، مثل وجوه وأجوه. واملوقت: مفعل من الوقت. قال العجاج:َتْت( خمفَّف)وإذا الرُسُل ُوق ِ 
 واجلامُع الناس ليوم املوقت

 الوكتة: كالنقطة يف الشئ. يقال: يف عينه وَْكَتٌة. ووَكََّتِت الُبْسَرُة توكيتاً، من نـَُقط اإلرطاب. ]وكت[
 إمنا صارت الياء يف يوهت واوا لضمة ما قبلها.ت يوهت لغة. و َأْوَهَت اللحُم يوِهُت: أَْنَْتَ. وأيه ]وهت[

 فصل اهلاء
 اهلَبيُت: اجلبان الذاهُب العقل. قال طرفة: فاهلَبيُت ال فؤاد له * والثبيت قلبه قيمه ]هبت[
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َتٌة، أي ضعٌف. وَهبَـَتُه يـَْهِبتُ  ُه َهْبتاً، أي ضربه. وقد هبت الرجل أن خنب. ورجل َمْهبوُت الفؤاِد، ويف عقله َهبـْ
 حكاه أبو عبيد.

ا. ورجل ِمَهتٌّ قال األصمعي: يقال للرجل إذا كان جيِ َد الِسياِق للحديث: هو يسرده سردًا ويـَُهتُُّه َهتًّ  ]هتت[
 وهتَّاٌت، أي خفيٌف كثري الكالم.

رَضه، إذا طعن فيه. واهلَريُت: َهَرَت اللحم: طبَخه حىتَّ هَتَرَّأ. وَهَرَت الثوَب، أي مزَّقه. وَهَرَت عِ  ]هرت[
ُ اهلََرِت، وهو َمْهروُت الفِم. وكالبٌ  الواسُع. الشدقني، تقول منه: َهِرَت ابلكسر. ُمَهرََّتُة  وأسد أْهَرُت بنيِ 
ا قالوا للمرأة املفضاة: هريت.  األشداِق. ورمبَّ

 ( :1هفت الشئ هفتا وهفاات، أي تطاير خلفته. قال الراجز ) ]هفت[
 َفَت.( * وكل شئ اخنفَض واتَّضع فقد َهَفَت واهنَْ 2ت القطقط املنثور )كأن هف

_________ 
 ( العجاج.1)
 قراه فلق الشذور( بعده: بعد رذاذ الدمية الدجيور * على 2)
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الناس، للذين والَتهاُفُت: التساُقُط قطعًة قطعة. وهَتاَفَت الفراُش يف النار، أي تساَقَط. ويقال: وردْت َهفيَتٌة من 
ُهُم الَسَنُة )  ( . واهلَفاُت: األمحق، مثل اللفات.1أْقَحَمتـْ

 ، على فعلى: نبت.اهللىت ]هلت[
 َهيََّت به وَهوََّت به، أي صاح به ودعاه. وقال: ]هيت[

( * وأرجل روح جمنبات * حيدو هبا كل 3( * وقال الراجز: ترمى االماعيز مبجمرات )2لو كان مغنيا بنا هليتا )
ه: أْبِلْغ أمرَي فىت هيات * وقوهلم: َهْيَت لك، أي هلمَّ لك. قال الشاعر يف علي بن أيب طالب رضي هللا عن

 * َن أخا العراق إذا أتيتا املؤِمني
_________ 

 ( أي اجلدب.1)
 ( قبله:2)

 قد رابىن أن الكرى أسكتا



للسان. واجملمر: اخلف الصلب الشديد ( يف املطبوعة االوىل " مبحمرات " ابحلاء املهملة، صوابه يف ا3)
 اجملتمع.
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إن العراق وأهلُه * سلٌم إليك فـََهْيَت َهْيتا أي هلمَّ وتعال. يستوي فيه الواحد واجلمع واملؤنث إال أن العدد 
( . 1ة ابلضم ). واهلَْوَتُة ابلفتح: املنخفُض يف األرض. وكذلك اهلُوتَ فيما بعده. تقول: َهْيَت لكما، وَهْيَت لُكنَّ 

صمعي: أصلها من اهلوة. وتقول: هات اي رجل بكسر التاء، وهيت ابلكسر: اسم بلد على الفرات. قال اال
وللنساء: هاتنَي: أي أعطين، ولالثنني: هاتِيا مثل آتِيا، وللجمع: هاتوا، وللمرأة: هايت ابلياء، وللمرأتني: هاتِيا، 

اطيَك. وال هاِت إن كانت بك ُمهااتٌة. وما ُأهاتيَك، كما تقول ما ُأعمثل عاطنَي. وتقول: هاِت ال هاتـَْيَت، و 
 يقال منه هاتـَْيُت، وال يُنهى هبا. قال اخلليل: أصل هات من آتى يؤتى، فقلبت االلف هاء.

 فصل الياء
 ، الواحدة ايقوتة، واجلمع اليواقيت.الياقوت، يقال فارسي معرب. وهو فاعول ]يقت[

_________ 
" اهلوتة واهلوتة ابلفتح والضم: ما طبوعة االوىل: " وكذلك اهلوة ابلضم "، حتريف وىف اللسان: ( يف امل1)

 اخنفض من االرض واطمأن ".
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 ابب الثاء:
 فصل االلف

وقال أبو ( : أصبح عمار نشيطا أبثا * أيكل حلما ابئتا قد كبثا 1االبث: االشر النشيط. قال الراجز ) ]أبث[
َبُث وهو أن يشرب اللنب حىت  ينتفخ وأيخَذه كهيئة الُسْكر. قال: وال يكون  الرجُل ابلكسر، أيَ عمرو: أَِبثَ 

 ذلك إال من ألبان االبل.
. ونبات َأثيٌث وَشَعٌر أثيٌث. ونساء َأاثِئُث: كثرياُت اللحم. 2َأثَّ النباُت يَِئثُّ أاثثه ) ]أثث[ ( ، أي َكثَر والتفَّ

 رؤبة:قال 
( * واألاثث: متاع البيت. قال الفراء: ال واحد له. وقال أبو زيد: األاثُث املاُل 3لرُُّجُح األاثِئُث )وِمْن َهواَي ا



أمجُع: اإلبُل، والغنم، والعبيُد، واملتاُع. الواحدة أاثثة. وأتثث فالن، إذا أصاب رايشا. وأاثثة ابلضم: اسم 
 رجل.

_________ 
 لنصرى.( هو أبو زرارة ا1)
 اثاث وأثواث.يئث مثلثة، أاثثة وأ ( أث البنات2)
 ( بعده:3)

 متيلها أعجازها االواعث:
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و على إْرٍث من االرث: املرياث، وأصل اهلمز فيه واو. يقال هو يف إرث صدق، أي أصل صدق. وه ]أرث[
يقاد النار. قال كذا، أي على أمر َتوارثَه اآلخر عن األو ل. والتأريث: اإلغراء بني القوم. والتأريث أيضاً: إ

لرماد لتكون ( تقصارا واالرثة ابلضم: سرجني يوضع عنَد ا1عدى بن زيد: وهلا ظىب يؤرثها * جاعل يف اجليد )
ًة إذا احتيج إليها. يقال: أترثت ا  لنار، إذا اتقدت يف االرثة.ُعدَّ

آنـََثِت املرأُة، إذا َولدت األنثى: خالف الذكر، وجيمع على إانث. وقد قيل أُُنٌث كأنَّه مجع إانِث. و  ]أنث[
مئناث أيضا، الهنما يستواين يف مفعال. وأتنيث االسم، خالف  أنثى، فهي ُمْؤِنٌث. وإذا كان ذلك عادهَتا فهي

 تذكريه. وقد أنثته فتأنث.
_________ 

 ( يف اللسان: " عاقد يف اجليد ".1)

(1/272) 

 

َِ ألُنـْثَياواالنيث: ما كان من احلديد غري ذََكٍر. وا ثَياِن أيضاً: االذانن. قال الشاعر )ِن: اخُل ( : 1ْصياِن. واألُنـْ
( قال الكاليب: يقال أرض أنيثة: تنبت البقل 2وكنا إذا القيسي نب عتوده * ضربناه دون االنثيني على الكرد )

 سهلة.
 فصل الباء

ثـَثْـُتَك  ]بثث[ َد للمبالغة، ي أظهرته ِسرِ ي، أَبثَّ اخلرَب وأَبـَثَُّه مبعىًن، أي نشره. يقال: أَبـْ لك. وبـَثََّث اخلرَب، ُشدِ 



، إذا مل جُيَْد كنزه. وهو كقوهلم ماء غور. قال االصمعي: متر بث، إذا كان منثورًا  فانـَْبثَّ أي انتشر. ومَتٌْر َبثٌّ
ثـَثْـُتَك، أي أظهرُت لك بث ِ  : احلاُل واحلُْزُن. يقال: أَبـْ َثًة: بَـْثُت اخلي. وبـَثْـ متفر ِقاً بعضه من بعض. والَبثُّ رَب بـَثْـبـَ

 َنَشْرتُُه، وكذلك الغبار، إذا هيجته.
حبثت عن الشئ وابتحثت عنه، أي فتَّشت عنه. ويف املثل: " كالباحث عن الَشفرة ". وقوهلم: " تركته  ]حبث[

 ( "،3مبباحث البقر )
_________ 

 ( هو الفرزدق.1)
 .، أو أصله( ويروى: " ضربناه فوق ". والكرد: العنف2)
 ال أيضا: " تركته مبالحس البقر أوالدها ".( ويق3)
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 ملكان القْفر، يعين حبيث ال يُْدرى أين هو.أي اب
الرَبُْث: األرض السهلة اللي نة، واجلمع براث وأبراث وبروث. وىف شعر رؤبة الربارث، ويقال إنه خطأ  ]برث[

(1) 
 الربغوث: واحد الرباغيث. ]برغث[
يف جيشه الذي بُِعَث معه. ، أي أرسله، فانبعَث. وقوهلم: كنَت يف بـَْعِث فالٍن، أي تعثه مبعىنبغثه واب ]بعث[

والُبعوُث: اجليوش. وبـََعْثُت الناقَة: أَثـَْرهُتا. وبـََعَثُه من منامه، أي أَهبَّه. وبـََعَث املوتى: َنَشَرُهم ليوم البعث. 
بَـَعَث يف السري، أي أسرع. وتـَبَـعََّث مينِ   الِشْعُر، أي انبعَث، كأنَّه ساَر. والبعيث: اسم شاعر من بىن متيم وانـْ

( ويوم بعاث ابلضم: 3* متر فؤادى واستمر مريزى ) ( ، مسى بذلك لقوله: تبعث مىن ما تبعث بعد ما اس2)
 يوم لالوس واخلزرج.

_________ 
 ( قال رؤبة: أقفرت الوعساء فالعثاعث * من أهلها فالربق الربارث1)
 امسه خداش بن بشري، وكنيته أبو مالك.( 2)
 اد هذا البيت على ما رواه ابن قتيبة وغريه: واستمر عزميى ".( قال ابن برى: " وصواب إنش3)
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غاُث: طائر أَبـَْغُث ) ]بغث[ َُ َِ ( إىل الُغرْبَِة، ُدَوْيَن الرَّمْخَِة بطئ الطريان. وىف املثل " إنَّ 1ابن السكيت: الَب
رضنا َيْستَـْنِسُر "، أي من جاوران عز بنا. وقال يونس: فمن جعل البغاث واحدا فجمعه بغثان، مثل البغاَث أب
الن. ومن قال للذكر واالنثى بغاثة فاجلمع بغاث، مثل نعامة ونعام. وقال الفراء: بُغاُث الطري: غزال وغز 

ن األغرب. واألَبـَْغُث: مكان ذو رمل. ِشرارُها وما ال يصيد منها. ويف بغاث ثالث لغاٍت. واألَبـَْغُث قريب م
ل: دخلنا يف البَـْغثاِء، أي يف عامَّة الناس والبَـْغثاء من الغنم: مثل الرَّقطاء. والبَـْغثاء: أخالط الناس، يقا

 ومجاعتهم.
 ابث عن الشئ يبوث بواث: حبث عنه. ]بوث[

_________ 
أن البغاث اسم جنس وأبغث صفة بدليل  ( قوله طائر أبغث: قال ابن برى هذا غلط من وجهني أحدمها1)

لبغاث ما ال يصيد من الطري، وأما ا قوهلم أبغث بني البغثة ومجعه بغث مثل أمحر ومحر. والوجه الثاين أن
االبغث فهو ما كان لونه أغرب وقد يكون صائدا وغري صائد. قال النضر: وأما الصقور فمنها أبغث وأحوى 

. صائدا أو غري صائد، خبالف البغاث الذى ال يكون منه شئ صائد اه وأبيض. فجعل االبغث صفة ملا كان
 ابختصار من مرتضى وسكت عليه. وفيه نظر.
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 ( أْن يقولوا * ِلَصْخِر الَغيِ  ماذا تستثبيث2( : حَلَقُّ َبين ِشغارََة )1واالستباثة: االستخراج. وقال أبو املثلَّم )
( : تَناَدوا ايَل هُبَْثَة إذ 3 )ن منصور. وقال اجلهىنليم. وهو هبثة ابن سليم بهبثة ابلضم: أبو حى من س ]هبث[

 رَأْوان * فقلنا أحسىن مال جهينا وفالن لبهثة، أي لزنية.
 فصل التاء

التَـَفُث يف املناسك: ما كان من حنو قص االظفار والشاِرب وحْلق الرأس والعانة، ورْمي اجِلمار، وحْنر  ]تفث[
 ج به.باه ذلك. قال أبو عبيدة: ومل جيئ فيه شعر حيتالُبْدن وأش
 فصل الثاء

 ( من األايم وجيمع على َثالاثواٍت.4الثالثة يف عدد املذكر، والثالث يف عدد املؤنث. والثالاثء ) ]ثلث[
_________ 

 ( أبو املثلم اهلذىل. وعزاه أبو عبيدة إىل صخر الغى، وهو سهو.1)



 عني املهملة.( يف اللسان " شعارة " ابل2)
 اجلهىن. ( هو عبد الشارق بن عبد العزى3)
 ( هو بفتح الثاء، ويضم.4)
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والثـُُلُث: سهٌم من ثالثة، فإذا فتحت الثاء زدت ايًء فقلت ثَليٌث، مثل مَثنٍي، وَسبيٍع وَسديٍس ومخيس ونصيف. 
قي خْنلة الِثْلِث، ال ُيستعمُل الِثْلُث إال يف يد منها مخيسا وثليثا. والثلث، ابلكسر، من قوهلم هو َيسْ وأنكر أبو ز 

ملوضع. وليس يف الورد ثلث، الن أقصر الورد الرفه وهو أن تشرب االبل كل يوم، مث الغب وهو أن ترد هذا ا
وكذلك إىل العشر. قاله االصمعي. وثالث يوما وتدع يوما، فإذا ارتفع من الغب فالظمء الربع مث اخلمس، 

َث، وهو صفٌة ألن ك تقول: مررت للعدل والصفة، ألنه عدل من َثالثٍَة إىل ُثالَث وَمثْـلَ ومثلث غري مصروف 
بقوم مثىن وثالث. وقال تعاىل: )أوىل أجنحة مثىن وثالث ورابع( فوصف به. وهذا قول سيبويه، وقال غريه: 

مثىن وثناء، وعن معىن  ل فيه يف اللفظ واملعىن، النه عدل عن لفظ اثنني إىل لفظإمنا مل ينصرف لتكرر العد
ك إذا قلت جاءت اخليل مثىن فاملعىن اثنني اثنني، أي جاءوا مزدوجني. وكذلك اثنني إىل معىن اثنني اثنني، الن

 مجيع معدول العدد. فإن صغرته صرفته فقلت أحيد،
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د وأحسن، النه ال ( ، وثليث، وربيع، النه مثل محري فخرج إىل مثال ما ينصرف. وليس كذلك أمح1وثنىي )
َلثـُُهْم خيرج ابلتصغري عن وزن الفعل، الهنم قد قالوا يف التعجب: ما أ ميلح زيدا وما أحيسنه. وثلثت القوم َأثـْ

ْلتَـُهْم ثالثًة بنفسك ) ( . قال 2ابلضم، إذا أخذَت ثـُُلَث أمواهلم. وأَْثِلثـُُهْم ابلكسر، إذا كنت اثلِثـَُهْم أو َكمَّ
ة، إال أنك تفتح وا نـَْرَبْع وإْن َيُك خامٌس * َيُكْن سادٌس حىت يبريكم القتل وكذلك إىل العشر الشاعر: فإْن تـَْثِلث

 ( مجيعا ملكان العني. وتقول: كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم،3أربعهم وأسبعهم وأتسعهم فيهما )
_________ 

اء قلب ألفه ايء كما يف : " فإذا حقر حنو عط231: 1( صوابه " ثىن ". قال الرضى يف شرح الكافية 1)
ف قبلها، مث تنقلب ايء لتطرفها مكسورا ما قبلها، محار، فريجع الم الكلمة إىل أصلها من الواو لزوال االل

فتجتمع ثالث ايءات: االوىل للتصغري، والثانية عوض من االلف الزائدة، والثالثة عوض عن الم الكلمة، 



 راب على الثانية ".فتحذف الثالثة نسيا فيقال عطى، ويدور االع
تفصيل والتخيري، وال يصح كوهنا لتنويع اخلالف ( قوله أو كملتهم اخل. قال شيخنا: أو هنا مبعىن الواو لل2)

. مرتضى. وقال ابن برى: والشعر املذكور هنا لعبد هللا بن الزبري االسدي يهجو طيئا. وبعده: وإن تسبعوا اه
 لنا الفضل نثمن وإن يك اتسع * يكن عاشر حىت يكون

 ( أي يف معىن االخذ، وىف معىن كونه مكمال للعدد.3)
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أي صرت هبم متام ثالثني. وكانوا تسعة وثالثني فربعتهم، مثل لفظ الثالثة واالربعة، وكذلك إىل املائة، قاله أبو 
قدر. وأَثـَْلَث القوُم: جيمع إليه صخراتن مث تنصب عليهما العبيدة. واثلثة االاثيف: احليد النادر من اجلبل، 

. وكانوا ثالثة فأربَعوا كذلك، إىل العشرة. قال ابن السكيت: يقال هو اثلث ثالثة مضاف، إىل صاروا ثالثة
العشرة، وال ينون. فإن اختلفا فإن شئت نونت وإن شئت أضفت، قلت: هو رابع ثالثة ورابع ثالثة، كما تقول 

فقا فاالضافة ال غري النه قوع، أي كملهم بنفسه أربعة. وإذا اتارب عمرو وضارب عمرا، الن معناه الو هو ض
يف مذهب االمساء، النك مل ترد معىن الفعل وإمنا أردت هو أحد الثالثة وبعض الثالثة، وهذا ال يكون إال 

 أي صريمها ثالثة بنفسه. وكذلك هو ( . املعىن هذا ثلث اثنني1مضافا. وتقول: هذا اثلث اثنني واثلث اثنني )
إىل تسعة عشر. فمن رفع قال: أردت اثلث ثالثة عشر فحذفت اثلث عشر واثلث عشر ابلرفع والنصب، 

 الثالثة وتركت اثلثا على إعرابه. ومن نصب قال: أردت اثلث ثالثة عشر،
_________ 

 ب عمرو.( قوله واثلث اثنني ابالضافة أو التنوين، نظري ما مر يف ضار 1)
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اهبا االول ليعلم أن هاهنا شيئا حمذوقا. وتقول: هذا احلادى عشر والثاىن لثالثة ألزمت إعر فلما أسقطت منه ا
عشر إىل العشرين، مفتوح كله، ملا ذكرانه. وىف املؤنث هذه احلادية عشرة وكذلك إىل العشرين، تدخل اهلاء 

لك املؤنث على كل حال، وكذ  العشرة فينصبونفيها مجيعا. وأهل احلجاز يقولون: أتوىن ثالثتهم وأربعتهم إىل
أتينىن ثالثهن وأربعهن. وغريهم يعربه ابحلركات الثالث، جيعله مثل كلهم. فإذا جاوزت العشرة مل يكن إال 

النصب، تقول: أتوىن أحد عشرهم، وتسعة عشرهم. وللنساء: أتينىن إحدى عشرهتن، ومثاين عشرهتن. 



َبُس ثالثٌة من أخالفها. متلؤها إذا ُحلِ  بني َثالِث آنية والَثلوُث من النوق: اليت جتمع َبْت، وكذلك اليت تـَيـْ
واملثلوثة: َمزادٌة تكون من ثالثة جلود. وحبٌل مثلوٌث، إذا كان على َثالِث ُقوًى. وشئ مثلث، أي ذو أركان 

َة َصرَّ منها ثالث َث بناقته، إذاثالثة. واملثلَّثَّ من الشراب: الذي طُِبَخ حىتَّ ذهب ثـُُلثاُه. ويقال أيضاً: ثـَلَّ 
 أخالٍف. فإن َصرَّ خلفني قيل: شطر هبا.
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 فإن صر خلفا واحدا قيل: خلف هبا. فإن صر أخالفها كلها مجع قيل: أمجع بناقته وأكمش.
 فصل اجليم

ل، إذا أفزَِع، فهو ( الرجُ 1وَقرًا مَحْاًل. وقد ُجِئَث )أبو زيد: َجَأَث البعري جَيَْأُث َجْأاثً، وهي ِمشيَـُتُه مُ  ]جأث[
 ر.جَمُْؤوٌث، أي مذعو 

اجلُثَُّة: شخص اإلنسان قاعدًا أو انئماً. وَجثَُّه: قلعه. واْجتَـثَُّه: اقتلعه. واجلَثيُث من الَنخل: الَفِسيُل.  ]جثث[
فسيل. وشعر . واجملثة واجملثاث: حديدة يقطع هبا الواجلَثيثُة: الَفسيلُة. وال تزال جثيثًة حىت ُتْطِعَم، مث هي خنلة

. وبعرٌي ُجثاجٌث، أي ضخم. واجلث ابلفتح: الشمع، ويقال هو كل   جثاجث ابلضم، ونبت ُجثاِجثٌ  أي ملتفٌّ
 ( . قال ساعدة بن جؤية:2قَذًى خالط العسَل من أجنحة النحل وأبداهنا )

_________ 
جئثت منه فرقا حني رأيته " يث أنه عليه السالم رأى جربيل، قال " ف( قوله وقد جئث أي ابلضم، وىف احلد1)

 ت.أي ذعرت وخف
 ( واجلث ابلضم: املرتفع من االرض.2)
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 ( الشجر.2( * واجلثجاث: نبت، وهو من أحرار )1* لدى الثول ينفى جثها ويؤومها )
جداث. قال املتنخل اهلذىل: عرفت أبجدث فنعاف عرق * اجلََدُث: القرب، واجلمع َأْجُدٌث وأ ]جدث[
 ( واجتدث، أي اختذ جداث.3كتحبري النماط )  عالمات
 اجلريث ابلتشديد: ضرب من السمك. ]جرث[
( : الزراد. 4اجلِْنث: أألصل. يقال: فالن من ِجْنِثَك وِجْنِسَك، أي من أصلك، لغة أو لثغة. واجلنثى ) ]جنث[



 قال لبيد يصف درعا: أحكم اجلنثى من عوراهتا ُكلَّ ِحْراَبء إذا ُأْكرَِه َصل .
_________ 

 ( صدره:1)
وهى احلبال، ودلوه من أعلى  فما برح االسباب حىت وضعنه * يصف مشتار عسل ربطه أصحابه ابالسباب،

اجلبل إىل موضع خالاي النحل. وقوله " يؤومها " أي يدخن عليها ابالايم، وهو الدخان. والثول: مجاعة 
 النحل.

 ه يف اللسان.( يف املطبوعة االوىل " أمرار " حتريف، صواب2)
 ( بعده: وما أنت الغداة وذكر سلمى * وأمسى الرأس منك إىل امشطاط3)
 ر اجليم وضمها.( بكس4)
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 وأما قول الشاعر: ولكنها سوٌق يكون بياُعها * جبُْنِثَيٍة قد َأْخَلَصْتها الَصياِقُل فيعين به السيوَف أو الدروع.
 ُب.َجَهَث َجْهثاً: استخفَّه الغض ]جهث[
 جواثى: اسم حصن ابلبحرين. ]جوث[

 فصل احلاء
. وحَ  ]حثث[ ثَـَّثُه حتثيثاً وَحْثَحَثُه مبعىًن. ووىلَّ حثيثاً، حثه على الشئ واستحثه مبعىًن، أي حضَّه عليه، فاْحَتثَّ

، وك ذلك احلثحوث. أي مسرعاً حريصاً. وال يـََتحاثُّوَن على طعام املسكني، أي ال يتَحاضُّون. واحلِثِ يَثى: احَلثُّ
وقرب حثحاث، أي سريع ليس فيه فتور. وفرس جواد احملثة، أي إذا ُحثَّ جاءه جرٌي بعد جرٍي. وقوهلم: ما 

اْكَتَحْلُت َحثااًث، أي ما منت. وقال االصمعي: حثااث ابلكسر. قال أبو عبيد: وهو ابلفتح أصح. واحلث 
 ابلضم: حطام التنب، والرمل اخلشن.
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، أي غري ملتوت.1بز الَقفار )عي . واخلعن األصم  ( ، عن أيب عبيد، وَسويٌق ُحثٌّ
احلديث: نقيض القدمي. يقال: أخذين ما قدم وما حدث ال يضم حدث يف شئ من الكالم إال يف  ]حدث[

هذا املوضع، وذلك ملكان قدم، على االزدواج. واحلديث: اخلرُب، أييت على القليل والكثري، وجُيَمُع على 



وه مجعا للحديث. واحلدوث: ديَث على غري قياس. قال الفراء: نـَُرى أن  واحَد األحاديث ُأْحدوثٌَة، مث جعلأحا
كون شئ مل يكن. وأحدثه هللا فحدث. وَحَدَث أمٌر، أي وقع. واحلََدُث واحلُْدثى واحلادثُة واحلََداثُن، كلُّها 

دت خربًا جديدًا. قال ذو الرمة: َأستحدَث مبعىًن. وأحدث الرجل، من احلدث. واستحدثت خربًا، أي وج
. فإْن ذكرت السنَّ  الرَْكُب عن َأْشياِعِهْم َخرْبًا * َأْم راَجَع القلب من أطرابه طرب ورجل َحَدٌث، أي شابٌّ

 قلت: حديث السن .
_________ 

 ( الذى ال أدم معه.1)
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، والتحديث معروفاٌت. وحمادثة السيف: ث، والتحادثدثة، والتحدوهؤالء غلمان ُحْداثٌن، أي أحداٌث. واحملا
ِجالؤه. ورجل َحُدٌث وَحِدٌث بضم الدال وكسرها، أي حسن احلديث. ورجل حديث مثال فسيق، أي كثري 

احلديث. وتقول: مسعت حديثى حسنة، مثل خطيىب. واال حدوثة: ما يتحدث به. ورجل حدث ملوك، بكسر 
ُث نساٍء، يتحدَّث إليهن. وتقول: افعل ذلك االمر حبداثنه رهم. وِحدْ حديثهم ومسَ  احلاء، إذا كان صاحبَ 

ٌث، بفتح الدال مشددة.  وحَبداثَِته أي يف أوَِّلِه وِطراَءته. ويقال للرجل الصاِدق الظنِ  حُمَدِ 
ارث: ". وأبو احل( 1احلَْرُث: كسب املال ومجُعه. ويف احلديث: " اْحُرُث لُدنياك كأن ك تعيش أبدًا ) ]حرث[

السد. واحلارث: قلة من قلل اجلوالن، وهو جبل ابلشام يف قول النابغة. بكى حارث اجلوالن من فقد كنية ا
 (2ربه * وحوران منه خائف متضائل )

_________ 
 ( ومتام احلديث: " واعمل آلخرتك كأنك متوت غدا ".1)
 غر.تضائل: متصا( يف ديوانه: " موحش متضائل " موحش: أي ذو وحشة. وم2)
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( بن يربوع بن غيظ بن مرة، واحلارث بن عوف بن أىب حارثة بن مرة 1واحلاراثن: احلارث بن ظامل بن حذمية )
بن نشبة بن غيظ بن مرة صاحب احلمالة. واحلاراثن يف ابهلة: احلارث بن قتيبة، واحلارث بن سهم بن عمرو 

رتث، مثل زرع وازدرع. ويقال ث: الزراع. وقد حرث واحواحلرث: الزرع. واحلرا بن ثعلبة بن غنم ابن قتيبة.



احرث القرآَن، أي اْدُرْسُه. وَحَرْثُت الناقة وأحرثتها، أي ِسْرُت عليها حىتَّ ُهزَِلْت. وَحَرْثُت النار: َحرَّْكُتها. 
تخفيف، الن النون ارث بن كعب، من شواذ الوامِلْحراُث: ما حُتَرِ ُك به انَر التَـنُّور. وقوهلم بلحارث، لبىن احل

م قريبا املخرج، فلما مل ميكنهم االدغام لسكون الالم حذفوا النون، كما قالوا مست وظلت. وكذلك والال
 يفعلون بكل قبيلة تظهر فيها الم املعرفة مثل بلعنرب وبلهجيم. فأما إذا مل تظهر الالم فال يكون ذلك.

_________ 
حذمية ابحلاء غري معجمة ابن يربوع. قال: ني احلارث ابن ظامل بن ذكر اجلوهرى يف احلارث ( قال ابن برى:1)

 واملعروف عند أهل اللغة جذمية، ابجليم.
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 ( .1احلربث ابلضم: نبت ) ]حربث[
( . واحلُفَّاُث: َحيٌَّة تنفخ وال تؤذى. وقال جرير: 2احلَِفُث، بكسر الفاء: َحِفُث الَكِرِش، وهو الِقبَُّة ) ]حفث[

 ( وقد رأوا حفاثهم * قد عضه فقضى عليه االشجع3يشون )أيفا
والَذنب. وبلغ الغالُم احلِْنَث أي املعصية والطاعة. واحلِْنُث: اخلُْلُف يف اليمني. تقول: احلِْنُث: اإلمث  ]حنث[

حَتَنََّف. ويف احلديث أنَّه  أْحنَـْثُت الرجَل يف ميينه فَحَنَث، أي مل يرب  فيها. وحَتَنََّث، أي تـََعبََّد واعتزل األصنام مثل
يَـَتَحنَُّث فيه. وفالن   يـََتَحنَُّث من كذا، أي يتأمث منه.كان أييت غاَر حراء فـَ

 ( رداي4َحْوُث لغة يف َحْيُث. واحلواثء: الكبد وما يليها. قال الراجز: إان وجدان حلمهم ) ]حوث[
_________ 

 ( يقال أطيب الغنم لبنا ما أكل احلربث.1)
 بة بكسر القاف وتشديد الباء، وقد ختفف.( الق2)
 ( املفايشة: املفاخرة ابلباطل.3)
 يف اللسان: " حلمها ". (4)
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( واملراي ويقال: تركهم َحْواثً بـَْواثً، وَحْوَث بـَْوَث، وَحْيَث بـَْيَث، وحاِث ابِث، إذا فر قهم 1الكرش واحلواثء )
( 2ئ، إذا ضاع يف الرتاب فوجدته )ثة، وهى االستخراج. تقول استحثت الشوبدَّدهم. واالْسِتحاثَُة مثل االْسِتبا



. 
َحْيُث: كلمٌة تدلُّ على املكان، ألنه ظرٌف يف األمكنة مبنزلة حنَي يف األزمنة. وهو اسم مبىن، وإمنا  ]حيث[

إال مضافة إىل  حرك آخره اللتقاء الساكنني. فمن العرب من يبنيها على الضم تشبيها ابلغاايت، الهنا مل جتئ
ث يقوم زيد ومل تقل حيث زيد. وتقول حيث تكون أكون. ومنهم من يبنيها على الفتح مجلة، كقولك أقوم حي

مثل كيف، استثقاال للضم مع الياء. وهى من الظروف اليت ال جيازى هبا إال  مع ما، تقول: حيثما جتلْس 
ن أتى( . والعرب حُر حيث أتى( يف حرف ابن مسعود: )أيأجلس، يف معىن أينما. وقوله تعاىل: )وال يـُْفِلُح السا
 تقول: حئت من أين ال تعلم، أي من حيث ال تعلم.

_________ 
 ( قوله واحلواثء، ذكره مرتضى ابجليم تبعا للقاموس مث ذكره يف احلاء املهملة. قاله نصر.1)
 ( يف املخطوطة: " فطلبته ".2)
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 فصل اخلاء
قد خبث الشئ خباثة، وخبث الرجل ُخْبثاً، فهو خبيث، أي َخبٌّ ردئ.  الطي ب. و اخلبيث: ضد   ]خبث[

ذ أصحاابً خبثاء، فهو َخبيٌث خُمِْبٌث وخَمَْبثاٌن. وأخبثه غريه، أي علمه اخلُبَث وأفسَده. وَأْخَبَث  أيضاً، أي اختَّ
َثٍة، ( * والُكْفُر خمَْ 1وقول عنرتة: نـُبِ ْئُت َعْمرًا غرَي شاِكٍر نِْعَميت ) بَـَثٌة لِنَـْفِس املُْنِعِم أي َمْفَسَدٌة. ويقال: فالٌن خَلِبـْ

ايلكع تريد اي خبيُث. وللمرأة: اي َخباِث، ُبيَن على  كما يقال َلزِنْيٍة. ويقال يف النداء: اي خبث، كما يقال
 والغائط. الكسر مثل اي َلكاِع. وَخَبُث احلديد وغريه: ما نَفاُه الِكرُي. واألخبثاِن: البَـْولُ 

: أاثث البيت وَأْسقاطُُه. ]خرث[  اخلُْرثيُّ
ُدين وأنَت جماشعى * أرى يف خنث حليتك االخِنناُث: التثينِ  والتكسُّر، واالسم اخلُْنُث. قال جرير: أتوعِ  ]خنث[

 ( اضطرااب2)
_________ 

 ( يف اللسان: " نعمة ".1)
 ( يف ديوانه: " يف خنث خنبته ".2)
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( . وخننث 1امرأة ال جيرى. وخنثت الشئ فتخنث، أي عَطفته فتَـَعطَّف ومنه مسِ ي املَُخنَُّث ) ضا: اسموخنث أي
َثى: الذي له ما  يف كالمه. واخلنث بكسر النون: املستخرى املتثىن. وىف املثل: " َأْخَنُث من َدالٍل ". واخلُنـْ

َتُه إىل خارٍج فشربَت منه، للرجال والنساء مجيعاً، واجلمع اخلناثى مثل احلباىل. وخنث ت السقاء واختنثته، إذا ثـَنـَّيـْ
 فإن كسرَته إىل داخٍل فقد قبعته.

ُ اخلََوث. واألنثى َخْواثُء.رجٌل أْخوَ  ]خوث[  ُث، أي مسرتخي الَبطِن بنيِ 
 فصل الدال

ر، الن فعالء بفتح األصمعي: َدأَْثُت الطعاَم: أكلته. والدأاثء: االمة، وقد حيرك حلرف احللق، وهو اند ]دأث[
 ن.( وجنفاء، ومها موضعا2اء )العني مل جيئ يف الصفات وإمنا جاء حرفان يف االمساء فقط، وهو فرم

_________ 
( قوله ومنه مسى املخنث، قال االزهرى: االختناث التكسر، والتثىن ومنه مسى املخنث لتكسره. وقال 1)

 الليث: إمنا مسى املخنث من اخلنثى.
د يف اللسان ابلفاء، وصوابه " قرماء " ابلقاف. وأما فرماء فليست عربية. وقرماء: قرية بوادي ( وكذا ور 2)

 قرقرى ابليمامة.
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 الَدثُّ والَداثُث: املطر الضعيف. قال الراجز: ]دثث[
 قلفع روض شرب الداثاث

 ر وفتور.األموي: الَدْعُث: أول املرض. وقد ُدِعَث الرجُل، إذا أصابه اقشعرا []دعث
( يصف النوق: وخلطت كل دالث علجن * 1انقٌة داَلٌث أي سريعة، ونوق دلث. قال الراجز ) ]دلث[

. وقال األصمعي: ا ملُْنَدِلُث ختليط خرقاء اليدين خلنب اللحياىن: اندلث علينا فالٌن َيْشُتُم، أي اخنرق وانصبَّ
 سيله. الذي ميضي ويركب رأسه ال يثنيه شئ. ومدالث الوادي: مدافع

 الِدهْلاُث: األسد. ورجٌل ِدهلُاٌث ودالهث، أي جرئ مقدم. ]دهلث[
ُث: املكان الل ني ذو َرْمٍل، واجلمع الِدماُث. وقد َدِمَث ابلكسر َيْدَمُث َدَمثًا. والَدماثَُة: سهولة  ]دمث[ َْ الَدِم

 . يقال: ما كان َأْدَمَث فالان وألينه.اخلُُلقِ 



_________ 
 ( هو رؤبة.1)
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 دموث: مكان امللة إذا َخبـَْزَت. وَتْدميُث املَْضَجع: تـَْلييُنه.واال
ُ. وطريق ُمَديٌَّث، أي ُمَذلٌَّل. والَديُّوُث: الُقْنذُُع، وهو الذى ال غرية له. ]ديث[  َديَـَّثُه: َذلِلَّ

 فصل الراء
مر حيبسك، وكذلك الربيثى مثال اخلصيصى. بيَثُة: األرَبـَثْـُتُه عن حاجته َأْربـُثُُه ابلضم رَبْثاً: َحَبْسُتُه. والرَ  ]ربث[

وىف احلديث: " إذا كان يوم اجلمعة بعث إبليس جنوده إىل الناس فأخذوا عليهم ابلرابئث " أي ذكروهم 
احلوائج الىت تربثهم. وتربث يف مسريه، أي تـََلبََّث. واْرَبثَّ أمُرهم، أي ضُعف وأبطأ حىت  تفرقوا. قال أبو 

 (1ىتَّ إذا اْرَبثَّ َأْمُرُهْم * وعاد الَرصيُع هنية للحمائل )ْيناُهُم حذؤيب: َرمَ 
 الرث: الشئ الباىل، ومجعه ِراثٌث. وقد َرثَّ احلبُل وغريه يرث راثثة. ]رثث[

_________ 
( صوابه " وعاد الرصيع هنية ". الرصيع، ابلصاد املهملة: مجع رصيعة، وهى سري يضفر يكون بني محالة 1)

 نهية، ابلياء التحتية املثناة: الغاية الىت انتهى إليها الرصيع.وجفنه. والالسيف 
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وفالن رث اهليئة، ويف هيئته َراثثٌة، أي بذاَذٌة. وَأَرثُّ الثوُب، أي َأْخَلَق. والرِثَُّة: الَسَقُط من متاع البيت من 
اً: ارتثثنا رِثََّة القوِم، أي مجعناها. والرِثَُّة أيضاخللقان: واجلمع رثث مثل قربة وقرب، وراثث مثل رمهة ورهام. و 

اخُلشارَُة الضعفاء من الناس. والرِثَُّة أيضاً: املرأة احلمقاء. واْرُتثَّ فالن، وهو افْـُتِعل على ما مل ُيَسمَّ فاعله، أي 
 محَُِل من املعركة رَثيثاً، أي جرحياً وبه رمق.

أي تقرطت. وكان بشار بن برد َرعََّثِت املرأُة، ْعَثٌه وَرَعَثٌة ابلتحريك. وتَـ الرعاُث: الِقَرَطُة، واحدهتا رَ  ]رعث[
الشاعر يلقب ابملرعث لرعثة كانت له يف صغره. ورعثة الديك: عثنونه، يقال ديك ُمَرعٌَّث. قال األخطل: ماذا 

ْوُم يـُْعِجُبين ) اِر و 1يـَُؤر ُِقين والنـَ  شاٌة َرْعثاُء، إذا كان هلا حتت االذن( * من َصْوِت ذي َرَعثاٍت ساِكِن الدَّ



_________ 
 يف االساس: " ماذا يؤرقين قدما ويسهرىن ". (1)
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 زمنتان. والرعث: العهن من الصوف يـَُعلَُّق من اهلودج، عن أىب عبيد.
ختور وقد َأْرَغَثِت الَرغوُث: كل ُمْرِضَعٍة. قال طرفة: فليَت لنا مكاَن املَْلِك عمرو * رغواث حول قبتنا  ]رغث[

: أرضعته. ورَغَث اجلَدُي أمَّه، أي رِضعها. والُرَغثاُء مثال الُعَشراِء: ِعْرٌق يف الَثْدي َيِدرُّ اللنب. النعجُة ولَدها
قال: ابن السكيت: َعَصَبٌة حتت الَثْدِي. وقوهلم " آَكُل من ِبْرَذْونٍَة َرغوٍث " وهو َفعوٌل يف معىن مفعولٍة ألهنا 

َفَد ما عنده. ثٌة. قال األمحر: رُِغَث الرجُل فهومرغو   َمْرغوٌث، إذا َكثـَُر عليه السُّؤال حىتَّ يـَنـْ
َث  ]رفث[ َُ الَرَفُث: اجِلماُع. والَرَفُث أيضاً: الُفْحُش من القول: وكالُم النساء يف اجِلماع. تقول منه: َرِف

البن عباس حني  ِم * عن اللَّغا ورفث التكلم وقيلالرجُل وَأْرَفَث. قال العجاج: وُربَّ َأْسراِب َحجيٍج ُكظَّ 
 أنشد: وهن ميشني بنا مهيسا * إن تصدق الطري ننك مليسا
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 ( .1أترفث وأنت حمرم؟ فقال: إمنا الرفث ما ووجه به النساء )
الرمث، ابلكسر: مرعى من مراعى االبل، وهو من احلمض. والرمث، ابلتحريك: خشب يضم بعضه  ]رمث[

ويـُرَْكُب يف البحر، واجلمع أرماث. قال أبو صخر اهلذيل: مَتَنـَّْيُت من ُحيبِ  ُعَليََّة أَنَّنا * على َرَمٍث يف  إىل بعض
البحر ليس لنا َوفْـُر والَرَمُث أيضاً: أن أتكل اإلبل الرِْمَث فتشتكي عنه. وقد َرِمَثِت ابلكسر، وهي إبٌل َرِمَثٌة 

َقْيَت َمُث: بوَرماثى. قال األصمعي: الرَ  قية اللنب يف الَضرع. يقال َرمَّْثُت يف الضرع تـَْرميثاً وَأْرَمْثُت أيضاً، إذا أَبـْ
* ل يف االم وامتكها املرمث ورمثت الشئ: أصلحته  هبا شيئا. قال الشاعر: وشارك أهل الفصيل الفصي

 ( :2ومسحته بيدى. قال الشاعر )
_________ 

 ".النساء ( يف اللسان: " ما روجع به 1)
 ( أبو دؤاد.2)
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 ( * ونصحته يف احلرب َنْصحا وحبٌل َأْرماٌث، أي َأْرماٌم.1وأخ رمثت رويسه )
. وقد راَث الفرس. ويف املثل: " َأُحشَُّك وَتروُثين ". والَرْوثَُة: طرف الَرْوثَُة: واحدة الَرْوِث واأَلرواثِ  ]روث[

 ثََة أنفه.األرنبة، يقال: فالن يضرب بلسانه َروْ 
راَث عليَّ خربك َيريُث رَيْثاً، أي أبطأ. ويف املثل: " رب عجلة وهبت ريثا "، ويروى " هتب ريثا "  ]ريث[

واملعىن واحد، من اهلبة. وما َأراَثَك علينا؟ أْي ما أبطأ بك عنا؟ وريث: أبو حى من قيس، وهو ريث بن 
. ورجل ريث، ابلتشديد، أي بطئ. قال الفراء: رجل غطفان بن سعد بن قيس عيالن. واالسرتاثة: االستبطاء

 ُمَريَُّث العيَنني، إذا كان بطئ النظر.
 فصل الشني

 ئ: التعلق به. ورجل َشِبٌث، إذا كان طبُعه ذلك.التشبث ابلش ]شبث[
_________ 

دال ( قال الصغائى: هكذا وقع بضم الراء وفتح الواو، وهو تصحيف، والرواية " دريسه " أي بفتح ال1)
 وكسر الراء، وهو اخللق من الثياب.
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( واجلمع شبثان مثل خرب 1والشبث ابلتحريك: دويبة كثرية األرجل من أحناش األرض. وال تقل شبث )
( : َترى أَثـَْرُه يف َصْفَحتَـْيِه كأَنَّه * َمدارُِج ِشْبثاِن هَلُنَّ مَهيُم قال أبو عمرو: الشنبثة 2وخرابن. قال الشاعر )

 ي َعِلق به.بزايدة النون: العالقة. يقال شنبث اهلوى قلَبه، أ
ا َحْثَحثوا ُحص اً َقواِدُمُه * أو ُأم   ]شثث[ : نبٌت طي ب الريح مرُّ الطعم يُدَبغ به. قال أتب ط شر ًا: كأمنَّ الَشثُّ

 ِخْشٍف بذي َشثَّ وطُبَّاِق قال األصمعي: مها نبتان.
َبُث: الغليظ ال ]شربث[ ا الَشَرنـْ شرابث بضم الشني. قال ُوصف به األسد. وكذلك الكف ني والرجلني، ورمبَّ

 ( .3سيبويه: النون وااللف يتعاوران االسم يف معىن، حنو شرنبث وشرابث، وجر نفش وجرافش )
 الَشَعُث ابلتحريك: انتشار األمر. يقال: ملَّ هللا َشَعَثَك، أي مجع أمرك املنتشر. ]شعث[

_________ 



 بكسر الشني.( أي 1)
 ( هو ساعدة بن جؤية.2)
 : " وجر نفس وجرافس "، وكالمها صحيح.( يف اللسان3)
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والشعث: مصدر األْشَعِث وهو املُْغرَبُّ الرأس. وخيٌل ُشْعٌث، أي غري ُمَفْرَجَنٍة. وَتْشعيُث الشئ: تفريقه. 
 لنسب.والتشعث: التفرق. واالشعث: اسم رجل. ومنه االشاعثة، واهلاء ل

 وك.الَشَنُث ابلتحريك: قلب الَشثْن. يقال: َشِنَثْت مشافُر البعرِي، أي غلظت من أكل الش ]شنث[
 فصل الضاد

ضبثت ابلشئ ضبثا، واضطبثت به، إذا قبضت عليه بكفِ ك. وانقة َضبوٌث: ُيَشكُّ يف مِسَِنها  ]ضبث[
( : " اخلطااي بني أضباثهم "، أي يف 1احلديث )فُتْضَبُث: أي جُتَسُّ ابليد. وَمضاِبُث األسد: خمالبه. ويف 

 قبضاهتم.
ِب ابليابس. وأضغاُث األحالم: الرؤاي الىت ال يصح أتويلها ال الِضْغُث: قبضُة حشيٍش خمتلطة الَرطْ  ]ضغث[
 ختالطها.

_________ 
أضباثهم "، أي وهم ( وهو: " أوحى هللا تعاىل إىل داود: قل للمال من بىن إسرائيل ال يدعوين واخلطااي بني 1)

 ضابث، وأبرواحهم عابث ". مرتضى. مث قال: ومن اجملاز " ليث أبقرانه حمتملو االوزار غري مقلعني عنها. اه
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وَضَغَث احلديَث: خلطه. والضاغث: الذي خيتبئ يف اخلََمِر يـُْفزُِع الصبياَن بصوٍت يردِ ده يف حلقه. وَضَغَث 
 ( أم ال.1 َضغوٌث، مثل َضبوٍث، وهي اليت ُيَشكُّ يف مِسَِنها فـَُتْضَغُث أهِبا ِطْرٌق )السناَم: َعرََكُه. وانقةٌ 

 فصل الطاء
: لُعبة للصبيان، ير  ]طثث[  ُمون خبشبة مستديرة، وتسمى املطثة.الَطثَّ
 الطرثوت: نبت يؤكل. يقال: خرجوا يتطرثتون، أي جيتنونه. ]طرث[
َثِت املرأة َتْطُمُث ابلضم: حاضْت. وَطِمَثْت ابلكسر ها َطْمثاً، إذا افتضَّها. وَطمَ َطَمَثها َيْطِمُثها وَيْطُمثُ  ]طمث[



، وذلك يف كل شئ ميس. قال: ويقال للمرتع: ما َطَمَث لغة، فهي طاِمٌث. وقال أبو عمرو: الَطْمُث: امل سُّ
 .املَْرَتَع قبَلنا أحٌد. وما َطَمَث هذه الناقة حبٌل قطُّ، أي ما مسَّها ِعقالٌ 

 فصل العني
َثُة ابلتسكني: املرة الواحدة. ]عبث[  الَعَبُث: اللعب. وقد َعِبَث ابلكسر يَعَبُث َعَبثاً. والَعبـْ

_________ 
 ابلكسر: الشحم. ( الطرق،1)
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و صاعد الكاليب : والعبث: اخللط. وقد َعبَـَثُه ابلفتح يـَْعِبثُُه َعْبثاً: خلطه. والَعْبُث أيضاً: اختاذ الَعبيَثِة: قال أب
( 1خلط به. يقال َعَبثِت املرأة، إذا فرَّغته على املَُشرِ  )الَعبيَثُة: اأَلِقُط يـُْفرَُغ ُرْطُبُه حني يُْطَبُخ على جافِ ه فيُ 

 ليحمل ايبُسه َرْطَبه. يقال أْبكلي واعبثى. قال رؤبة:
وفالن َعبيَثٌة، أي ُمْؤَتَشٌب، يعين يف َنسبه وطاحت االلبان والعبائث * والعبيثة: طعام يطبخ وجيعل فيه جراٌد. 

الطُهم. وجاء فالٌن بَعبيَثٍة يف وعائه، أي بـُرٍ  وَشعري قد ُخلطا. وظلَّت الغنم َخْلٌط وَمْغَمٌز. وَعبيَثُة الناس: أخ
وهذا َعبيَثًة واحدًة وبكيلٍة واحدٍة، وهو أنَّ الغنم إذا لقيت غنماً أخرى دخلت فيها واختلط بعضها ببعض. 

دى: إذا ما اخلصيف العوبثاىن مثٌل، وأصله من اأَلِقِط والَسويِق يـُْبَكُل ابلسمن فيؤكل. وأما قول الشاعر السع
 (2ساءان * تركناه واخرتان السديف املسرهدا )

_________ 
 ( املشر: موضع إشرار االقط، وهو تركه ليجف. يقال أشره إشرارا، وشره شرا.1)
البيت لناشرة بن مالك يرد على املخبل السعدى، وكان املخبل قد عريه ابللنب. ( قال ابن برى: هذا 2)

 اللنُب احلليُب ُيَصبُّ عليه الرائب. واخَلصيُف:
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 فيقال: هو دقيق ومسن ومتر، خيلط ابللنب احلليب.
. وقد َعثَّث الصوَف تـَُعثُّ  ]عثث[  ُه َعثًّا. ويف املثل:الُعثَُّة: السوسُة اليت تلَحس الصوف، واجلمع ُعثٌّ

َثٌة َتقرِم جلدًا أملسا * يض رب للرجل جيتهد أن يؤثر يف الشئ فال يقدر عليه. ورمبا قيل للعجوز: ُعَثٌة. ُعثـَيـْ



 وفالن ُعثُّ ماٍل، كما يقال إزاء ماٍل. والعثعث: ظهر الكثيب ال نبات فيه. قال رؤبة:
 ة: اللنيِ  من االرض.َأقْـَفَرِت الَوْعساُء والَعثاِعُث * والَعثْـَعثَ 

 كشف. وىف احلديث: " كان الزبري أعفث ".اال عفث من الرجال: الكثري الت ]عفث[
 العنكث: نبت. قال الساجع: ]عكث[

 (1وعنكثا ملتبدا )
كل الَعْلُث: اخللط: َعَلْثُت الرُبَّ ابلشعري أعِلثُُه. وفالن أيكل الَعليث والَغليَث ابلعني والغني، إذا كان أي ]علث[

 ُخبزًا من شعري وِحنطة.
_________ 

 دة )ضبب( .( انظر ما سبق يف ما1)
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والُعالثَُة: مسن وَأِقٌط خيلط. وكلُّ شيئني خلطتهما فهما عالثة. وعالثة: اسم رجل من بىن االخوص ابن جعفر 
أخده ومل يدِر أيُوري أم  ور. اعتلث الرجل زندا من الشجر:بن كالب بن ربيعة بن عامر. وعلث الزند، إذا مل ي

. وفالٌن يـَْعَتِلُث الِزاند، إذا مل يتخريَّ َمْنِكَحُه. واألْعالُث: قطع الشجر املختلطة، مما يقدح به، من املَْرخ َيصلد
 واليبيس. والَعلُث ابلتحريك: شدَّة القتال واللزوم له ابلعني والغني مجيعا.

ابليد من غري أن يبصره.  ( . والتْعييُث: طلب شئ1الغنم ): اال فساد. يقال عاث الذئب يف العيث ]عيث[
 ( * اباليفاق والرمى أو ابستالل3( : فعيث ساعة أفقرنه )2قال ابن أىب عائذ )

_________ 
 ( هو أمية بن أىب عائذ اهلذىل.1)
يف االرض ".  متيم. وهم يقولون: " وال تعيثوا( قال اللحياىن: عثى لغة أهل احلجاز وهى الوجه، وعاث لغة 2)

 مرتضى. ه: أسرع إنفاقه، أو بذره وأفسده، فهو عيثان وامرأة عيثى. اهويقال: عاث يف مال
 ( أفقرنه: أمكنه من فقارهن.3)
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 فصل الغني
( ، وهو 1لُغربة )قال الفراء: الَغبيَثُة: مسن يـَُلتُّ أبِقٍط. وقد َغبَـْثُت األِقَط َغْبثاً. واألْغَبُث: لوٌن إىل ا ]غبث[

 لب اال بغث. وقد اغبث اغبثااث.ق
َغثَِّت الشاة: ُهزلت فهي َغثَّة. وَغثَّ اللحُم يَِغثُّ ويـََغثُّ غثاثة وغثوثة، هو غث وغثيث، إذا كان  ]غثث[

، أي َرُدَؤ وفسد. تقول: أَغثَّ الرجل يف منطقه. وأَغثَِّت الشاُة:  مهزواًل. وكذلك َغثَّ حديث القوم وأَغثَّ
ٍة وقـَْيٍح. وحلٍم ميِ ٍت. وقد َغثَّ  . وأَغثَّ ُهزَِلتْ  الرجُل اللحَم، أي اشرتاه َغثًّا. وَغثيَثُه اجلُْرِح: ما كان فيه من ِمدَّ

 اجلرح يـََغثُّ َغثًّا وَغثيثاً، إذا سال ذلك منه. واْستغثه صاحبه، إذا أخرجه منه وداواه. وقال:
 أمدَّ. ويقال: لبسُته على َغثيَثٍة فيه، أي على فساد عقل. جلرُح، أيوأَغثَّ اوُكْنُت كآسي َشجٍَّة َيْسَتِغثُّها * 

_________ 
مرتضى عن خط أىب زكراي وأىب سهل  ( الصواب: الغبثة لون إىل الغربة واالغبث: الذى لونه كذلك. اه1)

 هبامشه.
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 وفالن ال يغث عليه شئ، أي ال يقول يف شئ إنه ردئ فيرتكه.
. وقد َغِرَث ابلكسر يـَْغَرُث فهو َغْراثٌن، وقوٌم َغرثى وَغراثى، مثل َصحارى، وِغراث. : اجلوعالَغَرثُ  ]غرث[

وامرأة َغْرثى ونسوٌة ِغراٌث. وامرأة َغْرثى الوشاح، ألهنا دقيقة اخلصر ال ميأل وشاحها، فكأنَّه َغراثُن. والتغريث: 
 التجويع. يقال: َغرََّث كالبه، أي جوعها.

ط يقال َغَلْثُت الرُبَّ ابلشعري أْغِلثه. ابلكسر، فهو َمْغلوٌث وَغليٌث. وفالٌن أيكل الَغليَث، لُث: اخلالَغلْ  ]غلث[
إذا كان أيكل خبزًا من شعري وِحنطة. واملَْغلوُث: الطعام الذي فيه املَدر والُزؤاُن. ابن السكيت: ِسقاٌء َمْغلوٌث، 

ك: شدَّة القتال. يقال: َغِلَث فالٌن بفالن، إذا لزمه يقاتله. ابلتحري إذا كان مدبوغاً ابلتمر أو ابلُبسر. والَغَلثُ 
 ورجٌل َغِلٌث وُمغاِلٌث: شديد القتال. قال رؤبة:

 إذا امْسََهرَّ احلَِلُس املُغاِلُث * وقد َغِلَث الذئب بغنم فالٍن، إذا لزمها يفرسها.
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يقال أجاب هللا ( . قال الفراء: 1ُث والُغواُث والَغواُث )غوََّث الرجل: قال واغواثُه. واالسم الَغوْ  ]غوث[
دعاءه وغواثه. قال: ومل أيت يف االصوات شئ ابلفتح غريه، وإمنا أييت ابلضم مثل البكاء والدعاء، أو ابلكسر 

وال * مىت أييت غواثك من تغيث وغوث: قبيلة ( : بعثتك مائرا فلبثت ح2مثل النداء والصياح. وقال العامري )
بن سبأ. واستغاثين فالن فأَغثْـُتُه. واالسم الِغياُث، صارت  من اليمن، وهو غوث ابن أدد بن زيد بن كهالن

 الواو ايء لكسرة ما قبلها.
ثًا. وغيَثِت األرُض الَغْيُث: املطر. وقد غاَث الَغْيُث األرَض، أي أصاهبا. وغاَث هللا البالد يَغيُثها َغيْ  ]غيث[

 أمة بىن فالن ما أفصحها: قلت هلا: كيف كان أرض مغيثة ومغيوثة. قال ذو الرمة: " قاتل هللاتُغاُث َغْيثاً، فهي 
 املطر عندكم؟ فقالت: غثنا ما شئنا ". ورمبا مسى السحاب والنبات بذلك.

_________ 
 ( قال اجملد: وفتحه شاذ، أي الغواث.1)
ابه بعثتك قابسا. وكان لعائشة هذه موىل ئشة بنت سعد بن أىب وقاص. قال ابن برى: وصو ( وقيل هو لعا2)

ل له فند، وكان خمنثا من أهل املدينة، بعثته يقتبس هلا انرا، فتوجه إىل مصر وأقام هبا سنة، مث أاتها بنار وهو يقا
 مرتضى. يعدو، فعثر فتبدد اجلمر فقال: تعست العجلة! فقالت عائشة بعثتك اخل. اه
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 الفاءفصل 
( : 1تبز حبُّه ويؤكل يف اجلدب، وتكون خبزته غليظة شبيهة خببز امللة. قال الشاعر ): نبت خيالَفثُّ  ]فثث[

 ( * فثا ومل تستضرم العرفجا2حرمية مل ختتبز أمها )
 الَفِحُث بكسر احلاء: لغة يف َحِفَث الَكِرِش، وهي الِقبَّة ذات االطباق. ]فحث[
( فأان أفْـُرثُها 3ن السكيت: فـََرْثُت للقوم ُجلًَّة )، واجلمع ُفروٌث. ابما دام يف الَكِرشِ  الَفْرُث: الِسرجني ]فرث[

وهو وأْفرِثُها، إذا شققتها مث نثرت ما فيها. قال: وفـََرْثُت كبَده أفْـُرثُها وأْفرِثُها فـَْراثً، وفـَرَّثـُْتها تـَْفريثًا، إذا ضربته 
ا فيها. قال: وأفْـَرْثُت أصحايب، إذا شققتها وألقيت مفْـَرْثُت الَكِرَش، حيٌّ فانفرثت كبده، أي انتثرت. قال: وأ

 إذا عرضتهم لالئمة الناس.
 فصل القاف

 جاء فالن يقث ماال، أي جير. ]قثث[
_________ 



 ( أبو ذهبل.1)
 ( يف اللسان: " مل خيتبز أهلها ".2)
 ( اجللة، ابلضم: وعاء يكنز فيه التمر.3)
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ري تنوين، لضرب من التمر، وهو أطيب التمر ُبسرًا. وقال وُبْسٌر قريثاء، ممدود بغالكسائي: خنٌل َقريثاُء  ]قرث[
 سمك.أبو اجلراح: متٌر َقريثاً غرُي ممدوٍد. والِقر ِيُث: لغة يف اجِلر ِيث، وهو ضرب من ال

 بة:ابن السكيت: أقْـَعَث الرجُل يف ماله، أي أسرف. وأقْـَعَث له العطية، أي أجَزهلا له. قال رؤ  ]قعث[
ْعَثًة، أي ( * والقعيث: املطر الكثري، والسَيُب الكثري. وقال بعضهم: قـَعَ 1أقعثىن منه بسيب مقعث ) ْثُت له قـَ

. قال األصمعي : ضربه فانـَْقَعَث، إذا قلعه من أصله. حَفنت له َحفنة، إذا أعطيته قلياًل. فجعله من األضداد
 وانـَْقَعَث احلائط، إذا سقط من أصله، مثل انقعف.

 .فصل الكاف
 الَكباُث ابلفتح: الَنضيُج من مثر االراك. وما مل يونع فهو برير. ]كبث[

_________ 
 ( بعده:1)

 ليس مبنزور وال بريث *.
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 وكبث اللحم ابلكسر، أي تغري وأروح. وينشد: أصبح عمار نشيطا أبثا * أيكل حلما ابئتا قد كبثا
، مثل قولك رجل  يٌة َكثٌَّة وَكثَّاُء أيضاً.كث الشئ كثاثة، أي َكُثَف. وحل  ]كثث[ ورجٌل َكثُّ اللحية وقوٌم ُكثٌّ

صدق اللقاء وقوم صدق. والكثكث والكثكث: فتات احلجارة والرتاب، مثل األثـَْلِب واإلْثِلِب. يقال: فيه 
 الكثكث، والكثكث.

َة. وأْكَرثَُه مثله. قال اشتدَّ عليه وبلغ منه املََشقَّ  ( ، إذا1الُكرَّاُث: بقٌل. وَكَرثَُه الَغمُّ َيْكُرثُُه ابلضم ) ]كرث[
 األصمعي : ال يقال َكَرثَُه وإمنا يقال أكرثه. على أن رؤبة قد قاله:

 وقد جتلى الكرب الكوارث * ويقال: ما أْكرَتُِث له، أي ما أابيل به.



 ( : نبت يتعلق أبغصان الشجر2الكشوث ) ]كشت[
_________ 

 كما يف القاموس.( وابلكسر أيضا  1)
 : الكشوث ويضم والكشوثى وميد، واالكشوث.( يف القاموس2)

(1/290) 

 

 من غري أن يضرب بِعْرٍق يف األرض. قال الشاعر: هو الُكشوُث فال أصٌل وال ورٌق * وال نسيٌم وال ظلٌّ وال مثر
 فصل الالم

 على غري قياس، ألن املصدر من َفِعَل ابلكسر قياسه الَلْبُث: والَلباُث: املُْكُث. وقد لَِبَث يـَْلَبُث لَْبثاً  ]لبث[
إذا مل يتعد ، مثل َتِعَب تـََعباً. وقد جاء الِشعر على القياس، قال جرير: وقد أكون على احلاجات ذا التحريك 

 ْلبَـثْـُتُه أان، ولبثته تلبيثا.عاليُب فهو البٌث وَلِبٌث. وُقِرئ: )لَِبثنَي فيها أحقاابً( . وأَ لََبٍث * وَأْحَوِذايًّ إذا اْنَضمَّ الذَ 
: أَلثَّ ابملكان: أقام به. ويف احلديث: " ال تُِلثُّوا  ]لثث[ أبو عمرو: أَلثَّ عليه إْلثااثً: أحلَّ عليه. وقال األصمعي 

 األمر وتـََلثْـَلَث مبعىًن، أي تردَّد. وقال رؤبة: ( ". ولثلث مثله. ولثلث يف1بداِر َمْعَجَزٍة )
  امرٍئ ُمَلْثِلِث * ولَثْـَلثْـُتُه عن حاجته، أي حبسته. وتلثلثال خري يف ِود ِ 

_________ 
 ( أي ال تقيموا ببلدة َتعِجزون فيها عن االكتساب والتعيش.1)
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 ( : مترَّغ. وأَلثَّ املطر، أي دام أايما ال يقلع.1يف الَدْقعاِء )
قال أيضاً: انقة يضاً مسُّ جنون. واللوثَُة أيضاً: اهلَْيُج. وياللوثَُة ابلضم: االسرتخاء والبطء. واللوثَُة أ ]لوث[

( : بذات لوث َعَفْرانٍة إذا 2ذات لوثٍَة، أي كثرية اللحم والشحم، ذات َهَوٍج. والَلْوُث ابلفتح: قال الشاعر )
صَبها. والَث الرجُل ( والث العمامة على رأسه يلوثها لواث، أي ع3ا )َعثـََرْت * فالتَـْعُس أدىن هلا من أن يقال َلع

وُث يب، أي يلوذ يب. وااللِتياث: االختالط وااللتفاف. يقال: اْلتاَثِت اخلُطوُب. يَلوُث، أي دار. وفالن يَل
ا احتبس. ولوََّث ثيابَه واْلتاَث برأس القلم َشَعَرٌة. واْلتاَث يف عمله: أبطأ. وما الَث فالٌن أن غلب فالانً، أي م

 وََّث املاَء، أي كدَّرَُه.ابلطني، أي لطَخها. ولَ 



_________ 
 قعاء: الرتاب، واالرض ال نبات هبا.( الد1)
 ( االعشى.2)
( قال ابن برى: صواب إنشاده: من أن أقول لعا. وقوله بذات لوث متعلق بكلف يف بيت قبله، وهو: 3)

 قول لعا.ى عليها إذا ما آهلا ملعا يف املخطوطة: من أن أكلفت جمهوهلا نفسي وشايعين * مه
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. واملَُليَُّث من الرجال: البطئ لسمنه. ورجل ألوث، فيه اسرتخاء  والَلويَثُة على َفعيَلٍة: اجلماعُة من قبائل شىتَّ
، صارت الواو ايًء لكسرة ما قبلها. الكسائي: يقال  بنيِ  الَلَوِث. ودميٌَة َلْواثُء. والِليُث ابلكسر: نبات ملتفٌّ

م َلَمالِوُث، أللقوم األشراف: إ ي يُطاُف هبم وُيالُث، الواحد َمالٌث، واجلمع َمالِوُث. وقال: َهالَّ َبَكْيِت هنَّ
( : كانوا َمالويَث فاحتاَج الصديُق هلم * فـَْقَد البالِد 2( وَمالويُث أيضاً: وقال )1َمالِواثً * من آِل عبِد مناف )

 ( * بِفْتياٍن َمالِوثٍَة جالد3 إذ َأْسَلْمُتموُه )ل: َمنَـْعنا الَرْعلَ إذا ما متُِْحُل املََطرا وكذلك املالِوثَُة. وقا
الَلَهثاُن ابلتحريك: العطش. والَلْهثاُن ابلتسكني: العطشان. واملرأة هَلْثى. وقد هلث هلثا وهلااث مثل مسع  ]هلث[

 ( :4مساعا. واللهاث، ابلضم: حر العطش. وقال الشاعر )
_________ 

 ".: " من آل عبد منات ( يف املخطوطة1)
 ( أبو ذؤيب اهلذىل.2)
 ( يف اللسان: " إذ سلمتموه ".3)
 ( هو الراعى.4)
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( مَثيال وهَلََث الكلُب ابلفتح يـَْلَهُث هَلْثاً وهُلااثً ابلضم، 1حىت إذا بـََرَد الِسجاُل هُلاثها * وَجَعْلَن َخْلَف ُعروِضِهنَّ )
لعطش، وكذلك الرجل إذا أعيا. وقوله عز  وجل : )إْن حَتِْمْل عليه يـَْلَهْث أو إذا أخرج لسانه من التعب أو ا

ك إذا محلت على الكلب نـََبح ووىلَّ هارابً، وإْن تركته شدَّ عليك ونبح، فيُـْتِعْب نفسه ُمقِباًل ترتْكُه يـَْلَهْث( ، ألنَّ 
 اللسان.عليك ومدبرًا عنك، فيعرتيه عند ذلك ما يعرتيه عند العطش من إخراج 



عامله معاملة الَليُث: األسد. والَلْيُث: ضرب من العناكب يصطاد الُذابَب ابلوثب. ويقال: اليـََثُه، أي  ]ليث[
الَلْيث أو فاَخَرُه ابلَشَبه ابلليث. وقوهلم: " إنه ال شعج من ليث ِعِفر ِيَن ". قال أبو عمرو: هو األسد. وقال 

للراكب، ُنسَب إىل ِعِفر ِيَن اسم بلد. قال الشاعر: فال تـَْعُذيل يف ُحْنُدٍج األصمعي: هو دابة مثل احِلرابء يتعرض 
 ِعِفر ِيَن َلَديَّ سواء إنَّ ُحْنُدجاً * وَلْيثَ 

 فصل امليم
 َمثَّ يده مَيُث ها، إذا مسحها مبنديل أو حشيش ]مثث[

_________ 
 ل.( يف اللسان " غروضهن " وقال: الغروض: مجع غرض، وهو حزام الرح1)
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. ويقال: َمثَّ شاربَه، إذا أطعمه شيئاً دمساً ) ( . وَمثَّ الِنْحُي: نـََتَح وَرَشَح، وال يقال فيه نضح. 1لغة يف َمشَّ
. يقال أخذه فمَ  ْثَمَثُه واملثمثة: التخليط. يقال مثمث أمرهم إذا خلَّطه. وَمْثَمَثُه أيضاً مثل َمْزَمَزُه، عن األصمعي 

دبر. وأنشد: مثَّ اْسَتَحثَّ َذْرَعُه اْسِتْحثااث * َنَكْفُت حيث َمْثَمَث امِلْثمااث قال: إذا حرَّكه وأقبَل به وأوَمْزَمَزُه، 
َتَكْفُت أثـََرُه. واألفعى خُتَلِ ُط املشَي، فأراد أنَّه أصاب أثرًا خملَّطاً. وامِلْثماُث بكسر امليم: املصدر،  يقول: انـْ

 لفتح االسم.واب
ا قيل َمَرَدُه. ورجل ممَْرٌث، أي 2َر بيده مَيْرِثُُه َمْراثً، لغة يف مرسه، إذا ماثَُه وداَفُه ) التمَمَرثَ  ]مرث[ ( . ورمبَّ

صبور على اخِلصام، واجلمع مَماِرُث. وَمَرَث الصيبُّ إصبَعه، إذا الَكها. قال َعبدة بن الطبيب: فـََرَجْعتُـُهْم َشىتَّ 
 رضعمَيُْرُث َوْدَعتَـْيِه مميَدُهم * يف املَْهِد كأنَّ عَ 

_________ 
 ( أبو زيد: مث شاربه ميثه مثا، إذا أصابه دسم فمسحه بيديه ويرى أثر الدسم عليه.1)
 ( يف املخطوطة: " وذابه ".2)
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َتُه. ويقال: َمَغثوا فالاًن، إذا ضربوه ضرابً غري ُمرَب ٍِح ك ]مغث[ أهنم تـَْلَتلوُه. ورجٌل َمَغْثُت الدواء يف املاء، إذا َمَرثـْ
( : ممغوثة 2( وقال )1َض فالِن، أي شانوه ومغصوه )َمِغٌث، أي َمِرٌس مصارٌع شديُد العالج. وقوهلم: َمَغثوا ِعرْ 



 أعراضهم ممرطله * كما تالث يف اهلناء الثمله وَكألٌ َمغيث ومَمْغوٌث، إذا أصابه املطر فصرعه.
ملُْكُث وامِلْكُث بضم امليم وكسرها. ر. وقد َمَكَث وَمُكَث. واالسم ا( : الَلْبُث واالنتظا3املكُث ) ]مكث[

ثاً، أي ُمتَـَلوِ ماً. ورجل مكيث، أي ومتكث: تلبث. وا ملكيثى، مثال اخلصيصى: املكث. وسار الرجل ُمَتَمكِ 
 ( :4رزين. قال صخر )

 (5فإىن عن تقفركم مكيث )
_________ 

  اللسان " مضغوه ". واملغص، ابملهمله: الطعن.( يف املطبوعة " مغضوه " حتريف. وىف1)
 ( صخر بن عمري.2)
 ك.( املكث مثلثا وحير 3)
 ( صوابه: قال أبو املثلم يعاتب صخرا.4)
 ( صدره:5)

 أنسل بىن شعارة من لصخر:
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عنه وليس يَنوي له وفاء. َمَلَثُه بكالم، أي طيِ ب نفسه مَيُْلثُُه َمْلثاً، وذلك إذا وعده ِعَدًة كأنه يردُّه  ]ملث[
( تقول: أخوك أم الذئب؟ 1اختلط الظالم ومل يشتدَّ السواُد جدًّا، حني ) وتقول: أتيته َمَلَث الظالِم، أي حني

قال األصمعي: وذلك عند صالة املغرب وبعدها. وأنشد جلندل بن املثىن الطهوى: ومنهل من االنيس انء * 
 االمساء دوايته برجع أبالء * إذا انغمسن ملث

 ، إذا ُدفْـَتُه، فامناث هو فيه امنيااث.مثت الشئ يف املاء َأموثُُه َمْواثً وَمَواثانً  ]موث[
 املَْيثاُء: األرض السهلة، واجلمع ميث، مثل هيفاء وهيف. وأما الذى يف شعر االعشى: ]ميث[

 نت وبردت.( * فهو اسم جارية. ومتيثت االرض، إذا مطرت فال2مليثاء دار قد تعفت طلوهلا )
_________ 

 ( يف اللسان: " حىت ".1)
 ( عجزه:2)

 ا نضيضات الصبا فمسيلها:عفته
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 ومثت الشئ يف املاء أميثه، لغجة يف مثته، إذا دفته فيه.
 فصل النون

ُبُث نـَْبثاً مثل نـََبشَ  ]نبث[ ُبُش، وهو احلفر ابليد. والَنبيَثُة: تراب البئأبو زيد: نـََبَث يـَنـْ ر والنهر. قال الشاعر  يـَنـْ
 ِبئاَرُهم * فسوَف ترى ماذا تـَُردُّ الَنباِئُث وخبيٌث نَبيٌث، إتباع له. ( : وإن نبثوا بِئري نـَبَـْثتُ 1)

نصاري: إذا جاوَز االثنني ِسرٌّ َنثَّ احلديَث يـَنُـثُُّه ابلضم نـَثًّا، إذا أفشاه. ويروى قول قيس بن اخلطيم األ ]نثث[
نـَثًّا ونَثيثاً، إذا رشح. وىف احلديث: " وأنت تنث ثرِي الُوشاِة َقمنُي وَنثَّ الِزقُّ يَِنثُّ ابلكسر فإن ه * بَِنثٍ  وَتك

 نثيث احلميت ".
ه. يقال: َبدا جَنيُث الَنجيَثُة: ما أخرَج من تراب البئر، مثل الَنبيَثِة. وجَنيَثُه اخلرِب: ما ظهر من قبيح ]جنث[

 كانوا خُيفونه.القوِم، إذا ظهر ِسرُُّهم الذي  
_________ 

 ( أبو دالمة.1)
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أبو عبيد: ويقال يستغويهم أيضاً، قال الفراء: خرَج فالٌن يـَْنُجُث بين فالن، أي َيْستَـْعويِهم ويستغيث هبم. قال 
( : ِغالُف القلب، واجلمع أجناث مثل طنب 2( . والُنجُث )1ابلغني، والَنجيُث: اهلدف، وهو تراب جُيمُع )

 وأطناب. أنشد أبو عبيد:
 تـَْنزو قُلوُب الناِس يف أجناثها * واالستنجاث: التصدى للشئ.

 تَـْفِل. وقد نـََفَث الراقي ينفث وينفث.النَـْفُث: شبيه ابلنفخ، وهو أقلُّ من ال ]نفث[
ُفُث الَسمَّ، إذا َنَكَزْت. ويف املثل:  " ال بدَّ للمصدور أن يـَْنِفُث ". )والنَـفَّااثُت يف الُعَقِد( : السواحر: واحليَُّة تـَنـْ

َي منه يف فيك فنفثته. والُنفاثَُة، ابلضم: ما نـََفثْـَتُه من فيك. يقال: لو سألين نُفاثََة ِسواٍك ما أعطيته، وهو ما بق
 وبنو نفاثة: قوم من العرب. ودم نفيث، إذا نفثه اجلرح.

 قيُث واالْنِتقاُث.يقال: خرجت أَنـُْقُث ابلضم، أي ُأسرِع. وكذلك التَـنْ  ]نقث[
_________ 

 ى فيه.( ويبىن منه غرض ويرم1)
 ( بضمة وبضمتني.2)
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ِسَيِة واأَلْخبية لتُـْغَزَل اثنيًة. والنكث أيضا: اسم رجل، وهو النكث ابلسكر: أن تنقض أخالق اأَلكْ  ]نكث[
َتَكَث، أي نقَضه فانتقض.  والَنكيَثُة: ُخطٌَّة صعبة ينُكُث فيها القوم. بشري ابن النكث. وَنَكَث العهَد واحلبَل فانـْ

 قال طرفة:
وبلَغ فالٌن َنكيَثَة بعريه، أي أقصى ( * وفالٌن شديد الَنكيَثِة، أي النفس. 1مىت َيُك عهٌد للَنكيَثِة أشهِد )

الخرى، أي جمهوده يف السري. وقال فالٌن قواًل ال َنكيَثَة فيه، أي ال ُخْلَف فيه. وطلَب فالن حاجة مث انتكث 
 انصرف إليها.

 فصل الواو
قول: ورثت املرياث أصله ِمْوراٌث، انقلبت الواو ايًء لكسرة ما قبلها. والرُتاُث أصل التاء فيه واو. ت ]ورث[

أىب، وورثت الشئ من أيب، أرِثُُه ابلكسر فيهما، وراث ووراثة وإراث، االلف منقلبة من الواو، َورِثًَة اهلاء عوض من 
ا سقطت الواو من املستقبل لوقوعها بني ايء وكسرة ومها متجانسان والواو مضادهتما، فحذفت الواو. وإمن
 الكتنافهما

_________ 
 ( وصدره:1)

 قرىب وجدك إنه:وقربت ابل
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ا، مث جعل حكمها مع االلف والتاء والنون كذلك، الهنن مبدالت منها. والياء هي االصل، يدل على إايه
وفعلنا وفعلت مبنيات على فعل، ومل تسقط الواو من يوجل لوقوعها بني ايء وفتحة، ومل تسقط ذلك أن فعلت 
فلعلة أخرى ذكرانها يف ابب  سر لتقوى إحدى الياءين ابالخرى. وأما سقوطها من يطأ ويسعالياء من ييعر ويي

ني. وتقول: أورثه الشئ أبوه، اهلمز. وذلك ال يوجب فساد ما قلناه، النه جيوز متاثل احلكمني مع اختالف العلت
 كابرًا عن كابٍر.  وهم َورَثة فالن. وَورَّثَُه توريثاً، أي أدخله يف ماله على ورثته. وتوارثوه

 على األرض، لغٌة يف الَوْطِس، أو لثغة. الَوْطُث: الضرب الشديد ابلرِجل ]وطث[
ويشقُّ على من ميشي فيه. وأْوَعَث القوُم،  الَوْعُث: املكان الَسهل الكثري الدهِس، تغيب فيه األقدام، ]وعث[



( : َوعٌث. وامرأٌة َوْعَثٌة أيضاً: كثرية اللحم. ووعثاء 1ْعِث. ويقال أيضاً للعظم املكسور )أي وقعوا يف الوَ 
 شقَّته. ورجٌل َمْوعوٌث: انقص احلسب. ابن السكيت: أْوَعَث يف ماله، أي أسرف.السفر: م

_________ 
 " للعظم املوقور املكسور ".( يف املخطوطة: 1)
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( القوم يقع من غري قصٍد، أو يكون غري 1أصابنا َوْلٌث من مطٍر، أي قليٌل منه. والَوْلُث: العهد من ) ]ولث[
( لضربت عنقك ". 2مؤكَّد. يقال: َوَلَث له َعْقدًا. ومنه قول عمر رضي هللا عنه للجاثَليِق: " لوال َوْلُث َعْقٍد )

 بلثه ولثا، أي ضربه. عن أىب عمرو. لعصاوولثه اب
 فصل اهلاء

 اهلنبثة: االختالط يف القول، ويقال االمر الشديد. ]هبث[
 اهلثهثة: االختالط. يقال هثهثت السحابة بقطرها وثلجها، إذا أرسلته بسرعة. وهثهت الواىل: ظلم. ]هثث[

 اهللبوث مثال الفردوس: االمحق، ويقال الفدم. ]هلبث[
د: ِهْثُت له هيثا وهيثاان، إذا أعطيته شيئا يسريًا. واهلَْيُث: احلركة مثل اهلَْيِش. قال االصمعي: زي بوأ ]هيث[

 اهليثة: اجلماعة من الناس، مثل اهليشة.
_________ 

 ( يف اللسان عن الصحاح " بني ".1)
 ( يف اللسان: " لوال ولث لك من عهد ".2)
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 ابب اجليم:
 فصل االلف:

عمرو بن العالء: بعض العرب يبدل اجليم من الياء املشددة. وقلت لرجل من حنظلة: ممن أنت؟  أبو قال
 يريد فقيمى ومرى. وأنشد هلميان ابن قحافة السعدى:فقال فقيمج. فقلت: من أيهم؟ فقال: مرج. 

رجل من أهل يطري عنها الوبر الصهاجبا * قال: يريد الصهاىب، من الصهبة. وقال خلف االمحر: أنشدين 



البادية: خايل عويف وأبو علج * املطعمان اللحم ابلعشج * وابلغداة كسر الربنج * يريد عليا، والعشي، 
ن الياء املخففة أيضا. وأنشد أبو زيد: اي رب إن كنت قبلت حجتج * فال يزال شاحج والربىن وقد أبدلوها م

 أيتيك بج * أقمر هناز ينزى وفرتج وأنشد أيضا:
 ا أمسجد وأمسجا * يريد أمست وأمسى. فهذا كله قبيح.حىت إذا م

(1/297) 

 

 وقال أبو عمر اجلرمى: ولو رده إنسان لكان مذهبا.
ت أيضا، على افتعلت. األجيج: تـََلهُّب النار. وقد أجت توج أجيجا. وأججتها فتأججت وائتج ]أجج[

 واالجوج: املضئ، عن أيب عمرو. وأنشد أليب ُذؤيب يصف برقا:
 ال الشاعر:( * وأجَّ الظليم يؤج أج اً، أي عدا وله حفيف يف عدوه. ق1 كمصباح اليهوِد َأجوُج )َأَغرُّ 

جَُّة: شدة احلر وتوهُّجه، واجلمع ( * وقوهلم: القوم يف أجٍَّة، أي يف اختالط. واألَ 2يؤج كما أجَّ الظليُم املُنَـفَُّر )
. وقد أجَّ املاُء يُؤجُّ أجوجا.إجاج، مثل جفنة وجفان. تقول منه: ائتج النهار ائتج  اجا. وماٌء ُأجاٌج، أي ِمْلٌح مر 

_________ 
ه * يضئ سناه راتقا متكشفا * قال ابن برى: يصف سحااب متتابعا، واهلاء يف سناه تعود على ( صدر 1)

اتق لك أن الربقة إذا برقت انكشف السحاب. وراتقا حال من اهلاء يف سناه. ورواه االصمعي: ر السحاب، وذ
 متكشف، فجعل الراتق الربق.

 ورواه ابن دريد: " الظليم املفزع ".( قال ابن برى صوابه: تؤج، ابلتاء النه يصف انقته. 2)

(1/297) 

 

عول، كأنه قال االخفش: من مهز أيجوج ومأجوج وجيعل االلف من االصل يقول أيجوج يفعول، ومأجوج مف
مها لفني زائدتني يقول ايجوج من جيجت، وماجوج من جمجت و من أجيج النار. قال: ومن ال يهمز وجيعل اال

 غري مصروفني. قال رؤبة: لو أن ايجوج وماجوج معا * وعاد عاد واستجاشوا تبعا
رَجاً وَأرجياً، إذا فاح. قال أبو ]ارج[ األرَُج واأَلريُج: توهُّج ريح الطيِب. تقول: َأرَِج الطيُب ابلكسر أَيرَُج أَ 

ني القوم أَتْرجياً، إذا أغريت بينهم ابلة لطمية * هلا من خالل الدأيتني أريج وَأر ْجُت بذؤيب: كأن عليها 
وهيجت، مثل أرشت. قال أبو سعيد: ومنه مسى املؤرج الذهلى جد املؤرج الراوية. وذلك أنه أرج احلرب بني 



 رجان: بلد بفارس: ورمبا جاء يف الشعر بتخفيف الراء.بكر وتغلب، أي أشعلها. وأ
 اأَلزَُج: ضرب من األبنية واجلمع، آزٌُج وآزاٌج. قال األعشى: ]أزج[
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 بناُه سليمان بُن داود ِحْقَبًة * له آزٌُج ُصمُّ وَطيٌّ مَوثَّقُ 
أبو عمرو: اأَلَمُج: َحرٌّ وَعَطٌش. يقال: صيف أَمٌج، أي شديد احلر. قال العجاج: حىت إذا ما الصيف  ]أمج[

 من رعى ما تزجلا صار أجما * وفرغا
 فصل الباء

قوهلم: اجعل الَبْأجاِت أبَْجاً واحدًا، أي ضرابً واحدًا ولوانً واحدًا، يـُْهَمْز وال يُهمز. وهو معر ب، وأصله  ]أبج[
 رسية ابها، أي ألوان االطعمة.ابلفا

 ال رؤبة:األصمعي: َبجَّ الَقرحة يـَُبجُّها جَبَّاً، أي شقها. وجَبَُّه ابلرمح: طعنه. وق ]جبج[
الِسَمُن من الُعشب فأوسَع  قفخا على اهلام وجبا وخضا * ويقال: انبجت ما شيتك من الكأِل، إذا فتقها

( كأن القسور اجلون جبها * 1شجعى يصف عنزا له: جلاءت )خواصرها. وقد جَبَّها الكال. قال جبيهاء اال
 عساليجه والثامر املتناوح

_________ 
 فيه جواب لو يف بيت قبله، وهو: = ( قال ابن برى: والالم1)
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ورجل أبج، إذا كان واِسَع َمَشقِ  العني. قال ذو الُرمَّة: وخُمْتَـَلٍق للُملك أبيَض َفْدَغٍم * أشمَّ أََبجِ  العنِي كالقمر 
الَصيب .  الَبْدِر وعني جباء: واسعة. والبجة الىت يف احلديث: صنم. والبجبجة: شئ يفعله االنسان عند مناغاة

( : حىت 1يناً مث اضطرب حَلُمُه قيل: رَُجٌل جبباج وجبباجة قال الراجز )قال ابن السكيت: إذا كان الرُجل مس
 (2ترى البجباجة الضياطا * ميسح ملا حالف االغباطا )

 ( . قال العجَّاج:3الَبْحَزُج: َوَلُد البقرِة ) ]حبزج[
 ِبفاِحٍم َوْحٍف َوَعْييَنْ حَبَْزجِ 

 دالَبَذُج من أوالد الضَّْأِن، مبنزلة العتو  []بذج



_________ 
= فلو أهنا طافت بنبت مشرشر * نفى الدق عنه جدبه فهو كاحل والقسور: ضرب من النبت. وكذلك الثامر. 

 والكاحل: ما اسود منه. واملتناوح: املتقابل.
 ( هو نقادة االسدي.1)
 ( بعده:2)

 مالزمة الغبيط، وهو الرحل. ابحلرف من ساعده املخاطا * االغباط:
 ولد البقرة الوحشية ". ( يف اللسان: "3)
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 ( : قد َهَلَكْت جارَتُنا من اهلََمْج * وإْن جَتُْع أتُكْل َعتودًَّا أْو بذجْ 1من أوالد املعز، ومجعه بذجان. وقال )
ا مسِ ي احلصنُ  ]برج[ ُتم يف بُروِج بـُْرُج احِلصن: رُكنه. واجلمع بروج وأبراج. ورمبَّ  به. قال هللا تعاىل: )ولو ُكنـْ

سماء. وبرجان: اسم لص. يقال: " أسرق من برجان ". والربج، ابلتحريك: أن : واحد بروج المشيَّدة( . والربج
يكون بياُض العني حُمِْدقاً ابلسواد ُكلِ ِه ال يغيب من سوادها شئ. وامرأة برجاء بينة الربج. ومنه قيل ثوٌب مربَّج 

يُج: امِلْمخضة. وقال: لقد متخَّض يف لمعنيَّ من احللل. والتربُّج: إظهار املرَأِة زيَنتها وحماسنها للرجال. واإلْبر ل
 قليب َمَودَّهُتا * كما متخَّض يف إبرجيه اللنب اهلاء يف إبرجيه يرجع إىل اللنب.

 قال العجاج يصف الظليم: الرَبَْدُج: السَّيْبُ، وهو معرَّب وأصله ابلفارسية " برده ". ]بردج[
_________ 

 وامسه عبيد.( هو أبو حمرز احملاريب، 1)
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 * كما رأيت يف املالء الربدجا
َعُجُه بـَْعَجاً، إذا شقَُّه، فهو َمْبعوٌج وبَعيٌج. قال أبو ذؤيب: وذلك أعلى منك قدرًا  ]بعج[ بـََعَج بطَنه ابلسكني يـَبـْ

عف مشيه. قال الشاعر: ليلَة أمشي راِم بَعيُج ورجل بِعج كأن ه مبعوج البطن من ضَ ( ألنَه * كرمٌي وَبطين ابلكِ 1)
على خماَطَرٍة * مشياً ُرويدًا كِمْشَية الَبِعِج واالنبعاج: االنشقاق. وتـَبَـعََّج السَّحاب تـَبَـعُّجاً، وهو انفراُجُه عن 

 احِلجارة. قال العج اج: الَوْدق. يقال: بـَعََّج املطُر األرَض تـَْبعيجاً من شدة َفْحصه



 إْذ تبعجا * والباعجة: متسع الوادي.حيُث استهلَّ املُْزُن 
بَـَلَج وتـَبَـلََّج مثله. وتبلَّج فالٌن، إذا  ]بلج[ ُلُج ابلضم، أي أضاء. وانـْ الُبلوُج: اإلشراق. تقول: بـََلَج الصبُح يـَبـْ

. وُصْبٌح أبلج بني البلج، أي مشرق مضئ. قال العجَّ   اج:ضحك وهشَّ
 احلقُّ إذا اتَّضح. يقال: " احلقُّ أَبـَْلُج والباطل جللج ".حىتَّ بدت أْعناُق ُصْبٍح أَبـَْلجا * وكذلك 

_________ 
 ( يف اللسان: " منك فقدا ".1)
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إذا رأيت وكل شئ وضح فقد اْباَلجَّ ابليجاجاً. والبَـْلَجُة والبُـْلَجُة، يف آخر الليل. يقال: رأيت بـُْلَجَة الصبح، 
 ُ  البَـَلِج، إذا مل يكن مقروان. وىف حديث أم معبد، َضْوَءُه. والبُـْلَجُة: نـََقاَوُة ما بني احلاِجَبني. يقال: رجٌل أبلُج َبنيِ 

يف صفة النيب صلى هللا عليه وسلم " أبلج الوجه " أي مشرقه. ومل ترد بلج احلاجب، الهنا تصفه ابلقرن. عن 
 أىب عبيد.

تعاىل: )ِمْن ُكلِ  َزوٍج ن. يقال: رجل ذو هَبَْجٍة. وقد هَبَُج ابلضم هَباَجًة فهو هَبيٌج. قال هللا ُة: احلُسالبَـْهجَ  ]هبج[
، فهو هبٌَِج وهَبيٌج. قال: كان الشباب رداء قد هبَِْجُت به * فقد  هَبيٍج( . وهبََِج به ابلكسر، أي فرِح به وُسرَّ

بتهاج: ا األمُر ابلفتح، وَأهْبََجين، إذا َسرََّك. وَأهْبََجِت األرُض: هبََِج نباهُتا. واالتطايـََر منه ِللِبلى ِخَرُق وهَبََجين هذ
 السُّرور.
 البهرج: الباطل والردئ من الشئ، وهو معرب. يقال درهم هبرج. قال العجاج: ]هبرج[
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 * وكان ما اهتض اجلحاف هبرجا * أي ابطال.
ُهُم البائجُة تَ الباِئَجُة: الداهيُة. يق ]بوج[ : انباجت عليهم بو ال: ابَجتـْ ائج بوُجُهْم، أي أصابتهم. وقال األصمعي 

َفتَـَقْت عليهم َدواٍه. وأنشد للشمَّاخ يرثي ُعَمر بن اخلطاب رضي هللا عنه. َقَضْيَت أمورًا مث  منَكرٌة، إذا انـْ
 ملع وتكشف.غادرَت بعدها * بوائَج يف أكماِمها مل تـَُفتَِّق َوتـَبَـوََّج الربق: 

 فصل التاء
( نضح العبري هبا * كأنَّ َتْطياهَبا يف األنف 1) هي االترجة واالترج. قال علقمة ابن عبدة: حيملن أترجة ]ترج[



مشموم وحكى أبو زيد ترجنة وترنج، ونظريها ما حكاه سيبويه: وتر عرند، أي غليظ. وترج ابلفتح: اسم 
 ( :2موضع. وأنشد االصمعي )

_________ 
 ( يف ديوانه: " نضخ " ابخلاء املعجمة.1)
 ( ملزاحم العقيلى.2)
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( كجثمان احلمامة أجفلت * به ريح ترج والصبا كل جمفل ويقال يف املثل: " هو أجرأ من املاشي 1وهاب )
 برتج " الهنا مأسدة.

تَـتَـوََّج، أي ألبسه التاَج فلِبس ]توج[  ُه. يقال: العمائم تيجان العرب.التاُج: اإِلكليُل. تقول: تـََوجَُّه فـَ
 فصل الثاء

 وأنشد أبو زيد يف كتاب اهلمز:الثؤاج: صياح الغنم.  ]أثج[
 وقد أثجوا كثؤاج الغنم * وهى اثئجة، واجلمع ثوائج واثئجات.

الثـََبُج: ما بني الكاِهل إىل الظهر. قال الشماخ: وكيف يضيع صاحب مدفآت * على أثباجهن من  ]ثبج[
 ويقال: ثبج كل شئ: وسطه. وثبج الرمل: معظمه، عن أىب عبيد.( 2الصقيع )

_________ 
 ( اهلاىب: الرماد.1)
 ( وقبله: أعائش ما لقومك ال أراهم * يضيعون اهلجان مع املضيع2)
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تثبيجاً، إذا مل  ثـَبََّج الكتاَب والكالموثـَبََّج الر اعي ابلعصا تـَْثبيجاً، إذا جعلها على ظهره وجعل يديه من ورائها. و 
َبُج: العريض الثـََبج، ويقال الناتئ الثـََبج، وهو الذى صغر يف احلديث " إن جاءت به أثيبج )يبيِ ن ( ". 1ه. واألَثـْ

( : أقْـَعى على أطراف قدميه. وقال: إذا الكماة جثموا على الركب ثبجت اي عمرو ثبوج 2وثـََبَج الرجُل )
 احملتطب

ذا َسيـَّْلَتُه. وأاتان الوادي بَثجيِجِه، أي بسيله. ومطٌر َثجَّاٌج، إذا انصبَّ  َأُثجُُّه ثجَّاً، إَثَجْجُت املاء والدمَ  ج[]ثج



 جدًا. والَثجُّ: سيالُن ِدماِء اهلَْدِي. ويف احلديث: " أفضل احلج العج والثج ".
كما تقول:   السماُء تـَثْـُلُج ابلضم، يـَْوُمنا. وثَلَجْتنا الثَّلُج معروف. وأرض مثلوجة: أصاهبا ثلج. وقد أثَلجَ  ]ثلج[

َمَطرتنا. ويقال أيضاً: ثـََلَجْت نفسي تـَثْـُلُج ثُلوجاً، إذا اطمأَنَّت، عن أىب عمرو. وثَِلَجْت نفسي ابلكسر تـَثْـَلُج 
 ثـََلجاً لغة فيه، عن االصمعي.

_________ 
 ل ".( هو حديث اللعان: " إن جاءت به أثيبج فهو هلال1)
 ( ثبج ثبوجا.2)
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عب بن ُلَؤي  ألخيه عامر بن لؤي : لئن كنت مثلوَج الفؤاد لقد بدا * ورجل مثلوج الفؤاد، إذا كان بليدًا. قال ك
 جلمِع لؤيٍ  منك ِذلَُّة ذي َغْمِض وحفر حىتَّ أثلج، أي بلغ الطني.

 فصل اجليم
إْصَبعي جَيَْرُج َجَرجاً، إذا اضطرب من َسَعته. أبو زيد: اجلَرُِج: اجلاِئُل الَقلُق. يقال: َجرَِج اخلامَتُ يف  ]جرج[

أنشد: إين ِ ألهوى طفلًة ذاَت َغَنْج * َخْلخاهُلا يف ساِقها غرُي َجرِْج قال: واجلََرَجُة ابلتحريك: َجادَُّة الطريق. و 
( 1اخلرج )قال: واجلََرُج أيضاً: األرض الغليظُة. وقال ابن دريد: االرض ذات احلجارة. واجلرجة ابلضم: وعاء ك

جة * وأدكن من أرى الدبور معسل وابخلاء تصحيف، واجلمع . قال أوس بن حجر: ثالثة أبراد جياد وجر 
 جرج، مثل بسرة وبسر. ومنه جريج مصغر اسم رجل.

_________ 
 ( من أدم خاصة.1)
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 جلمع جلج.اجلََلَجُة: ابلتحريك: اجلمجمة والرأس. يقال: على كلِ  َجَلَجٍة كذا. وا []جلج
( : فجاءت كخاصى العري مل حتل عاجة * 2( . قال اهلذىل )1اجلاَجُة: خرزٌة وضيعة ال تساوى شيئا ) ]جوج[

 وال جاجة منها تلوح على وشم
 فصل احلاء



ها ( ألنه يتعقَّد في3جاً، إذا انتفخت بطوهُنا عن أكل الَعْرَفِج والَضَعة )َحِبِجِت اإلبل ابلكسر، حَتَْبُج َحبَ  ]حبج[
جباجى، مثل محقى ومحاقى. واحلبج: وييبس حىتَّ تتَمرَُّغ من وجعه وتزَحر. يقال: بعري َحِبٌج، وإبل حبجى و 

ورب الكعبة. وحبجه  ( . يقال: َحَبَج الرجُل ابلفتح، حَيِْبُج حبجا، أي حبق. قال أعرايب: حبج هبا4احلبق )
 ابلعصا َحَبجاٍت: ضربه هبا، مثل َخَبَجُه وهبجه.

_________ 
 ( أبو عبيدة: والودع الذى يصقل به جاج.1)
 كر امرأته وأنه عاتبها فاستحيت وجاءت إليه مستحيية.( هو أبو خراش اهلذىل، يذ 2)
 لضبعة " حتريف.( الضعة: شجر من احلمض. ومادته )وضع( . وىف املطبوعة االوىل " وا3)
 ( ابلفتح، وبفتح فكسر.4)
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مقصود. وقد َحجَّ بنو ُفالٍن فالانً، إذا أطالوا االختالف إليه. قال  ورجل حَمْجوٌج، أياحَلجُّ: القصد.  ]حجج[
( * حيجون سب الزبرقان املزعفرا قال ابن السكيت: يقول 2( : وأشهد من عوف حلوال كثرية )1املخبل )

تقول: حججت البيَت األصُل، مث تُعوِرَف استعماله يف القصد إىل مكة للُنسك. يكثرون االختالف إليه. هذا 
 التضعيف يف ضرورة الشعر. قال الراجز: أُحجُُّه حجا، فأان حاج. ورمبا أظهروا

( مثل ابزل وبزل، وعائذ وعوذ. وأنشد أبو زيد جلرير: وكأن 3بكل شيخ عامر أو حاجج * وجيمع على حج )
 ( .4* حج أبسفل ذى اجملاز نزول واحلج ابلكسر: االسم ) عافية النسور عليهم

_________ 
 ( السعدى.1)
 ( ويروى: " حجوجا كثرية ".2)
على حج أيضا بكسر احلاء. وأنشد ابن دريد يف ذلك: كأمنا أصواهتا ابلوادي * أصوات حج من عمان ( و 3)

 غادى
دة إال على فعلة حنو سجدت سجدة واحدة، ( يف كتاب ليس: " ليس يف كالم العرب املصدر للمرة الواح4)

لضم، وسائر الكالم إال حرفني: حججت حجة واحدة ابلسكر، ورأيته رؤية واحدة ابوقمت قومة واحدة، 
 ابلفتح. فأما =
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( . واحَلجَُّة: السنة، واجلمع احِلَجُج. وذو احِلجَّة 1واحلجة املَرَُّة الواحدة، وهو من الشواذ، ألنَّ القياس ابلفتح )
 األذن. الِقْعَدِة. ومل يقولوا َذُوو على واِحِدِه. واحِلجَُّة أيضاً: شحمةُ شهر احلجِ ، واجلمع َذواُت احِلجَِّة وذواُت 

( واحَلجيُج: احلُجَّاُج، وهو مجع 2قال لبيد: يـَُرْضَن ِصعاَب الُدرِ  يف كل ِحجٍَّة * وإن مل َتُكْن أعناقـُُهنَّ َعواِطال )
حاجة ونسوة حواج بيت هللا عز وجل  احلاج، كما يقال للغزاة: غزى، وللعادين على أقدامهم: عدى. وامرأة

يكن حججن قلت: حواج بيت هللا فتنصب البيت النك تريد التنوين يف  ابالضافة، إذا كن قد حججن، وإن مل
حواج إال أنه ال ينصرف كما يقال هذا ضارب زيد أمس وضارب زيدا غدا، فتدل حبذف التنوين على أنه قد 

 ه. وأحججت فالان، إذا بعثته ليحج.ضربه وإبثبات التنوين على أنه مل يضرب
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= احلال فمكسور ال غري، ما أحسن عمته، وركبته. وحدثين أبو عمر عن ثعلب عن ابن االعرايب: رأيته رأية 
 واحدة ابلفتح. فهذا على أصل ما جيب ".

 ". يعىن ابلفتح يريدون عمل سنة واحدة -( وعلى القياس روى سيبويه " قالوا: حجة واحدة 1)
 ه: غرائر أبكار عليها مهابة * وعون كرام يرتدين الوصائال( بعد2)
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وقوهلم: وحجة هللا ال أفعل، بفتح أوله وخفض آخره: ميني للعرب. واحلجة: الربهان. تقول حاجَُّه فحجَّه أي 
تحاجُّ: التخاُصم. وَحَجْجُتُه َحجَّاً. فهو غلبه ابحلُجَِّة. ويف املثل: " جلَّ َفَحجَّ ". وهو رجٌل حِمْجاٌج، أي َجِدٌل. وال

( : حيج مأمومة يف قعرها جلف * فاست الطبيب 1جيج، إذا سربت شجته ابمليل لتعاجله. قال الشاعر )ح
قذاها كاملغاريد واحملجاج: املسبار. واحلجاج واحلجاج، بفتح احلاء وكسرها: العظم الذي يْنبُت عليه احلاجب، 

 ة:واجلمع أحجة. قال رؤب
الطريق. واحلجحجة: النكوص. يقال: محلوا على القوم ( * واحملجة: جادة 2صكى حجاجى رأسه وهبزى )

 ( .3مَحلًة مث حجحجوا. وحجحَج الرجُل إذا أراد أن يقول ما يف نفسه مث أمسك، هو مثل اجملمجة )
_________ 

 ( هو عذار بن درة الطائى.1)



 ( قبله:2)
 دعين فقد يقرع لالضز

 ش حجحج: عظيم. قال:( وكب3)
 :أرسلت فيها حجحجا قد أسدسا
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( : احلَْنَظل إذا اشتدَّ وَصُلَب، الواحدة َحَدَجة. وقد اْحَدَجْت شجرة احلنظل. واحلدج 1احلََدُج ) ]حدج[
لبعري ابلكسر: احلمل، وَمرَْكٌب من مراكب النساء أيضاً، وهو مثل امِلَحفَِّة، واجلمع ُحدوٌج وأحداج. وحدجت ا

أي شددت عليه احلدج. وكذلك شد االمحال وتوسيقها. قال االعشى: أال قل مليثاء  أحدجه ابلكسر حدجا،
ما ابهلا * أللبني حتدج أمحاهلا ويروى: " أمجاهلا: ابجليم. واحلداجة: لغة يف احِلْدج، واجلمع َحدائج، عن يعقوب. 

 ن:العجاج يصف احلمار واالواتوَحَدَجُه أيضاً ببصره، حَيِدجه َحْدجاً: رماه. قال 
( من سواد حدجا * والتحديج، مثل التحديق. وحدجه بسهٍم، وَحَدَجُه ِبَذْنِب غريِِه: رماه به. 2إذا اثبجرا )

 (3وحندج: اسم رجل )
_________ 

 ( واحلدج، ابلضم، لغة فيه.1)
 ونفر. ( يف اللسان: " إذا اسبجرا "، وهو حتريف. واثبجر: ارتد من فزع، وحتري،2)
 ، وهى العظام من االبل.( وواحد احلنادج3)
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تَـَلُه وأحكمه. قال الفرزدق: أخاف زايدًا أن يكوَن عطاؤه *  ]حدرج[ املَُحْدرَُج: األملس: يقال: َحْدرََجُه، أي فـَ
 .رجل حدرجان ابلكسر، أي قصريَأداِهَم سودًا أو حُمَْدرََجًة مُسْرا يعين ابألداِهِم القيوَد، وابملَُحْدرََجِة الِسياط. و 

َمكاٌن َحَرٌج وَحرٌِج، أي ضيِ ٌق كثري الشَجر ال تصل إليه الراعية. وقرئ: )جيعل صدره ضيقا حرجا( و  ]حرج[
)حرجا( وهو مبنزلة الوحد والوحد، والفرد والفرد، والدنف والدنف، يف معىن واحد. وقد حرج صدره حَيَْرُج 

ضامرة، ويقال الطويلة على وجه االرض، عن أىب زيد. واحلرج: واحلََرُج أيضا: الناقة الَحَرجاً. واحلََرُج: اإلمثُ: 
خشب ُيَشدُّ بعُضُه إىل بعض حُيمل فيه املوتى، عن األصمعي. قال: وهو قول امرئ القيس: فإما تـََرْيين يف 



عنرتة يصف ظليما ( * على حرج كالقر ختفق أكفاين ورمبا وضع فوق نعش النساء. قال 1رِحالِة سابٍح )
 وقلصه:

_________ 
 ( يف ديوانه: " جابر "، وكذا يف اللسان.1)
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يتبعن قلة رأسه وكأنه * حرج على نعش هلن خميم واحلرجة: اجلماعة من اإلبل. واحلََرَجُة: جُمَْتَمُع شجر، واجلمع 
أيضا على د كن ربيع وجيمع حرج وحرجات. قال الشاعر: أاي حرجات احلى حني حتملوا * بذى سلم ال جا

( وأحرجه أي آمَثَُه. والتحريج: 1حراج. قال رؤبة: عاين حيا كاحلراج نعمه * يكون أقصى شده حمر جنمه )
َعُة، واجلمع َأحراٌج. ومنه كلب  ََ . وَأْحَرَجُه إليه، أي أجلأه. واحِلْرُج، ابلكسر الَوْد التضييق. وحَترََّج، أي أتمثَّ

يضاً: لغة يف احلََرِج، وهو اإلمث حكاه يونس. واحِلْرُج: نصيب الكلب من الصيد. ٌد. واحِلْرُج أحُمَرٌَّج، أي ُمَقلَّ 
 ( :2وقال )

 (3حىت أكابره على االحراج )
_________ 

 ( يف املخطوطة واللسان: " أقصى مثله ".1)
 ( جحدر، يصف االسد.2)
 ( صدره:3)

 وتقدمى لليث أمشى حنوه:
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حارت قال ذو الرمة: َتزداد للعني إهباجاً إذا َسَفَرت * وحَتَْرُج العنُي فيها حني ابلكسر، أي  وحرجت العنيُ 
َتِقُب ) ْرجوُج: الناقة الطويلة على وجه االرض. ( وَحرَِج عليَّ ظُلُمَك َحَرجاً، أي َحُرَم. واحلُْرُج واحلُْرُجُج واحلُ 1تـَنـْ

 واجلمع احلراجيج. قال أبو زيد: احلرجوج: الضامر.وأصل احلرجوج حرجج، وأصل احلرجج حرج ابلضم. 
احَلْشَرَجُة: الغرغرة عند املوت، وتردد النفس. وحشرجة احلمار: صوته يردده يف حلقه. وقال: وإذا  ]حشرج[

من الصدر ابن السكيت: احَلْشَرُج: احِلسُي يكون يف َحَصى. وأنشد لعمر بن  له علز وَحشرجٌة * مما جَييش به



َلَثْمُت فاها آخذًا بُقروهنا ُشرَب النزيف بربد ماء احلشرج2) أيب ربيعة  ( : فـَ
 احِلْضُج، ابلكسر: ما يبقى يف حياض اإلبل من املاء. وقال مهيان بن قحافة: ]حضج[

_________ 
 قاب.( تنتقب، أي تلبس الن1)
 ( قال ابن برى: " البيت جلميل بن معمر، وليس لعمر بن أىب ربيعة ".2)
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( * واجلمع َأْحضاٌج. وَحَضْجُت به األرض، أي ضربت به. 1* فأسأرت يف احلوِض ِحْضجاً حاِضجاً )
: " من شاء أن ينحضج  (2وحضجت النار: أوقدهتا. واحنضج الرجل: التهب غضبا. وىف احلديث )

 فلينحضج "، أي يتقد من الغيظ وينشق.
 احلفلَُّج، بتشديد الالم: األْفَحُج. ]حفلج[

َحَلَج القطن حَيُْلُجُه وحَيِْلجُه، فهو حالَّج، والقطن َحليٌج وحملوٌج. وامِلْحَلُج وامِلْحَلَجُة: ما حُيلُج عليه.  []حلج
وُم ليلَتهم أي ساروها. يقال: بيننا وبينهم حلجة بعيدة. قال أبو صاعد: وامِلْحالُج: ما حُيلج به. وَحَلَج الق

 ( : هي السمن على املخض.3متر. وقال أبو مهدى وغنية ) احلليجة: عصارة حنى، أو لنب أنقع فيه
_________ 

 ( بعده:1)
 قد عاد من أنفاسها رجارجا

ا أان فال أدعهما، فمن شاء أن ينحضج حديث أىب الدرداء، قال يف الركعتني بعد العصر: " أم ( هو2)
 فلينحضج.

. 50 - 49: 3خبار. انظر البيان والتبيني ( غنية: أعرابية كان يؤخذ عنها اللغة ويروى عنها الشعر واال3)
 ية أم اهليثم ".اسم " غنية أم احلمارس " و " غن 70وقد أورد ابن الندمي يف الفهرست 
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* ك حممجني  محج الرجل عينه حتميجا يستشف النظر، إذا صغرها. قال ذو االصبع: إىن رأيت بىن أبي ]محج[
 ل أبو عبيدة: التحميج: شدة النظر.غؤورها وقا العني أيضا:( وحتميج 1إىل شوسا )



مَحَْلَج احلَْبَل، أي فتله فتال شديدا. قال الراجز: قلت خلود كاعب عطبول * مياسة كالظبية اخلذول  ]محلج[
 ترنو بعيىن شادن كحيل * هل لك يف حمملج مفتول واحلمالج: منفاخ الصائغ.

 ابلكسر: األصل. ( . واحلِْنجُ 2كالمه، أي لواه كما يلويه املَُخنَُّث )َحَنَجُه وأْحنجه، أي أماله. وأْحَنَج   ]حنج[
 يقال: عاد إىل ِحْنِجِه وبِْنِجِه.

 احلاَجُة معروفة، واجلمع حاٌج وحاجاٌت وِحَوٌج، وَحوائُج على غري قياس، كأهنم مجعوا حائجة. ]حوج[
_________ 

 ( يف اللسان: " آإن رأيت "، " إليك شوسا ".1)
 حنج، إذا فعل ذلك.حملنج: الذى إذا مشى نظر إىل خلفه برأسه وصدره. وقد أ( وا2)
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وكان األصمعي يـُْنِكُرُه ويقول: هو ُمَولٌَّد. وإمنا أنكره خلروجه عن القياس، وإال  فهو كثرٌي يف كالم العرب. 
احلَْوجاُء: احلاجة. يقال: ما يف صدري به ( * حوائجه من الَليل الطويِل و 1وينشد: هناُر املرِء َأْمَثُل حنَي يقضي )
 مبعىن واحد. ويقال: ليس يف أمرك حوجياء وال لوجياء وال رويغة. قال َحْوجاء وال لوجاء، وال شكٌّ وال ِمْريَةٌ 

اللحياىن: ما ىل فيه حوجاء وال لوجاء، وال حوجياء وال لوجياء. قال قيس بن رفاعة: َمْن كاَن يف نفسه حوجاُء 
َعِة الباري قال ابن ِعندي فإين ِ له َرْهٌن إبصحاِر أقيُم خنَوَتُه إْن كان ذا ِعَوٍج * كما يـَُقوِ مُ  يطلبها *  ِقْدَح النَـبـْ

السكيت: كلمته فما ردَّ عليَّ َحْوجاَء وال لوجاَء. وهذا كقوهلم: فما ردَّ علي  َسْوداَء وال بيضاء، أي كلمًة 
جاً، أي احتاج. قال الُكميت بن معروف: غنيُت فلم َأْرُددُْكُم ِعنَد بـُْغَيٍة * قبيحة وال َحَسَنًة. وحاَج حَيوج َحوْ 

 جت فلم أكدد كم ابالصابع وأحوجه إليه غريه.وح
_________ 

 ( يف اللسان: " حني تقضى ".1)
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ِضُع حاَجًة بِلباِن وأحوج أيضا مبعىن اْحتاَج. واحلَاُج: ضرب من الَشوك. واحلاُج: مجع حاجة. قال الشاعر: وُأرْ 
 ُأخرى * كذاك احلاج ترضع ابللبان

 فصل اخلاء



 َخَبَجُه ابلعصا: ضربه هبا. وخبج هبا: حبق. ]خبج[
اخلربجنة: حسن الغداء. وجسم خربنج، أي انعم. قال العجاج: غراء سوى خلقها اخلربجنا * مأد  ]خربج[

 الشباب عيشها املخرفجا
: اخَلجو ريح َخجوٌج: تلتوي يف ُهبو  ]خجج[ . وقد َخْجَخَجت. هبا. وقال األصمعي  ج من الرايح: الشديدة امِلر 

 ُل يف سريه، وذلك سرعة مع التواء.واخلجخجة أيضا: االنقباض واالستخفاء. واختجَّ اجلم
 َخَدَجِت الناقة خَتِْدُج ِخداجاً، فهي خادج والولد خديج، إذا ألقت ولَدها قبل متام األايم، ]خدج[
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، أن نقصان. وأخدجت وإن كاَن اتمَّ اخلَْلق. ويف احلديث: " كلُّ صالٍة ال يُقرأ فيها أبمِ  الكتاب فهي ِخَداٌج "
الناقة، إذا جاءت بولدها انقَص اخلَْلِق وإن كانت أايمه اتمًَّة، فهي خُمِْدٌج والولد خمدج. ومنه حديث على 

انقص اليد: قال ابن االعرايب: أخدجت الشتوة، أي قل  رضوان هللا عليه يف ذى الثدية " خمدج اليد " أي
 مطرها.

 م: املرأة املمتلئة الذراعني والساقني.اخلََدجلََُّة، بتشديد الال ]خدجل[
َخَرَج خروجاً وخَمَْرجًا. وقد يكون املَْخَرُج موضع اخلروج. يقال: خرج خمرجاً حسناً، وهذا خَمَْرُجُه. وأما  ]خرج[

دق، ون مصدَر قولك َأْخَرَجُه، واملفعوَل به، واسَم املكان والوقِت، تقول: َأْخرِْجين خُمَْرَج صاملُْخَرُج فقد يك
وهذا خمرجه، الن الفعل إذا جاوز الثالثة فامليم منه مضمومة، مثل دحرج وهذا مدحرجنا، فشبه خمرج ببنات 

 مع( ، وجي1االربعة. واالستخراج، كاالستنباط. واخلرج واخلراج: االاتوة )
_________ 

جا ". وكذا قوله تعاىل " ( قلت: وقرئ قوله تعاىل: " أم تسأهلم خرجا فخراج ربك خري " و " أم تسأهلم خرا1)
 خمتار. فهل جنعل لك خرجا " وخراجا. اه
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 له على أخراج، وأخاريج، وأخرجة. واخلرج: اسم موضع ابليمامة. واخلرج: السحاب أوَّل ما ينشأ. يقال َخَرجَ 
ِفعِ يل ابلتشديد، مثال  َخْرٌج حَسن. واخلَْرُج: ِخالف الَدْخل. وَخرََّجُه يف األَدب فتخرَّج، وهو ِخر ِيُج فالن على

ْت على ِخْلَقِة اجلَمل. واخلُْرُج من األوعية معروف، وهو عريب عنني، مبعىن مفعول. وانقة خمرتجة، إذا َخَرجَ 



اج: ما خيُرج يف البدن من الُقروح. ورجل خرجة وجلة مثال مهزة، أي واجلمع خرجة، مثل جحر وجحرة. واخلر 
من العرب، : الذي َيُسوُد بنفسه من غري أن يكوَن له قدمي. وبنو اخلارجيه: قوم كثري اخلروج والُولوِج. واخلارجيُّ 

ن قبائل العرب النسبة إليهم خارجي. وقوهلم: " أسرع من نكاح أم خارجة ". هي امرأة من جبيلة ولدت كثريا م
 ( .1كانوا يقولون هلا: خطب، فتقول: نكح )

_________ 
خبائها ويقول هلا خطب بكسر أوله وقد يضم والثاىن ساكن على كل، ( أي كان اخلاطب يقوم على ابب 1)

 . أول نكح واثنيه. ومها كلمتان كانت العرب تتزوج هبما كما سبق للمؤلف اهوكذا يف
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هو. ويقال: هو خارجة بن بكر بن يشكر بن عدوان بن عمرو ابن قيس عيالن.  وال يعلم ممن وخارجة ابنها،
واخلرج، ابلتحريك: لوانن سواٌد وبياض. يقال: كبٌش َأْخَرُج، وظليم أخرج بني اخلرج. قال العجاج: إان إذا 

 ة من لطخ الدم،فيه بياض ومحر  أي لبست احلروب جال -مذكى احلروب أرجا * ولبست للموت جال أخرجا 
أي شهرت وعرفت كشهرة االبلق. وتقول: اخرجَّت النعامُة اخرجاجاُ، واخراجَّْت اْخرجياجاً، أي صارت 

َخْرجاَء. واخلرجاء من الشاء: اليت ابيضَّت رجالها مع اخلاصرتني، عن أىب زيد. وختريج الراعية املرتع: أن أتكل 
ُتها يف مكانرََّجٌة، أي نَـ بعَضه وترتك بعضاً. وأرض خمَُ  دوَن مكان. وعاٌم فيه خَتريٌج، أي ِخصب وَجْدٌب.  بـْ

واخلَريُج: لُعبٌة هلم، يقال فيها َخراِج ِخراِج، مثل قطام. قال اهلذىل: أرقت له ذات العشاء كأنه * خماريق يدعى 
 ( خريج1بينهن )

_________ 
 ( يف اللسان: " حتتهن ".1)
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 ابع. والتخارج: التناهد.واملخارجة: املناهدة ابالص
عيٌش خُمَْرَفٌج، أي واسع. ويف احلديث أنَّه " َكرَِه السراويل املَُخْرَفَجَة " قالوا: هي اليت تقع على ظُهوِر  ]خرفج[

 من الربدى ما تعوجاالقَدمني. قال الراجز: جارية شبَّْت َشباابً َخْرَفجا * كأنَّ ِمنها القَصَب املدْمَلجا * سوٌق 
اخلَْزرَُج: ريح. قال الفر اء: َخْزرَُج هي اجلَنوب، غري جُمْراة. وقبيلة من االنصار، وهى االوس واخلزرج  ]خزرج[



 ابنا قيلة، وهى أمهما نسبا إليها. ومها ابنا حارثة بن ثعلبة، من اليمن.
بَل أن يرفعهما كَأنَّ به عرِي تـَْعَجالِن ابلقيام قاخلََفُج من أدواء اإلبل. قال االصمعي: فإن كال رجال الب ]خفج[

رعدًة فهو أخفج، وقد خفج خفجا. وخفاجة، ابلفتح: حى من بىن عامر. قال االعشى: وأدفع عن أعراضكم 
 وُأعريُُكْم * لساانً كِمقراض اخلَفاجي  ملحبا وغالم خنفج ابلضم، وخفانج، أي كثري اللحم.
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يكن هذا الزمان خلجا * فقد ُه، إذا جذبه وانتزعه. قال العجاج: فإن َخَلَجُه خَيِْلُجُه َخْلجاً، واْختَـَلجَ  ]خلج[
لبسنا عيشه املخرفجا يعىن: قد خلج حاال وانتزعها وبدهلا بغريها. وخلجت عينه خَتِْلُج وخَتُْلُج ُخلوجاً، 

كة متشى ( : جارية من شعب ذى رعني * حيا 1ْت، إذا طارت. وَخَلَجُه بعينه، أي َغَمَزه. وقال )واْختَـَلجَ 
( وَخَلَجين 3بني اثنني )( * قد خلجت حباجب وعني * اي قوم خلوا بينها وبيين * أشد ما خلى 2بعلطتني )

يشتكي الرُجل عظاَمه من عمٍل أو من  كذا، أي َشَغَلين. يقال: َخَلَجْتُه أموُر الدنيا. واخلََلُج، ابلتحريك: أن
لََّج املفلوُج يف ِمشيته، أي تفكََّك ومَتاَيل. وخَتاجَلَ يف صدري طول َمْشي وتعب. تقول منه: َخِلَج، ابلكسر. وختََ 

 إذا شككت.منه شئ، وذلك 
_________ 

 ( حبينة بن طريف، ينسب بليلى االخيلية.1)
 ( العلطة: القالدة.2)
 ( وبعده:3)

 لق قط مثلنا سيني:مل ي
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يُج من لذلك لبُنها. وقد َخَلْجُتها، أي فطمُت ولَدها. واخلل واخلَلوُج من النوق: اليت اْخُتِلَج عنها ولُدها فقلَّ 
ا البحر: َشْرٌم منه. واخلليُج: الَنهر. ويقال: جانِباه خليجاه. واخلَليُج: احلبل، قال ابن السك يت: ألن ه جَيِذب م

يج: اجلفنة، ( واخلل1ُشدَّ به. قال ابن مقبل: وابت يغىن يف اخلليج كأنه * كميت مدمى انصع اللون أقرح )
خلُُلُج أيضاً: ُسُفٌن ِصغار واجلمع خلج. قال لبيد: ويكللون إذا الرايح تناوحت * خلجا متد شوارعا أيتامها وا

رب كانوا من عدوان فأحلقهم عمر بن اخلطاب ابحلارث دوَن العدوىل، قاله أبو عبيد: واخللج أيضا: قوم من الع



هنم اختلجوا من عدوان. واملخلوجة: الطعنة ذات اليمني وذات بن مالك ابن النضر بن كنانة، ومسوا بذلك ال
 الشمال. قال امرؤ القيس:

_________ 
ىن وتدا ربط به ( قبله: فبات يسامى بعد ما شج رأسه * فحوال مجعناها تشب وتضرح قال الباهلى: يع1)

 عنده اخليل. فرس. يقول: يقاسى هذه الفحول، أي شدت به وهى تنزو وترمح. وقوله يغىن أي تصهل

(1/311) 

 

َته. واملَْخلوَجُة: الرأي املصيب. قال  نطعنهم سلكى وخملوجة * كرك المني على انبل وقد خلجته، إذا َطَعنـْ
( العجز مضرف واخللنج: شجر، 2( رعته * مبخلوجة فيها من )1احلطيئة: وكنُت إذا دارت رحى احلرب )

 ( :3فارسي معرب. قال الشاعر )
واجلمع اخلالنج. قال مهيان بن قحافة: حىت إذا ما قضت احلوائجا * ومالت صاع اخللنج * نب البخت يف قل

 حالهبا اخلالجنا * منها ومثوا االوطب النواشجا
( 5( : فال أقيم بدار اهلون إنَّ وال )4اخلََمُج: الفتور. يقال: أصبَح فالٌن مخَِجاً، أي فاترًا. قال اهلَُذيل ) ]مخج[

 مجاأخشى دونه اخليت إىل الغدر * آ
_________ 

 : " رحى االمر ".110( وكذا يف اللسان. وصواب روايته كما يف الديوان 1)
 ( يف اللسان والديوان: " فيها عن ".2)
 ( هو ابن قيس الرقيات. وصدره كما يف االغاىن:3)

 ملك يطعم الطعام ويسقى * وىف اللسان:
 يهب االلف واخليول ويسقى *.

 جؤية. ( هو ساعدة بن4)
 اللسان: " وال أقيم بدار للهوان "، وروى أيضا: " آتى إىل اخلدر ". ( يف5)
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 اخلمج يف هذا البيت: سوء الثناء. و " إن " مبعىن نعم.
 فصل الدال

الديباج: فارسي معرب وجيمع على َدايبيَج، وإن شئت داببيج ابلباء إْن جعلَت أصله مشدَّدًا، كما قلنا  ]ديج[
( * جيري 1 التصغري والديباَجتاِن: اخلَدَّاِن. قال ابُن ُمْقبل: خَيْدي هبا ابِزٌل فـُْتٌل َمراِفُقُه )لداننري. وكذلك يفيف ا

بديباَجَتيه الرشُح ُمْرَتدُِع أي هو مرتدٌع متلطِ خ به، من الردع. ابن السكيت: ما ابلدار دبيج ابلكسر والتشديد، 
وسألت عنه ابلبادية مجاعة من االعراب فقالوا: ما ابلدار  اجليم واحلاء. أي ما هبا أحد. وشك أبو عبيدة يف

( موقع، ابجليم، عن 2دىب. وما زادوين على ذلك. ووجدت خبط أىب موسى احلامض: ما يف الدار دبيج )
 ثعلب.

ُة الظُلمة. وليلة دجيوج: ]دجج[  الُدجَُّة ابلضم: ِشدَّ
_________ 

 ل موار مناكبه.( يف املخطوطة: خيذى هبا ك1)
( ابجليم أيضا عن ابن االعرايب. وأنشد: هل تعرف الرسوم من ذات اهلوج * ليس هبا من االنيس دبيج وهو 2)

 النقش والتزيني، وأصله فارسي، من الديباج.
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ى مظلمة. وليل دجوجى، وبعرٌي َدجوجيٌّ، وانقة َدجوجيٌَّة أي شديدة السواد. وانقة دجوجاة: منبسطة عل
ِتِه، أي دخَل يف ِسالِحِه، كأنه األرض. ورجل ُمَدجِ ٌج وُمَدجٌَّج، أي شاك  يف السالح ت قول منه: َتَدجََّج يف ِشكَّ

تغطَّى هبا. ودجََّجِت السماُء تدجيجاً: تغيَّمت. وَمرَّ القوُم َيِدجُّوَن على األرض َدجيجاً َوَدَججاانً، وهو الَدبيب 
واحد. وهم الَداجَُّة. ال يقال َيِدجُّوَن حىتَّ يكونوا مجاعًة، وال يقال ذلك لليف السري. قال ابن السكيت: 

( ، قالوا: فالداجُّ األعوان واملُكاروَن. ويف احلديث: " هؤالء الداجُّ ". وأمَّا 1وقوهلم: هم احلاجُّ والداجُّ )
للحاجة. والَدجاج معروف، وفـَْتُح الداِل  احلديث: " ما تركُت من حاَجٍة وال داَجٍة إال َأتْيُت " فهو خمف ٌف إتباع

ا دخلته على أن ه واحٌد من جنٍس، مثل فيه أفصح من كسر  ها، الواحدة َدجاجٌة للذكر واألنثى، ألنَّ اهلاَء إمنَّ
َرْيِن َأرََّقين * صوُت الدجاج وضرب ابلنواقيس  مَحاَمٍة وبطة. أال ترى إىل قول جرير: ملَّا َتذَكَّرْت ابلَديـْ

_________ 
ج هلم هيئة أنكرها، فقال: هؤالء الداج وليسوا ( يف اللسان: " وىف حديث ابن عمر: رأى قوما يف احل1)

 ابحلاج ".
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 إمنا يعىن زقاء الديوك. والدجاجة: كبة من الغزل. ودجدجت ابلدجاجة: صحت هبا. ودجدج الليل: أظلم.
: ما يدجرجه اجلعل من . واملَُدْحَرُج: املدوَّر. والُدْحروَجةُ دحرجت الشئ دحرجة ودحراجا، فـََتَدْحَرجَ  ]دحرج[

( يف قـَُلٍل * مثل الَدحاريج مل يَنُبْت هلا 1النَـْبِع )البنادق. قال ذو الرم ة يصف فراُخ الظَليم: أشداقها كُصدوِع 
 َزَغُب وقللها: رؤوسها.

مشى. وَدرََج، أي مضى لسبيله. يقال: درَج القوُم، إذا  َدرََج الرجل والَضبُّ َيْدرُُج ُدروجاً َوَدرَجاانً، أي ]درج[
أي أكذُب األحياِء واألمواِت. قال قرضوا. واالندراج مثُله. ويف املثل: " أكذب َمْن َدبَّ وَدرََج "، ان

َتجْ  ، فهي ِمْدراٌج األصمعي: َدرََج الرجل، إذا مل خُيَلِ ْف نساًل، وَدرََجِت الناقُة وَأْدرََجْت، إذا جازت السنة ومل تـُنـْ
 إذا كانت تلك عاَدهُتا. وَأْدرَْجُت الكتاَب: طويته.

_________ 
 ( يف اللسان: " كصدوح النبع ".1)
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، يقال: وَدرََّجُه إىل كذا واستدرجه، مبعىًن، أي أدانه منه على التدريج، فَتَدرََّج ُهو. والَدروُج: الرِيُح السريعة املَر  
ب واملسلك. قال ساعدة ابن جؤية اهلذىل يصف سيفا: ترى أثره يف ٌح دروج. واملدرجة: املذهريٌح َدروٌج، وِقدْ 

صفحتيه كأَنَّه * َمدارُِج ِشْبثاِن هَلُنَّ مَهيُم وقوهلم " َخلِ  َدرََج الَضبِ  "، أي طريقه، لئالَّ يسلك بني قدميك 
منه. والَدَرَجُة:  رجعُت يف الطريق الذي جئت قوهلم: رجعُت َأْدراجي، أيفتنتفخ. واجلمع اأَلْدراُج، ومنه 

امِلرقاُة، واجلمع الَدرَُج. والَدرَجة: واحدة الَدرَجات، وهي الطبقات من املراتب. والُدرََجُة، مثال اهلَُمَزِة: لغٌة يف 
ا  وظاِهُرمُها أغرُب على خِ الَدرََجِة، وهي امِلرقاُة. والُدرََجُة أيضاً: طائر أسود ابطِن اجلناحني لقِة القطا إال  أهنَّ

لطف. والَدْرُج: الذي ُيْكَتُب فيه، وكذلك الَدرَُج ابلتحريك. يقال: أنفذته يف َدْرِج الكتاب، أي يف طَيِ ِه. أ
 يف وذهب دُمه أدراَج الرايح، أي َهَدرًا. والُدْرُج، ابلضم: ِحْفُش النساء. والدرجة أيضا: شئ يدرج فُيْدَخلُ 

 ه فتظنه ولدها فرتأمه.َحياِء الناقة مث تشم
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قال أبو زايد الكاليب: إذا أرادوا أن ترأم الناقة ولد غريها شدوا أنفها وعينيها مث حشوا حياءها مشاقا وخرقا 
ا أايما، فيأخذها لذلك غم مثل املخاض، مث حيلون عنها الرابط فيخرج ذلك وهى ترى أنه ولد، فإذا فيرتكوهن

هيئوا هلا حوارا فيدنونه إليها فتحسبه ولدها فرتأمه. ويقال لذلك الشئ الذى يشد به ألقته حلوا عينيها وقد 
 ( :1واجلمع الدرج. قال الشاعر )ا الصقاع، والذى حيشى به الدرجة، عيناها الغمامة، والذى يشد به أنفه

ُقطاُن،  ( * والدراج الدراجة: ضرب من الطري، للذكر واألنثى، حىتًّ 2ومل جتعل هلا درج الظئار ) تقوَل احلَيـْ
َدرَُّج عليها الصيب  إذا فيختص  ابلذكر. وأرٌض َمْدرََجٌة، أي ذات ُدرَّاٍج. والَدرَّاَجُة، ابلفتح: احلاُل، وهي اليت يَ 

 كاه أبو نصر. والدراج: اسم موضع.مشى، ح
ُة َسواد العني مع َسَعِتها. يقال: عنٌي دعجاُء. واالدعج من ال ]دعج[  رجال: االسود.الَدَعُج: شدَّ

_________ 
 ( هو عمران بن حطان.1)
 ( صدره:2)

 منها * واجلماد: الناقة الىت ال لنب فيها، وهو أصلب جلسمها.مجاد ال يراد الرسل 
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ُل فهى هضبةوأما قول ابِن أمحر: ما ُأمُّ ُغْفٍر على َدْعجَاء ذي َعَلٍق * يـَْنفي الَقرامي َُ ، عن َد عنها اأَلْعَصُم الَوِق
( : الدَّعجاء، وهي ليلة مثاٍن وعشرين، والثانية السرار، والثالثة 1اق )أىب عبيدة. والعرب تسمى أول املَح

 ( ، وهى ليلة الثالثني.2الفلتة )
وقال: أكر عليهم دعلجا الَدْعَلَجُة: الرَتدُّد يف الَذهاب واجملئ. ودعلج: اسم فرس عامر بن الطفيل.  ]دعلج[

 اشتكى وقع الرماح حتمحما ولبانه * إذا ما
َأْدجَلَ القوم، إذا ساروا من أو ل الليل. واالسم الَدجَلُ ابلتحريك، والُدجْلَُة والَدجَلَُة أيضاً مثل بـُْرَهٍة من  ]دجل[

لُدجْلَُة والدجلة. وأما قول الشماخ: الدهر وبـَْرَهة. فإن ساروا من آخر الليل فقد ادَّجَلوا بتشديد الدال، واالسم ا
 ى أصبح القوم أدجلي فلم جيعل االدالج مع الصبح، وإمنا أراد أنتشكو بعني ما أكل ركاهبا * وقيل املنادو 

_________ 
 ( احملاق، بتثليث امليم.1)
 ( يف اللسان " الغلنة " ابلعني، حتريف.2)
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ى: أدجلي، أي سريى ليال. قال: أصبحتم كما تنامون: ومرة يناداملنادى كان ينادى مرة: أصبح القوم، كما ي
الذى أيخذ الدلو وميشي هبا من رأس البئر إىل احلوض حىت  يـُْفرَغها فيه. وقد َدجَلَ َيْدجُلُ ابلضم ُدلوجاً. والداجل: 

 ا يف كلِ  َمْدجِلٍَة ُخدوُد ومدجل( : كأنَّ رِماَحُهْم َأْشطاُن بِئٍر * هل1وذلك املوضع َمْدِلٌج وَمْدجَلٌَة. قال الشاعر )
 ( :2م القافة. والدوجل: كناس الوحش، مثل التوجل. وقال )بضم امليم: قبيلة من كنانة، ومنه

 واجتاب أدمان الفالة الدوجلا * والدوجل: السراب.
. قال أبو دمج الشئ دموجا، إذا دخل يف الشئ واستحكم فيه. وكذلك اْنَدَمَج وادََّمَج بتشديد الدال ]دمج[

ٌج، أي ُمَدوٌَّر. وَتداجَموا عليه، أي تعاونوا. وليٌل يف الشئ واسترت فيه. ونصٌل ُمْنَدمِ عبيد: كلُّ هذا إذا دخل 
 دامج، أي مظلم.
_________ 

 ( عنرتة.1)
 ( العجاج.2)
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داجمة مثل املُداجاِة. ومنه الُصْلُح الُدماُج، ابلضم، وهو الذي كأنَّه يف خفاٍء. ويقال هو التامُّ احملكُم. وامل
( . قال احلارث بن 1ْدجَمُْت الشئ، إذا لففته يف ثوب. والشئ املدمج: املدرج مع مالسة. واملُْدَمُج: الِقْدُح )وأ
َتنا للَضيف خرَي ِعَمارَةٍ حِ  * إالَّ َيُكْن َلنَبٌ فعطُف املُْدَمِج يقول: إن مل يكن لنٌب َأَجْلنا الِقْدًح على اجلَُزوِر  لِ زة: أَْلَفيـْ

 .فنحرانها للضيف
الُدْملوُج: امِلْعَضُد، وكذلك الُدْمُلُج. وتقول: ألقى عليَّ َدماليَجُه. واملَُدْمَلُج: املُْدرَُج األملُس. قال  ]دملج[

 ملدْمَلجا * سوٌق من الربدى ما تعوجاالراجز: كأنَّ ِمنها القَصَب ا
ري إذا قارب اخَلْطَو وأسرع: أبو عمرو: الدمهجة: مشى الكبري كأنه يف قيد. قال األصمعي: يقال للبع ]دهج[

ُج. وأنشد )  ( واملزود4( هلا من بنات الكداد * يدمهج ابلوطب )3ري )( : وع2قد َدمْهََج يَُدمهِْ
_________ 

 ( بكسر القاف.1)
 للفرزدق.( 2)



 ( يف ديوانه: " محار هلم ".3)
 ( يف اللسان: " ابلقعو ".4)
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قال العجاج يشبه به أطراف اجلبل يف السراب: ذو السنامني، فارسي معرب.  الُدهاِنُج: اجلمل الفاجلُ  ]دهنج[
 ( : جوهر كالزمرد.2( االرعن منه يف اآلل * إذا بدا دهانج ذو أعدال والدهنج ابلتحريك )1كأمنا )

 فصل الذال
ْرَد املاِء ُشْرابً َذْأجاً * ال يـَتَـَعيـَّْفَن َأُجُه َذْأجاً، إذا جرِعه جرعاً شديدًا. قال الراجز: َيشَرْبَن بَـ َذَأَج املاَء َيذْ  ]ذأج[

ا قال األصمعي: َذَأْجُت الِسقاَء: خرْقته، وكذلك إذا نـََفخت فيه خَتَرََّق أو مل يتخرَّق. واْنَذَأجت اأُلجاَج املَْأج
 الِقْربَُة: خترقت.

 فصل الراء
 ( :3الَرابَجة: البالدة. ومنه قول الشاعر ) ]ربج[

_________ 
ا بدا اخل. شبه الرعن حني يقمص يف وى: كأن رعن اآلل منه يف اآلل * بني الضحى وبني قيل القيال إذ( ير 1)

 ذلك الوقت، وهو توهج السراب، كبعري عليه أعدال يسرع هبا.
. كان فيها نوع من موافقة لقول القاموس ابلفتح وحيرك. اه( وقول مرتمجه " كجعفر " غلط يف الرتمجة وإن  2)

 قاله نصر.
 ( هو أبو االسود العجلى.3)
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 ( * أي ومل أتبلد.1* ومل أتربج )
 َأْرجَتُْت الباَب: أغلقته. قال العجاج: ]رتج[

، إذا اغلقت رمحها على املاء. وأرجتت أو جيعل البيَت ِراتجاً ُمْرجَتا * وامِلْراتُج: املغالُق. وَأْرجَتَِت الناقة
القراءة كأن ه ُأْطِبَق  . واُْرِتَج على القارئ، على ما مل ُيَسمَّ فاعله، إذا مل يَقِدر علىالَدجاجُة، إذا امتأل بطنها بيضاً 

 َمنِطِقه ابلكسر، عليه، كما يـُْرَتُج الباُب. وكذلك اْرتُِتَج عليه. وال تقل: اْرُتجَّ عليه ابلتشديد. ورَِتَج الرجُل يف



الباب العظيم، وكذلك الِراتُج. ومنه ِراتُج الكعبة. قال الشاعر: إذا اسَتغَلَق عليه الكالم. والَرَتُج، ابلتحريك: 
خلفوين يف ُعَليََّة ُأْجِنَحْت * مَيِيين إىل شْطِر الِراتِج املَُضبَِّب ويقال: الِراتُج: الباُب املغَلق وعليه ابب صغري. إذا أ

 ملراتج: الطرق الضيقة.وا
 يقال رَجَُّه رَجَّاً، أي حركه وزلزله. ]رجج[

_________ 
 سر بنا * نبادر أاب ليلى ومل أتربج ( والبيت: وقلت جلارى من حنيفة1)
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وانقة رجاء: عظيمة السنام. والرجرجة: االضطراب. وارتج البحر وغريه: اضطرب. ويف احلديث: " َمْن ركب 
أي جاء وذهب. والَرْجَرُج: نعُت  فال ِذمََّة له "، يعىن إذا اضطربت أمواجه، وترجرج الشئ، البحر ِحنَي يـَْرَتجُّ 
 املرَُتَْجرِِج. وقال:

ا تتمخ ض وال تسري، لكثرهتا. وامرأٌة رجراجٌة: َيرَتَْجَرُج عليها و  َكَسِت امِلْرَط َقطاًة رَْجَرجا * وكتيبٌة رَْجراَجٌة، كأهنَّ
، والَثريدُة املَُلبـََّقُة. والرِْجرُِج أيضا: ابلكسر: بقيَّة املاء يف احلوض الكدرُة املختلطُة ابلطني حلُمها. والرِْجرَِجُة،

( : كاد اللعاع من احلوذان يسحطها * ورجرج بني حلييها خناطيل والرجاج ابلفتح: 1الشاعر )نبت. قال 
ت بقية الرجاج ونعجة رجاجة، أي ( * فدمر 3( : قد بكرت حموة ابلعجاج )2مهازيل الغنم. قال الراجز )

 الضعفاء من الناس واالبل. وأنشد االصمعي:مهزولة. والَرجاُج أيضاً: 
_________ 

 و ابن مقبل.( ه1)
 ( هو القالخ بن حزن.2)
 ( حموة: اسم علم للريح اجلنوب. والعجاج: الغبار.3)

(1/317) 

 

( * فهم رجاج وعلى رجاج أي ضعفوا من السفر 1أقبلن من نري ومن سواج * ابلقوم قد ملوا من االدالج )
 وضعفت رواحلهم.

َسْخَلِة أو املُْهِر قبل أن أيكل، وهو مبنزلة العقى من الصىب. الَرَدُج ابلتحريك: ما خيُرج من َبطن ال ]ردج[



 والريندج واالرندج: جلد أسود. قال أبو عبيد: أصله ابلفارسية " رنده ". وأنشد لالعشى:
 ( * قال ابن السكيت: وال يقال الرندج.2أرندج إسكاف خيالط عظلما )

 َعَج، إذا تتابع ملعانُه. قال العجَّاج:االْرتِعاُج كاالرتعاد. وَرَعَج الرَبُْق وَأرْ  ]رعج[
 َسح اً أهاضيَب وَبرقاً ُمرِعجا * ابن السكيت: يقال للرجل إذا كثـَُر ماله وعدُده: قد اْرتـََعَج ماله، وارتعج عدده.

_________ 
 الدجاج ( وبعده: ميشون أفواجا إىل أفواج * مشى الفراريج مع1)
 ( صدره:2)

 وصوابه أرندج ابلنصب ". -يعىن ابلرفع  -قال ابن برى: " أورد اجلوهرى أرندج عليه دايبوذ تسربل حتته * و 
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 وارتعج الوادي: امتال.
 الراِنُج: اجلوز اهلندي ، وما أظنه عربيا. ]رنج[
 هَم. وفالٌن مروج.راج الشئ يروج رواجا: نـََفَق. وَروَّْجُت السلعَة والدرا ]روج[
 الَرَهُج: الغُبار. وَأْرَهَج الغباَر، أي أاثره. والَرْهَوَجُة: ضرب من السري. قال العجاج: ]رهج[

 ( مشيا رهوجا * ويشبه أن يكون فارسيا معراب.1مياحة متيح )
 فصل الزاى

َرٌج، أي ُمَزيٌَّن. ويقال: الزبرج ينة من وشى أو َجوهٍر أو حنِو ذلك. يقال: زِْبرٌِج ُمَزبْـ زبرج ابلكسر: الز  ]زبرج[
 الذهب. وينشد:

 الدماغ به كغلى الزبرج * والزبرج أيضا: السحاب الرقيق فيه محرة. قال العجاج:يغلى 
 سفر الشمال الزبرج املزبرجا

 تقل أزجة. ديدة اليت يف أسفل الرمح، واجلمع زَِجَجٌة وزِجاٌج، والالُزجُّ: طرف امِلرَفق. والُزجُّ أيضاً: احل ]زجج[
_________ 

 مليج: التبخرت.( يف اجلمهرة: " متيج ميجا ". وا1)
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ابن السكيت: أزججت الرمح فهو ُمَزجٌّ، إذا عِملت له زُجَّاً. قال: وزََجْجُت الرجَل َأزُجُُّه زَجَّاً فهو مزجوٌج، إذا 
اق. والَزَجُج: ِدقٌَّة يف احلاجَبني وطوٌل. والرجل َأزَجُّ. طعنَته ابلُزجِ . وامِلَزجُّ، بكسر امليم: رُْمٌح قصرٌي كامِلْزر 

جَبها: َدقَـَّقْتُه وَطوَّلْتُه. وقول الشاعر: إذا ما الغانياُت َخَرْجَن يوماً * وزَجَّْجَن احلَواِجَب وزَجََّجِت املرأة حا
( عيناها أي: وسقيتها 1لة )والُعُيوان يعىن: وكحلن العيون، كما قال: علفتها تبنا وماء ابردا * حىت شتت مها

( يصف انقة: مجالية حرف سناد يشلها * وظيف 2)ماءا ابردا. وظليم أزج: بعيد اخلطو. ونعامة زجاء. وقال 
( والزجاجة معروفة، واجلمع زُجاٌج وزِجاٌج وزَجاٌج. ومجع زُج  الُرْمِح زِجاٌج ابلكسر 3أزج اخلطو ظمآن سهوق )

 ال غري.
_________ 

 طوطة: " مجالة ".( يف املخ1)
 ( ذو الرمة.2)
. وسناد: مشرفة. وأزج اخلطو: واسعه. والوظيف: عظم ( مجالية، أي عظيمة اخللق كأهنا مجل. وحرف: قوية3)

 الساق. والسهوق: الطويل. ويشلها: يطردها.
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 اليت ال تستقرُّ يف مكان.َأْزَعَجُه، أي أقلَقه وقلَعه من مكانه. وانزعج بنفسه. وامِلْزعاُج: املرأة  ]زعج[
ُ: التَـَزلُُّق. وَمرَّ يـَْزِلُج ابلكسر َزجْلاً وزَليجاً، إذا َخفَّ  ]زجل[ على مكان زجَْلٌ وزجََلٌ أيضاً ابلتحريك. أي زََلٌق. والتَـَزجلُّ

ُ أيضاً  ٌ، أي َوَتٌح قليٌل. واملَُزجلَّ ُ عن القوس. وعطاٌء ُمَزجلَّ : املُْلَزُق ابلقوم وليس منهم. األرض. وسهٌم زاِلٌج: يـَتَـَزجلَّ
وامِلْزالُج: املغالق، إال  أن ه يفتح ابليد واملغالق ال يفتح إال  ابملفتاح. تقول منه: َأْزجلََْت الباب، إذا أغلقته. 

 وامِلْزالُج من الِنساء: الرسحاء.
َزِمَج ابلكسر. قال: ومسعُت  األصَمعي: َزجَمُْت القربة: مأْلهتا. قال: والَزَمُج ابلتحريك الغَضب، وقد ]زمج[

: أصل ذنب الطائر، مثل الزمكى.رجالً    من أشجَع يقول: مايل أراك ُمْزَمِئجَّاً، أي غضبان. والِزجِميَّ
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( . وجاء يف القوم بزأجمهم، مهموز، أي 2( : اسم طائر يقال له ابلفارسية: ده برادران )1والزمج مثال اخلرد )
 بزأجمه وزأجبه، إذا أخذَته كلَّه ومل تدْع منه شيئا، عن ابن السكيت. أبمجعهم. وأخذت الشئ



 ي وزجني.الزنج: جيل من السودان، وهم الزنوج. قال أبو عمرو: زنج وزنج، وزجن ]زنج[
( ، وهو معرَّب، وأصله ابلفارسية " زيْن 3الزنفيلجة، بكسر الزاى والفاء وفتح الالم شبيهة ابلكنف ) ]زنفلج[

 ( .4فإن قدمت الالم على الياء كسرهتا وفتحت ما قبلها وقلت: الزنفليجة ) بيَلْه ".
)اسكْن أنت وزوُجك اجلن َة( ويقال أيضاً: هي َزْوُج املرأة: بعلها. وَزوُج الرجل: امرأته قال هللا تعاىل:  ]زوج[

 زوجُته. قال الفرزدق.
_________ 

  اللسان. وىف القاموس " كدمل ".( يف املطبوعة االوىل " اجلرذ " حتريف، صوابه يف1)
 ( يف القاموس: " دو برادران " النه إذا عجز عن صيده أعانه أخوه، ووهم اجلوهرى يف " ده ".2)
ر: الوعاء والظرف، وأصله وعاء أداة الراعى كما سيأيت. ولو قيل إن الزنبيل معرب عنه مل ( الكنف ابلكس3)

 يبعد. قاله نصر.
 اليقى.( والزنفاجلة عن اجلو 4)
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( َزْوَجيت * َكساٍع إىل ُأْسِد الَشرى َيْسَتبيُلها قال يونس: تقول العرب: زوَّجُته امرأًة، 1وإنَّ الذي َيْسَعى ليُـْفِسَد )
، أي  وتزوَّجُت امرأة، وليس من كالم العرب تزوَّجُت ابمرأة. قال: وقول هللا تعاىل: )وزوَّجناهم حبوٍر ِعنٍي(

هم هبنَّ  حشروا الذين ظلموا وأزواجهم( ، أي وقرانءهم. وقال الفراء: تزوجت ابمرأة، ، من قوله عزوجل: )اقران 
لغة يف أزد شنوءة. وامرأة مزواج كثرية التزوج. والتزواج واملزاوجة واالزدواج مبعىًن. والزوج: خالف الَفرد، يقال 

زِْلَن يـَْنُسنْبَ َوْهناً كلَّ صاِدَقٍة *  ْجَزَة السعدي : ماأو َوتر. قال أبو وَ  زوج أو فرد، كما يقال: َخساً أو زكا، شفعٌ 
بَـْتنا فيها من كلِ  َزْوٍج  هبيج( ابَتْت تُباِشُر عْرماً غرَي َأْزواِج ألنَّ بيَض القطا ال يكون إال  َوترًا. قال هللا تعاىل: )َوَأنـْ

ل مها ِسيَّاٍن ومها سواٌء. ومها زوٌج، كما يقا : مها زوجان لالثنني. وكلُّ واحٍد منهما أيضاً يسمَّى زوجاً. يقال
وتقول: اشرتيُت زوَجْي محام وأنت تعىن ذكر وأنثى، وعندي زوجا نعاٍل. وقال تعاىل: )من كلِ  َزْوَجنِي اثنني( . 

 والَزوج: الَنَمط يطرح على اهلودج. قال لبيد:
_________ 

  اللسان.( ويروى: " حيرش زوجىت " كما يف1)
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( : خيط البناء، 2( . والزيج )1من كل حمفوف يظل عصيه * زوج عليه كلة وقرامها والزاج، فارسي معرب )
 وهو املطمر، فارسي معرب. وقال االصمعي: لست أدرى، أعريب هو أم معرب؟

 فصل السني
  الرجُل، إذا لِبَسُه. قال العجاج:الُسْبَجُة ابلضم: ِكساء أسود. يقال: َتَسبَّجَ  ]سبج[

( ، 3و اخلََرُز األسَود، فارسيٌّ معرب. والَسبيُج والَسبيَجُة: الَبقرُي )كاحلبشي التف أو تسبجا * والَسَبُج ه
وأصله ابلفارسية " شىب "، وهو القميص. والسباجبة: قوم من السند كانوا ابلبصرة جالوزة وحراس السجن، 

 القيودا م من سبابيج خزر * يلبسوين مع الصباحب. قال يزيد بن مفرغ احلمريى: وطماطيواهلاء للعجمة والنس
_________ 

 ( يف اللسان: " الزاج يقال له الشب اليماين، وهو من االدوية، وهو من أخالط احلرب ".1)
 ( جعله يف اللسان يف مادة )زيج( . وأما صاحب اللسان فجعله يف )زوج( .2)
 كمني وال جيب.البقري والبقرية: برد يشق فيلبس بال  ( يف اللسان: 3)
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َسجَّ َيِسجُّ، إذا رقَّ ما جيئ منه من الغائط. وَسجَّ احلائَط، أي طيَّنه، واخلشبة الىت يطني هبا: مسجة.  ]سجج[
االرض السجسج، ليست والسجة والبجة: صنمان. والسجاج ابلفتح: اللنب الكثري املاء، وهو أرق ما يكون. و 

( 2قد َقَطعوا ِمتاَن الَسْجَسِج )( : َأىنَّ اهتديِت وكنِت غري رَجيَلٍة * والقوُم 1بصلبة وال سهلة، قال الشاعر )
 ( ".3ويوٌم َسْجَسٌج، ال َحرٌّ مؤٍذ وال قـُرٌّ. ويف احلديث: " اجلن ة ِسْجَسج )

ُه يقال: أصابه شئ فَسَحَج وجهه، وبه َسْحٌج. وَسَحجَ َسَحْجُت جلَده فاْنَسَحَج، أي قشرته فانقشر.  ]سحج[
 ( . وبعرٌي َسحَّاٌج: يسحج االرض خبفه.4ي معضَّض مكدٌَّح )فـََتَسحََّج، شد د للكثرة. ومِحار ُمَسحٌَّج، أ

_________ 
 ( احلارث بن حلزة البشكرى.1)
 ( وقبله: طاف اخليال وال كليلة مدجل * سدكا أبرحلنا فلم يتعرج2)
وهواؤها السجسج. وغلط اجلوهرى يف قوله اجلنة يف القاموس: " ومنه حديث ابن عباس يف صفة اجلنة:  (3)

 ".سجسج 
 ( يف اللسان: " مكدم " ابمليم يف آخره، ومها مبعىن.4)
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 رجل َسدَّاٌج، أي كَذاب. وقد َتَسدََّج، أي َتَكذَّب وختلَّق. ]سدج[
ىل قني يقال له وبة إالَسْرُج معروف. وقد َأْسَرْجُت الدابة. قال االصمعي: السرجييات: سيوف منس ]سرج[

( 1سريج، وشبه العجاج هبا حسن االنف يف الدقة واالستواء، فقال: وجبهة وحاجبا مزججا * وفامحا ومرسنا )
مسرجا والسراج معروف، وتسمى الشمس سراجا. واملسرجة ابلفتح: الىت فيها الفتيلة والُدهن. والُسْرجوَجُة: 

 ُق الناس قيل: هم على ُسْرجوَجٍة واحدة. أخالالطبيعة والطريقة. قال األصمعي: إذا استوتْ 
 أبو عمرو: الَسَفنَُّج: الظليم اخلفيف. وهو ملحق ابخلماسى بتشديد احلرف الثالث منه. ]سفنج[
َسِلَج الُلْقمة ابلكسر، َيْسَلُجها َسْلَجاً وَسَلجاانً، أي بَِلعها. وقوهلم: " االكل سلجان والقضاء ليان  ]سلج[

(2" ) 
_________ 

 املرسن، بكسر السني وفتحها: االنف. (1)
 ( بتشديد الياء.2)
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( . والُسلَُّج، ابلضم والتشديد: نبٌت 1أي إذا َأَخَذ الرجُل الَدْيَن أكله، فإذا أراد صاحب الدين حقَّه لواه به )
 ا عن أكل الُسلَِّج.عاه اإلبل. وقد َسَلَجِت اإلبل ابلفتح َتْسُلُج ابلضم، إذا اْسَتْطَلَقْت بطوهنُ تر 

مسج الشئ ابلضم مساجة: قبح فهو مسج، مثل ضخم فهو ضخم، ومسج، مثل خشن فهو خشن،  ]مسج[
( 2اًل ومنهم صاحل ومسيج )ومسيج، مثل قبح فهو قبيح. قال أبو ذؤيب: فإن تصرمى َحْبلي وإن تـَتَـَبدَّيل * خلي

جاً. والَسمْ  ُج والَسميُج: اللنب الدسم اخلبيث الطعم. وكذلك وقوم مساج مثل ضخام. واستسمجه: عدَّه مسَِ
 والالم.السمهج والسملج، بزايدة اهلاء 

 الَسْمَحُج، األاتن الطويلة الَظهر، وكذلك الفرس، وال يقال للذََكِر. ]مسحج[
 َسَمرََّجُة: استخراج اخلَراج يف ثالث ِمرار، فارسيٌّ معرب. قال العجاج:الَسَمرَُّج وال ]مسرج[

_________ 



 ( أي مطله.1)
 عنده ".( يف اللسان: " وقيل مسيج هنا يف بيت أىب ذؤيب الذى ال خري 2)
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 * يوم خراج خيرج السمرجا
ف الثالث منه. قال الراجز: قالت له مقالة السملج: اخلفيف، وهو ملحق ابخلماسى بتشديد احلر  ]مسلج[

 ال نضجا اي بن الكرام جل على اهلودجا تلجلجا * قوال مليحا حسنا مسلجا لو يطبخ النئ به
االصمعي: مساهيج: جزيرة يف البحر تدعى ابلفارسية " ماش ماهى "، فعربتها العرب. وأنشد: اي دار  ]مسهج[

ريح سيهوج هوجاء جاءت من جبال اي جوج * من عن ميني اخلظ سلمى بني دارات العوج * جرت عليها كل 
 أو مساهيج

َلساُن األخضر. واجلمع سيجان. وسواج ابلضم: الشجر. والساج أيضالساُج: ضرٌب من  ]سوج[ اً: الطَيـْ
 موضع. وأنشد االصمعي: أقبلن من نري ومن سواج * ابلقوم قد ملوا من االدالج

 شديدة. وقد سهجت الريح. ( ، أي1ريح سيهج وسيهوج ) ]سهج[
_________ 

 ( وسهوج أيضا، كصبور.1)
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كيف تراها تغتلى اي شرج * وقد سهجناها فطال السهج   ز:أي ساروا. قال الراجوسهج القوم ليلتهم، 
وسهجت الطيَب: َسَحْقته. وَسَهَجِت الريُح األرَض: قَشرهتا. قال منظوٌر األسدي : هل تعرف الداَر أُلمِ  

َها سايف الِرايِح الُسهَِّج قال أبو عمرو: املَسَهج: ممرُّ الريح. وأن  شد:احَلْشَرِج * غريَّ
 مسهجاإذا هبطن مستحارا 

 فصل الشني
الَشجَُّة: واحدة ِشجاِج الرأس. وقد َشجَُّه َيُشجُّه وَيِشجُّه َشج اً، فهو مشجوٌج وَشجيٌج.  ]شجج[

د لكثرة ذلك فيه. ورجٌل َأَشجُّ بنيِ  الَشَجِج، إذا كان يف َجِبينه أثر  مشجوٌج وَشجيٌج وُمَشجَّج: شدِ  ووِتد ٌ
ي َشقَّْته. وَشَجْجُت املفازَة: قطعتها. قال الشاعر: َتُشجُّ يبَ الَعْوجاُء ُكلَّ ِت السفينُة البحَر، أالَشجَّة. وَشجَّ 



 تَنوَفٍة * كأنَّ هلا بـَو ًا بِِنْهٍي تغاوله
 َشحيُج البغل والُغراب: صوته، وكذلك الشحاج ابلضم، عن االصمعي. ]شحج[
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 الوحشى مشحج وشحاج.غال بناُت َشحَّاٍج. واحلمار شحج َيْشَحُج وَيْشِحُج. والبوقد 
َبِة ) ]شرج[ ( ابلتحريك: ُعراها. وقد أشرْجُت الَعيبة، إذا داخْلت بني َأْشراِجها. وجَمَرَُّة السماء 1َشَرَج الَعيـْ

ُ الَشَرِج، إذا  تسمَّى َشَرجاً. وَشَرُج الوادي: ُمنَفَسَحه، واجلمع أشراٌج. ودابَّة أَ  كانت إحدى ُخصييه ْشَرُج بنيِ 
خرى. والَشَرُج أيضاً: انِشقاٌق يف القوس. وقد اْنَشَرَجْت، إذا انشقت، عن ابن السكيت. أعَظم من األ

 والشرجية: القوس تتخذ من الَشريج، وهو العود الذي ُيَشقُّ فلقني. وقال الشماخ:
ْرُج ل فيه الِبطِ يخ وحنوه. والشَ : شئ ينسج من سَعف النخل، حيمَ ( * والشرجية2شرائج النبع براها القواس )

 ابلتسكني: َمسيل ماٍء من احلَرَّة إىل الَسهل، واجلمع شراج وشروج.
_________ 

 ( العيبة: ما جيعل فيه الثياب.1)
 االحالس( وقبله كما يف نسخة: كأهنا وقد براها االمخاس * ودجل الليل وهاد قياس * ومرج الضفر وماج 2)
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( . والَشْرجاِن: الِفرقتان، يقال: 1أي مثله: ومها َشْرٌج واحد، أي َضْرٌب واحد )شرج هذا،  وتقول: هذا
، أي ِفرقتني. وكلُّ لونني خمتلفني فهما شرجان. وشرج: اسم موضع. وىف املثل: "  أصبحوا يف هذا األمِر َشْرَجنْيِ

شرجت الَلنِبَ َشْرجاً: نضْدته. أسيمرا ". قال يعقوب: شرج: ماء لبىن عبس. و  أشبه شرج شرجا، لو أن
( فيها 2: اخلياطة املتباعدة. وقول أىب ذؤيب: قصر الصبوح هلا فشرج حلمها * ابلىن فهى تثوخ )والَتْشريجُ 

 االصبع أي خلط حلمها ابلشحم. وتشرج اللحم ابلشحم، أي تداخال.
 رج، عن يعقوب.بط، فارسي معرب، وهو الذى تسميه الناس بشباالشفارج، مثال العال ]شفرج[

_________ 
 العصبة الىت بني الدبر واالنثيني.( وشرج االنسان: 1)
( يروى: تتوخ " يقال اتخ واثخ وساخ مبعىن. اثخت قدمه ابلوحل تثوخ وتثيخ: خاضت وغابت فيه. 2)



 يت هبما. وساخت قوائمه يف االرض تسوخ وتسيخ:واتخت االصبع يف الشئ الرخو الوارم تتوخ. وقد روى الب
 دخلت فيها وغابت.
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قوهلم: ما ُذقت مَشاجاً، أي شيئاً، وأصله ما يرمى به من العنب بعد ما يؤكل. ومشجت الثوب أمشجه  ]مشج[
ب * حىت ( : بشمجى املشى عجول الوث1مشجا، إذا ِخْطَتُه خياطًة متباعدة. وانقٌة مشََجى، أي سريعة. قال )

 ان.( من قضاعة، وبنو مشج بن فزارة من ذبي2م )أتى أزبيها ابالدب وبنو مشج بن جر 
مَشَْرَج َثوبَه مَشَْرَجًة، إذا ابعد بني الُغَرز وأساء اخلِياطة. والُشْمُرُج ابلضم: اجلُلُّ الرقيق الَنْسج. قال ابن  ]مشرج[

 ُه * َغداَة الشمال الشمرج املتنصحمقبل يصف فرساً: ويـُْرَعُد إْرعاَد اهلَجنِي َأضاعَ 
الَشَنُج: تقبٌُّض يف اجلِلد. وقد َشِنَج اجلِلد ابلكسر، واْنَشَنَج وتشنج، وشنجته أان تشنيجا. وفرس شنج  ]شنج[

 النسا، وهو مدح له النه إذا
_________ 

 ( منظور بن حبة.1)
هو مشج ابخلاء املعجمة وسكون امليم، كما ( قوله " مشخ بن جرم " صوابه بنو مشجى، وبنو مشج ابن فزارة، 2)

  القاموس.يف
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شنج نساه مل َتسرتِخ رِجاله. وقد يوصُف الغراب بذلك. قال الطرم اح: َشِنَج الَنسا َحِرُق اجلَناِح كأنَُّه * يف الدار 
 إثر الظاعنني مقيد

 فصل الصاد
 روج: النورة وأخالطها، فارسي معرب. وكذلك كل كلمة فيها صاد وجيم، الهنما ال جيتمعان يفالصا ]صرج[

 كلمة واحدة من كالم العرب.
 الَصوجَلان بفتِح الالم: امِلْحَجُن، فارسيٌّ معر ب. واجلمع الَصواجِلَُة، واهلاء للعجمة. ]صلج[
( * 1قال الشماخ: يسرى إذا انم بنو الزايت )الَصَمُج: القناديل، روميٌّ معرب، الواحدة صمجة.  ]صمج[

 والنجم مثل الصمج الروميات



ه العرب، وهو الذي يتَّخذ من ُصْفٍر ُيضَرب أحدمها ابآلخر. وأمَّا الَصْنُج ذو الذي تعرفالَصْنُج  ]صنج[
*  األواتر فيختصُّ به العجم. ومها معرابن. وقال: قل لسوار إذا ما * جئته وابن غالثه زاد يف الصنج عبيد ال

 له أواترا ثالثه
_________ 

 والشطر الثاين ليس موجودا بديوانه. و الصواب،ريفات، وه( يف ديوانه: " السرايت " أي الش1)
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 وصنجة امليزان معرب. قال ابن السكيت: وال تقل سنجة.
الِصْهريُج: واحد الَصهاريُج، وهي كاحلياض جيتمع فيها املاُء. وِبركٌة ُمَصْهَرَجٌة معمولٌة ابلصاروج. قال  ]صهرج[
 العجاج:

يقول: حىتَّ وقف هذا املاُء يف صهاريَج من حجر. والُصهارُُج ابلضم مثل  َحىتَّ تَناهى يف َصهاريِج الَصفا *
 الصهريج.

 فصل الضاد
القوم إْضجاجاً، إذا جلَّبوا وصاحوا: فإذا جزعوا من شئ وغلبوا قيل: ضجُّوا أبو عبيد: أَضجَّ  ]ضجج[

جة القوم، أي حلبتهم. وضجاه َيِضجُّوَن َضجيجاً. والَضجوُج من الُنوق: اليت َتِضجُّ إذا ُحِلبت. ومسعت ض
 مضاجة وضجاجا: شاغبه وشاره. واالسم الضجاج ابلفتح.

 ْضروَجٌة، أي واسعة الَشقِ . واالْنِضراُج: االنشقاق. قال ذو الرمة:َضَرَجُه، أي َشقَُّه. وعني مَ  ]ضرج[
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ؤرج: االنفراج االتساع. وأنشد: ( وانفرجت عنه االكاميم وقال امل1مما تعالت من البهمى ذوائبها * ابلصلب )
نضراج االصمعي: انضرج ما بني القوم: تباَعَد ما بينهم. وَتَضرََّج أمرت له براحلة وبرد * كرمي يف حواشيه ا

. وتضرَّج الربُق، إذا تشقَّق. وَضرَّْجُت الثوب ابلدم، أي تلطَّخ. وتضرَّجت عن البقل لفائفه، إذا انفتحتْ 
ٍم، إذا أدماه. قال مهلهل: لو ابحلُمرة، وهو دون املُْشَبِع وفوق املَُورَِّد. ويقال َضرََّج أنَفه بدَتْضرجياً، إذا صبغته 

لفرس أبابنني جاء خيطبها * ضرج ما أنف خاطب بدم واإلْضريُج: ضرٌب من األكسية أصَفر. واإلْضريُج: ا
 اجلواد الَشديد الَعْدو. وَعْدٌو َضريٌج، أي شديد. قال أبو ذؤيب:



َتذَ جِ  ُل مثل املعاِوِز، قاله أبو عبيد. واحدها مضرج. راٌء وَشدٌّ كاحلَريِق َضريُج * واملَضارَِج: الِثياب اخلُلقان تـُبـْ
 وضارج: موضع. قال امرؤ القيس:

_________ 
 ( يف اللسان: " ابلصيف ".1)
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 لرمة:تيممت العني الىت عند ضارج * يفئ عليها الظل عرمضها طامى وقول ذى ا
 وى ابحلاء، أي ألقني.َضَرْجَن بُرودًا َعْن َتراِئِب ُحرٍَّة * أي َشقَّْقَن. وير 

 الضمَعُج من النساء: الضخمة التامة اخللق. وقال الراجز: ]ضمعج[
 بن قحافة السعدى:اي رب بيضاء ضحوك ضمعج * وانقة ضمعج. قال مهيان 

 ( * وال يقال للذكر.1يظل يدعو نيبها الضماعجا )
َعَطف الوادي، واجلمع أْضواٌج ) ضوج[]  ( . وضاَج السهم عن اهلدف، أي مال عنه.2الَضْوُج: ُمنـْ

 فصل الطاء
 الطثرج: النمل. ]طثرج[
 َطساسيج، ومها معرابن.الَطسُّوُج: الناحية. والَطسُّوُج أيضاً: َحبَّتان. والداِنُق أربعة  ]طسج[

_________ 
 ( بعده:1)

 ا * كما يف املخطوطة.والبكرات اللقح الفواثج
 ( يف املخطوطة: قال الشاعر:2)

 ضواج النهر:وارتكض املاء أب
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 فصل العني
 العثوثج: البعري الضخم. ]عثج[

الَعجُّ: رفع الصوت. وقد َعجَّ يَِعجُّ َعجيجاً. ويف احلديث: أفضل احلج العج والثج ". وعجعج، أي  ]عجج[



ظنه ُمَولَّدًا. فيه. والعجة ابلضم: هذا الطعام الذي يتخذ من البيض، أصوت. ومضاعفته دليل على التكرير 
والَعجاُج: الغبار، والُدخان أيضاً. والَعجاَجُة أخص منه. والَعجاَجُة: اإلبل الكثرية العظيمة، حكاه أبو عبيد عن 

. ورايٌح َمعاجيُج، ضد  َمهاويَن. الفراء. وَأَعجَِّت الريح وَعجَّْت: اشتدَّت وأاثرت الغبار. ويوٌم ُمِعجٌّ وَعجَّاجٌّ 
 دخاان فتعجج. والعجاج بن رؤبة السعدى الراجز من سعد متيم، مسى بذلك لقوله: وَعجَّْجُت البيت

 ( .1حىت يعج ثخنا من عجعجا * ويقال: أشعر الناس العجاجان، أي رؤبة وأبوه )
_________ 

 ا يوافق بعض النسخ الىت فيها العجاج أبو رؤبة. اه( هو مشكل مع النسخ الىت فيها العجاج بن رؤبة، وإمن1)
فكل  انقوىل. وكأنه ال يعلم أن العجاح بني رؤبتني: أب وابن. ففى القاموس: ورؤبة بن العجاج بن رؤبة. اهو 

 من النسختني صحيح وال إشكال. قاله نصر.
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قد جيئ ذلك يف كلِ  ذي صوٍت من قوس وهنر عجاج: ملائه َصوت. وَفْحل َعجَّاج يف هديره، أي صياح. و 
رج حيولون الياء جيما مع العني، يقولون: هذا راعج خرج معج، أي هذا راعى خ وريح. والعجعجة يف قضاعة،

معى. وحكى الِلحياينُّ رجل َعْجَعاج، أي صيَّاح. وطريق عاج، أي طريق ممتلئ. وعاج بكسر اجليم خمفف: زجر 
( : وإين ِ ألهَوى َأْن 1يلف عجاجته على بين فالن، أي يُغري عليهم. وقال ) للناقة. وقد عجعجت هبا. وفالن

 أْكَتِسُح َغِنيـَُّهْم ذا الرُبِْد، وفقريهم ذا الكساء. أَُلفَّ عجاجيت * على ذي ِكساٍء من ُسالمان أو بـُْرِد أي
يصف صيادا: له من كسبهن  َعْذجَلَ فالٌن َوَلده، أي أحسن غذاءه. واملعذجل املمتلئ. قال أبو ذؤيب ]عذجل[

 معذجلات * قعائد قد ملئن من الوشيق
َج أيضا، إذا أصابه شئ يف رجله َفَخَمع ومشى َعَرَج يف الَدرجة والسلَّم يـَْعُرج ُعروجاً، إذا اْرَتقى. وَعرَ  ]عرج[

 مْشيَة الُعْرجان وليس خبلقة. فإذا
_________ 

 ( الشنفرى.1)
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أعرج بنيِ  الَعَرج، من قوم ُعْرٍج وُعْرجاٍن. وأعرجه هللا، وما أشدُّ َعرَِج ابلكسر، فهو  كان ذلك ِخْلقًة قلت:
كاَن لوانً أو ِخلقًة يف اجلسد ال يقال منه ما أفْـَعَله إال مع أَشدَّ. والَعَرجان، َعرَجه. وال تقل: ما أْعَرَجُه، ألنَّ ما  

م. وَعرَّج البناِء تـَْعرجياً، أي ميله فتعرج. والتعريج على الشئ: ابلتحريك: ِمشية األعرج. وأمٌر َعريج، إذا مل ُيربَْ 
عليه وأقام. وكذلك التعرُّج. تقول: ماىل عليه  اإلقامة عليه. يقال: َعرَّج فالٌن على املنزل، إذا َحَبس مط يته

َعَطُفُه مينًة ويسرًة. عرجة وال ِعْرَجة وال تـَْعريج وال تـََعرُّج. وانعرج الشئ، أي انعطف. ومنعرج الوادي: مُ  نـْ
ن شئت وامِلْعراج: الُسلَّم، ومنه ليلة امِلْعراج، واجلمع َمعارج وَمعاريج، مثله َمفاِتح وَمفاتيح. قال األخفش: إ

جعلت الواحد ِمْعَرج وَمْعَرج مثل ِمْرقاٍة وَمْرقاٍة. واملَعارج: املصاِعُد. والَعَرج: غيبوبة الشمس، ويقال اْنعراُجها 
 غرب. وأنشد أبو عمرو:حنو امل

 (1حىتَّ إذا ما الشمس مهت بعرج )
_________ 

 ( الرجز: ظلت بعد فاء بيوم ذى وهج =1)
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والعرجاء: الَضُبع. وقال األصمعي: الُعَرجْياء يف الِوْرِد أن َتِرد اإلبُل يوماً ِنْصف النهار ويوماً ُغْدوة. والَعْرُج: 
رجى، وهو عبد هللا بن عمرو بن عثمان ابن عفان. والعرج أيضاً: القطيع العمنزل بطريق مكة، وإليه ينسب 

من اإلبل حنٌو من الثمانني. وقال أبو عبيدة: مائة ومخسون َوفـَُوْيق ذلك. وقال األصمعي: مَخُْسمائة إىل األلف. 
ُتَك ِعْرجاً من   بل. والعرجنج: اسم محري بن سبإ.االوالِعْرج ابلكسر مثله، واجلمع َأْعراج. وقد َأْعَرْجُتَك، أي َوَهبـْ

ُبُت يف السهل، الواحدة عرفجة، ومنه مسى الرجل. ]عرفج[  الَعْرَفُج: شجر يـَنـْ
العْسج: َمدُّ الُعُنق يف املشى. قال ذو الرمة يصف انقته: والعيس من عاسج أو واسج خببا * ينحزن  ]عسج[

 من جانبيها وهى تنسلب
_________ 

* حىت إذا ما الشمس مهت بعرج أاثر راعيها فثارت هبرج * تثري قسطال مراغ ذى جل = داخلة مشوسه ظل الو 
 رهج
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يقول: االبل مسرعات يضربن ابالرجل يف سريهن وال يلحقن انقيت. وبعري معساج. والعوسج: ضرب من 
 نه مسى الرجل.الشوك، الواحدة عوسجة، وم

َل ما ينبت. وقد عسلجت واخضر  من ُقضبان الشجر والَكْرم أوَّ  الُعْسلج ابلضم والُعْسلوج: ما النَ  ]عسلج[
 الشجرة: أخرجت عساليجها.

األْعفاُج من الناس ومن احلافر والِسباع كلِ ها: ما َيصري الطعاُم إليه بعد املَِعدة، وهو مثل املصاريِن  ]عفج[
( . الواحدة َعَفٌج ابلتحريك، وكذلك العفج 1 والِظْلِف اليت تـَُؤدِ ي إليها الَكرُش ما َدفـََعْته )لذوات اخُلف ِ 

بد وكبد، ثالث لغات. وعفجه ابلعصا: ضربه هبا. وُيكىن به أيضاً عن اجِلماع. وامِلْعفاُج: ما والعفج، مثل ك
: الضخم االمحق. قال الراجز: أكوي َذوي األْضغان ُيْضَرْب به. وتـََعفََّج البعري يف َمشيه، أي تعوج. والعفنجج

 ْنِضجا * منهم وذا اخلِنَّابَِة الَعَفْنججاَكيًّا مُ 
 الِعفضاج: الضخم السمني الرِْخُو، وكذلك ]عفضج[

_________ 
 ( يف املخطوطة: " ما دبغته ".1)
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 العفاضج ابلضم. يقال: إن فالان ملعصوب ما عفضج.
قال أيضاً: لوٌج وأعالٌج وَمْعلوجاُء وِعَلَجٌة. ويْلُج: الرجل من كفَّار الَعَجم، واجلمع عُ الِعلُج: الَعرْيُ. والعَ  ]علج[

فالٌن ِعْلُج ماٍل، كما يقال إزاء مال. وعاجلت الشئ معاجلة وِعالجاً، إذا زاولته. وعاجَلُت الرجل فـََعَلْجته َعْلجاً: 
ُتُه. واْستَـْعلَج جلُد فالٍن، أي غُلظ، فهو ُمسْ  أي شديد. وعاجل:  تَـْعِلُج اخلَْلِق. ورجل علج بكسر الالم،َغَلبـْ

والعاجل: البعري الذى يرعى الَعَلجاَن، وهو نبٌت. والَعَلُج من النخل، ابلتحريك:  موضع ابلبادية، به رمل.
كناز أشاُؤُه. واْعتَـَلَجِت األرض: طال نباهتا. واعتلَجت األمواُج: التطمت. والعلجن بزايدة النون: الناقة ال

علهج: اهلجني، بزايدة دالث علجن * ختليط خرقاء اليدين خلنب وامل( : وخلطت كل 1اللحم. وقال الراجز )
 اهلاء. قال االخطل:

_________ 
 ( رؤبة.1)
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 ٌة جعد االانمل حنكلفكيف ُتساميين وأنَت ُمَعْلُهٌج * ُهذارِمَ 
ري. وَسْهم ( . والتَـَعمُُّج: االعوجاج يف الس1عمج يعمج ابلكسر: قلب معج، إذا أسرع يف السري ) ]عمج[

( 2وقال يصف زماَم الناقة: ُتالعب مثىن ) َعموٌج: يتلوَّى يف ذهابه. وتـََعمََّجِت احلي ة، إذا تلوَّت يف َمر ِها.
 يطاٍن بذي خروع قفر والعومج: احلية. قال رؤبة:حْضَرِميٍ  كأنَّه * تـََعمُّج ش

ل: يتبعن مثل العمج املنسوس * أهوج حصب الغواة العومج املنسوسا * وكذلك العمج، ابلضم والتشديد. وقا
 ميشى مشية املألوس وقال قطرب: هو الَعَمج، على وزن الَسبب.

فريدُّه على رجَليه. وقد َعَنْجُت البعرَي أْعُنُجه الَعْنُج: ضرٌب من رايضة البعري، جيِذُب الراكب ِخطامه  ]عنج[
 لم العنج ".ابلضم، واالسُم منه الَعَنُج ابلتحريك. وىف املثل " عود يع

_________ 
 ( وعمج يف املاء: سبح.1)
 ( املثىن: زمام الناقة.2)
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ناج يف الدلو العظيمة: حبٌل أو ِبطاٌن يشدُّ يف أسفلها مثَّ يشدُّ إىل الَعراقيِ  فيكون عوانً هلا وللَوَذِم، فإذا والع
اجها خيٌط يشدُّ يف إحدى آذاهنا إىل الَعرقـَُوِة. انقطعِت األوذام أمسكها الِعناُج. فإذا كانت الدلو خفيفًة فِعن

جلارِهم * شدُّوا الِعناَج وشدُّوا فوَقُه الَكَراب تقول منه: َعَنْجُت الدلَو َعْنجاً. قال احلطيئة: قوٌم إذا َعقدوا َعْقدًا 
ا عنجوج. والعنجنج: وقوٌل ال ِعناج له، إذا أرِسَل على غري َرِويَّة. أبو عبيد: الَعناجيج: جياد اخليل، واحده

 العظيم. وأنشد أبو عمرو هلميان السعدى:
 عنجنج شفلح بلندح

ج، ابلتحريك: مصدر قولك عوج الشئ ابلكسر فهو أعوج. واالسم الِعَوُج بكسر العني. قال ابن الَعوَ  ]عوج[
كان يف أرض أو دين السكيت: وكلُّ ما كان ينتصب كاحلائط والعود قيل فيه َعَوٌج ابلفتح، والِعَوُج ابلكسر ما  

ليه االعوجيات وبنات أعوج. قال أو معاٍش، يقال: يف ِديِنِه عوج. وأعوج: اسم فرس كان لبىن هالل تنسب إ
 أبو عبيدة:
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كان أعوج لكندة فأخذته بنو سليم يف بعض أايمهم فصار إىل بىن هالل. وليس يف العرب فحل أشهر وال 
 كتاب الفرس: أعوج كان لبىن آكل املرار، مث صار لبىن هالل بن عامر. أكثر نسال منه. وقال االصمعي يف

 والعوجاء: الضامرة من االبل. قال طرفة:
( * والَعْوجاُء: الَقوَس، ورجٌل أْعَوُج بني العوج، أي سيئ اخللق. وُعْجُت 1بعوجاء مر قال تروح وتغتدي )

جُه، يتعدَّى وال يتعدَّى، وُعْجُت البعري أعوجُه َعْوجاً ابملكان أعوُج، أي أقمت به. وُعْجُت غريي ابملكان أعو 
 ه، أي انطعف. والعائج: الواقف. وقال:وَمعاجاً، إذا َعَطفت رأَسه ابلزمام. واْنعاَج علي

عجنا على ربع سلمى أي تعريج * وضع التعريج موضع العوج، إذ كان معنامها واحدا. وذكر ابن األعرايب: 
 ي ما يرجع عنه.فالن ما يَعوج عن شئ، أ

_________ 
 ( صدره:1)

 وإىن المضى اهلم عند احتضاره:
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واعوج الشئ اعوجاجا. يقال عصا ُمْعَوجٌَّة، وال تقل ِمْعَوجٌَّة بكسر امليم. وعوجت الشئ فتعوج. والعاج: عظم 
َ مل ( : زجٌر لل1الفيل، الواحدة عاَجٌة. قال سيبويه: يقال لصاحب العاج عوَّاج. وعاج ) ناقة. قال الشاعر: كأين ِ

 جَنيَبًة * ومل ألق عن َشْحٍط خلياًل مصافياأزُجْر بعاِج 
 الَعْوَهُج: الطويلة العنق من الظباء والظلمان والنوق. ]عهج[
ابن السكيت عن الفراء: ما أعيج من كالمه بشئ، أي ما أعبأ به. قال: وبنو أسد يقولون: ما أعوج  ]عيج[

عرايب: ما عجت ابلشئ، أي مل أْرَض به. فت إليه، أخذوه من عجت الناقة. وحكى ابن االبكالمه، أي ما ألت
 ويقال: شربت ماًء ِمْلحاً فما ِعْجُت به، أي مل َأْرَو منه. وتناولت دواًء فما ِعْجُت به، أي مل أنتفع به.

 فصل الغني
 جا.فرٌس ِمْغَلٌج، إذا جرى جرايً ال خيتلط فيه. وقد غلج يغلج غل ]غلج[

_________ 
 ني.( ابلسكون، وابلكسر، وبكسرت1)
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 االموى: التغلج: البغى.
 َغَمَج املاء يـَْغِمُجُه َغْمجاً: جرعه. وفيه لغة أخرى: غمج املاَء ابلكسر. والَغْمَجُة والُغْمَجُة: اجلُرَعُة. ]غمج[
ْت، فهي َغِنَجٌة. والَغَنُج ابلتحريك: الشيُخ يف  وتـََغنَّجَ اريُة َغَنجاً الغُْنُج والغُُنُج: الشكُل. وقد َغِنَجِت اجل ]غنج[

 لغة هذيل.
َفرٌس َغْوُج الَلباِن، أي واسع ِجْلد الصدر، وال يكون كذلك إال وهو سهل املَْعِطف. وغاَج يَغوُج، أي  ]غوج[

ا * َعق وج أي تتعرض لرئيس ُتصَطفى وَتغيَلة هَنٍْب تَثىنَّ وَتعطَّف. قال أبو ذؤيب: َعِشيََّة قامت ابلِفناِء كأهنَّ
 اجليش ليتخذها لنفسه.

 فصل الفاء
الفاِثُج والفاِسُج: احلامل من النوق. قال أبو عبيدة: هي الىت قد لقحت وحسنت. وقال االصمعي:  ]فثج[

 هي الفتية الالقح. قال مهيان بن قحافة السعدى:
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ىت اثجا ويروى: " الفواسجا ". الكسائي: يقال عدا حيظل يدعو نيبها الضماعجا * والبكرات اللقح الفو 
 َهَر. وقوهلم: بئر ال تـُْفَثْج، وفالن حبٌر ال يفثج، أي ال ينزج.أفْـَثَج، أي أعيا وانب

الَفجُّ: الطريق الواسع بني اجلبلني، واجلمع ِفجاج. وَفَجْجُت ما بني رِجليَّ أُفجُّهما َفجًّا، إذا فتحت.  ]فجج[
وتُرها عن كِبدها. ورجٌل أَفجُّ  فاجًّا، وقد َتفاجَّ. وقوس فجَّاُء وَفْجواُء، بيِ نة الَفَجج، إذا ابنيقال: هو ميشي مُ 

 بنيِ  الَفَجِج: وهو أقبح من الَفَحج. وَفَجْجُت القوس أُفجُّها، إذا رفعَت وترها عن كبدها، مثل َفَجْوهُتا. وقال:
( . ابن األعرايب: أَفج  الرجل، أي أسرع. ويقال 1مت بصومها )ال فجج يرى هبا وال فجا * وأَفجَّت النعامة: ر 

  ُمِفجٌّ، أي مقبب، وهو حممود.أيضاً حاِفرٌ 
_________ 

 ( صوم النعامة: ذرقها.1)
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يه الفرس: اهلندي. وكل شئ من البطيخ والفو  اكه مل ينَضج فهو والفج ابلكسر: الِبطيخ الشامي  الذي تسمِ 
 اج: كثري الكالم.ِفجٌّ. ورجل فجف

رجٌل أْفَحُج بنيِ  الَفَحِج، وهو الذى تتداىل صدور قدميه وتتباعد عقباه وتتفحج ساقاه. ودابة  ]فحج[
َفْحجاُء. والفحج ابلتسكني: ِمشية األْفَحج. وقد َفِحَج يـَْفَحُج َفْحجاً. وتـََفحَّج يف ِمشيته مثله. قال أبو عمرو: 

ه إذا جلس. وكذلك التَـْفحيج مثل التفشيج. وأْفحج الرجل هو أن يـَُفر ِج بني رجليالتَـَفحُُّج مثله التَـَفشُُّج، و 
 َحلوبَته، إذا َفرج ما بني رجليها ليحلبها.

الَفَرج من الغم  ابلتحريك، تقول: فرَّج هللا َغمَّك تفرجياً، وكذلك فـََرَج هللا عنك غمَّك يـَْفرِج ابلكسر.  ]فرج[
قال أبو عبيدة: الفرجان السند وخراسان. وقال االصمعي: : الثغر وموضع املخافة. والَفْرج: الَعْورة. والَفْرج

 ( ، يف قول أىب ذؤيب:1سجستان وخراسان. والفرج ابلتحريك )
_________ 

 ( كذا. والذى يف الشعر " فروج ". ولعلها " والفروج ": الفرج ابلتحريك.1)
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ول امرئ القيس: هلا ذنب مثل ي تفرُّج وانكشاف. والفْرج ساكٌن يف ق( * أ1* وللشر بعد القارِعاِت ُفروج )
ذيل العروس * تسد به فرجها من ُدبـُْر: ما بني رجلي الفرس. والفرجة: التفصى من اهلم. وقال أمية ابن أيب 

ا تكرُه النفوُس من األمْ  ُة احلائط وما أشبهه. يقال: لِ  الِعقاِل والُفْرَجُة ابلضم: ُفرجَ * ر له فـَْرَجٌة َكحَ  الصلت: رمبَّ
ْرَجٌة، أي انفراج. والفرج، ابلكسر: الذى ال يكتم السر، وكذلك الفرج بضم الفاء والراء. والفرج بينهما فُـ 

ال تلتقي أليتاه أيضا: القوس البائنة عن الوتر، وكذلك الفارج والَفريج. ويقال: رجل أفْـَرٌج بنيِ  الَفَرج، للذي 
وَفرِج الرجل ابلكسر فـََرجاً فهو َفرٌِج، أي ال يزال ون ذلك يف احلبشة. واملرأة فـَْرجاُء. لعظمهما. وأكثر ما يك

 ينكشف فرجه.
_________ 

 ( وصدره:1)
 ليحسب جلدا أو ليخرب شامت * وقبله: فإىن صربت النفس بعد ابن عنبس * وقد جل من ماء الشؤون جلوج

(1/334) 

 



وكان االصمعي م مفرج ". وا. وىف احلديث: " ال يرتك يف االسالويقال أفرج الناس عن طريقه، أي انكشف
يقول: هو " مفرح " ابحلاء، وينكر قوهلم مفرج ابجليم. وقال أبو عبيد: مسعت حممد بن احلسن يقول: هو يروى 

ى ابجليم واحلاء. قال: فمن قال مفرج ابجليم فهو القتيل يوجد أبرض فالة، ال يكون عند قرية. يقول: فإنه يود
: الذى يسلم وال يواىل أحدا، فإذا جىن جناية كان ذلك على من بيت املال. وقال أبو عبيدة: املفرج ابجليم

بيت املال، النه ال عاقلة له. والفروجة: واحدة الفراريج. يقال: دجاجة ُمْفرٌِج، أي ذات َفراريج. والَفرُّوج بفتح 
 الفاء: القباء، وفرخ الدجاجة.

 إذا شوى فيبس أعاليه. جلد اجلمل، افْـَرنـَْبجَ  ]فربج[
 الفراتج: مسة من مسات االبل. ]فزتج[
 يقال: َفَشَج فباَل، أي فرَّج بني رجليه، يفِشج. وكذلك َفشََّج تـَْفشيجاً. والتَـَفشُُّج مثل التَـَفحُِّج. ]فشج[
 ( .1فالن يتفضَّج عرقاً، إذا َعرِقت أصول شعره ومل َيِسْل ) ]فضج[

_________ 
 ومل يبتل ".اللسان: "  ( يف1)
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( : وإنَّ الَِّذي حانت بَفْلٍج 1فلج: اسم موضع بني البصرة وضرية، مذكر مصروف. قال الشاعر ) ]فلج[
 دماؤهم * ُهُم القوُم ُكلُّ القوم اي أم خالد والفلج أيضا: هنر صغري. وقال:

ُج فْلجاً. ويف ُز. وقد فـََلَج الرجل على َخْصِمه يـَْفلِ ( * والفلج أيضًا: الَظَفُر والَفوْ 2فصبحا عينا روى وفلجا )
املثل: " من أَيِت احلََكم َوْحَده يـَْفُلْج ". وأفْـَلَجه هللا عليه. واالسُم الُفْلُج ابلضم. وأفْـَلَج هللا حجته: قومها 

من ِمْسِك دا * ريَن  وأظهرها. والفلج، ابلكسر: مكيال معروف. قال اجلَْعديُّ يصف اخلمر: أُْلقي فيها ِفْلجانِ 
 ( والفلج ابلتحريك: لغة يف الفلج، وهو هنر صغري. قال عبيد:3 ضرم )وِفْلٌج من َعْنرَبٍ 

_________ 
 ( هو االشهب بن رميلة.1)
 ( قال ابن برى: صواب إنشاده " تذكرا عينا روى وفلجا "، بتحريك الالم. وبعده:2)

 ويروى: فراح حيدوها وابتت نريجا * النريج: السريعة.
 لروى والرواء: العذب.تذكرا عينا روى وفلجا * واملاء ا

 ( يف اجلواليقى: " من فلفل ضرم " وكذا ابللسان.3)
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( ولو روى: " يف بطون واد "، الستقام وزن البيت. واجلمع 1أو فلج ببطن واد * للماء من حتته قسيب )
بني الثنااي والَرابعيات. رجٌل أفْـَلُج األسنان، وامرأٌة فلجاء األسنان.  أفالج. والَفَلُج أيضاً يف األسنان: تباُعُد ما

( . ورجل ُمَفلَُّج 2 أيضاً من الرجال: البعيد ما بني الَثْديني )قال ابن دريد: ال بدَّ من ذكر األسنان. واألفْـَلجُ 
َفرُِجها، وهو خالف املرَُتاص  األسنان. والسهم الفاِلُج: ال فائز. والَقفيُز الفاجل مثل الفلج، وهو الثنااي، أي ُمنـْ

ذهب ِنصُفه. قال:  مكيال، عن أىب عبيد. والفاجل: ريح. وقد فُِلَج الرجل فهو مفلوج، قال ابن دريد: ألنه
 ومنه قيل لشقة البيت: فليجة.

_________ 
ن. وىف ( يروى: " أو فلج واد ببطن أرض " و " من بينه ". القسيب: صوت املاء. والشعر غري متز 1)

 املخطوطة: أو فلج ما ببطن واد * للماء من حتته قسيب
 ( ما بني الثديني تصحيف، والصحيح " ما بني اليدين " تثنية يد.2)

(1/335) 

 

والفاجل: اجلمل الَضخم ذو السنامني حُيَْمل من السند للفحلة. وفلجت الشئ بينهم أفلجه ابلكسر فلجا، إذا 
شققته ِنصفني، وهي الُفلوُج، الواحد فـَْلٌج وِفلٌج. وفـََلْجُت اجِلْزية على قسمته. وفلجت الشئ فلجني، أي 

ز الفاجل. وفاجل: اسم رجل، وهو فاجل بن خالوة فيالقوم، إذا فرضتها عليهم. قال أبو عبيد: هو مأخوذ من الق
ه قيل لفاجل يوم االشجعى. ومنه قوهلم: " أان من هذا االمر فاجل ابن خالوة " أي برئ ومبعزل منه. وذلك أن

الرقم ملا قتل أنيس االسرى: أتنصر أنيسا؟ قال: إىن منه برئ! وفلجت االرض للزراعة. وكل شئ شققته فقد 
ة: األرض املُْصَلَحُة للَزرع، واجلمع فالليج. ومنه مسى موضع يف الفرات فلوجة. والفليجة: شقة وجفلجته. والَفلُّ 

شَّى َغرْيَ ُمْشَتِمٍل بَِثوٍب سوى َخلِ  الَفليَجِة ابخِلالِل وَتفل جْت قدُمه: من شقق اخلِباء. قال ُعمر بن جَلٍَأ: متََ 
 تشققت.
 دالفنزج: رقص للعجم أيخذ فيه بعض بي ]فنزج[
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 بعض، وهو ابلفارسية " پنچهـ ". قال العجاج:
 عكف النبيط يلعبون الفنزجا

لفائَجُة: متَّسٌع ما بني  وأْفواٌج. ومجع اجلمع أفاوُِج وأفاويج. واالَفْوُج: اجلماعة من الناس، واجلمع فـُُؤوجٌ  ]فوج[
 كلِ  مرتفعني من ِغَلظ أو رمل. واإلفاجة: اإلسراع، والعْدو. قال الراجز يصف نعجة:

 ج فارسي  معر ب، واجلمع فُيوج، وهو الذي يسعى على رجليه.( * والَفيْ 1ال تسبق الشيخ إذا إفاجا )
َهُج:  ]فهج[ مر، فارسيٌّ معر ب. وقد تسمَّى اخلمر فيهجا. قال الشاعر: أال اي اصبحينا ما تكال به اخلالَفيـْ

 (2فيهجا جدرية مباء سحاب يسبق احلق ابطلى )
_________ 

: أهدى خليلي نعجة مهالجا ما جيد الراعى هبا ملاجا قال: ( قال ابن برى: الرجز اليب حممد الفقعسى. وقبله1)
 نه الربذون.واالصل يف اهلمالج أ

 ( يف اللسان:2)
ابلشام يقال هلا جيدر، أو إىل جدر موضع هناك، نسبا على أال اي اصبحاين فيهجا جيدرية * منسوبة إىل قرية 

 غري قياس.
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 فصل القاف
القبج: احلجل، فارسي معرب، الن القاف واجليم ال جيتمعان يف كلمة واحدة من كالم العرب. والقبجة  ]قبج[

ا دخلته على أن ه الواحد من اجل تقع نس، على الذكر واألنثى حىتَّ تقول يعقوب فيختص ابلذكر، الن اهلاَء إمنَّ
امة حىت تقول ظليم، والنحلة حىت تقول يعسوب، والدراجة حىت تقول حيقطان، والبومة حىت تقول وكذلك النع

 صدى أو فياد، واحلبارى حىت تقول خرب. ومثله كثري.
 فصل الكاف

 الُكرَُّج معرب، وهو ابلفارسيَّة " ُكرَّه ". قال جرير: لبسُت ِسالحي والَفَرْزَدُق لعبٌة عليه ِوشاحاً ُكرَّجٍ  [رج]ك
 ( ، أي فسد وعاله خضرة.2( وَكرََّج اخلبُز وَتَكرَّج )1وَجالِجُلْه )

 ئشار.الَكْوَسُج: األَثط ، وهو معرَّب. والَكوسج: مسكة يف البحر، له خرطوم كامل ]كسج[
_________ 



 ( اجلالجل: مجع جلجل: اجلرس الصغري.1)
 ج اخلرب، كفرج.( وىف القاموس: كر 2)
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َلَجُة: ِمكيال، واجلمع َكياِلج وكياجلة أيضا، واهلاء للعجمة. ]كلج[  الَكيـْ
 فصل الالم

ذا ُصرع وسقط من قيام. لُِبط به، إج ابلرجل و لََبْجُت به األرَض مثل َلَبْطُت، إذا َجَلْدَت به األرض. ولُبِ  ]لبج[
وبـَْرٌك لَبيٌج، وهو إبُل احلي  كلِ هم إذا أقامت حول البيوت ابرِكًة، كاملضروب ابالرض. قال أبو ذؤيب: كأن 

 ثقال املزن بني تضارع وشابة برك من جذام لبيج
ْجَت ابلفتح تِلجُّ لغة. لمبالغة. وجلََ ٌة، اهلاء لجلَِْجَت ابلكسر، تـََلجُّ جَلاجاً وجَلاَجًة، فهو جلوٌج وجلوج ]جلج[

واملالجة: التمادي يف اخلصومة. قال الفراء: رجل جلجة، مثال مهزة، ويلجلج املضغة يف فمه، أي يردِ دها فيه 
غري أن  للمضغ. واللْجُلجة، والتَلْجُلج: الرتدُّد يف الكالم. يقال " احلق  أبـَْلُج والباطل جَلَْلٌج "، أي يُردَّد من

 ذ.ينفُ 
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 ومسعت جلََّة الناس ابلفتح، أي أصواهتم وضجتهم. قال أبو النجم:
اختلطت. وجلَُّة املاء ابلضم: معظُمه، وكذلك الُلجُّ.  يف جلة أمسك فالان عن فل * واْلَتجَِّت األصواُت، أي

ة. والتج البحر التجاجا. ويلنجوج: ومنه حبٌر جلُِ يٌّ. والُلجُّ أيضاً: السيف. وجلََّجْت السفينُة، أي خاضت اللج
َمرًا َأرِجاً عود يتبخر به. وكذلك يلنجج وألنجج، وهو يفنعل وأفنعل. قال محيد ابن ثور: ال تصطلي النار إال جمُْ 

 قد َكسََّرْت من يلنجوج له وقصا
مثل َلِصَب. ومكاٌن حلٌَِج، أي  حلََِج السيف وغريه ابلكسر يـَْلَحُج حلََجاً، أي َنِشَب يف الِغْمِد فال خَيُْرُج، ]حلج[

الَضريِك  : امللحأ، مثل املُْلَتَحد. وأنشد لساعدة: ُحبَّ ضيِ ق. واملالِحُج: املضايق. قال االصمعي: امللتحج
 ِتالَد املاِل َرزََّمُه فـَْقٌر ومل يتَِّخْذ يف الناِس ُمْلَتَحجا وقد اْلَتَحَجُه إىل ذلك األمر، أي أجلأه
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يه. وحلجت عليه اخلرَبَ تـَْلحيجاً، إذا خلَّطته وأظهرَت غري ما يف نفسك. وكذلك حلوجت عليه صه إلوالتح
 اخلرب.
لزج الشئ، أي متطط ومتدد، فهو شئ لزج. ولزج به، أي َغِرَي به. ويقال للطعام أو الِطيب إذا صار  ]لزج[

: قد تلزََّج. وتلزَّج رأسه أيضاً، إذا غسله ف سخه، عن يعقوب. وتلزج النبات: تلجن. قال نِق و لم يُ كاخِلْطِمي 
 ( :1العجَّاج )

 وفـََرغا من َرْعي ما تـََلزَّجا * ألنَّ النبات إذا أخذ يف اليُـْبس َغُلظ ماؤه فصار كلعاب اخلطمى.
 ( :2َلَعَجُه الَضرُب، أي آمله وأْحَرق ِجْلَده. قال اهلذيل ) ]لعج[

 (3َضْرابً أليما بسبت يلعج اجللدا )
_________ 

 ( يف اللسان " رؤبة ".1)
 ( عبد مناف بن ربعى.2)
 ( يف املخطوطة:3)

إذا أتوب نوح قامتا معه * ضراب اخل. وقبله ماذا يغري ابنىت ربع َعويُلُهما ال تـَْرُقداِن وال بـُْؤسى ملن رقدا يغري 
 مبعىن ينفع. والسبت: جلود البقر املدبوغة.
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 ب.رَقة الفؤاد من احلويقال َهًوى الِعٌج، حلُ 
أَلَفَج الرجل، أي أفْـَلَس. قال رؤبة: أْحساُبُكْم يف الُعْسِر واإلْلفاِج شيَبْت ِبَعْذٍب طَي ب امِلزاِج فهو ملفج  ]لفج[

بفتح الفاء، مثل أحصن فهو حمصن، وأسهب فهو مسهب. فهذه الثالثة جاءت ابلفتح نوادر. وقال: جاريٌة 
 َيُك عنها ملفجايف َحْجِر من مل  َشبَّْت َشباابً َعْسَلجاً 

اللْمُج: األكل أبطراف الفم. قال لبيد: يـَْلُمُج البارُض َلْمجاً يف النَدى من َمرابيع رايٍض ورَِجل واملالِمُج:  ]ملج[
 املالِغُم، وهو ما َحْوَل الفم. قال الراجز:

عام، أي يتلمظ. واالصمعى مثله. ورأيته يتلمج ابلطرَأَْتُه شيخاً َحِثَر املالِمِج * أبو عمرو: التلمج مثل التلمظ. 
وقوهلم: ما ُذْقُت مَشاجاً وال َلماجاً، وما تـََلمَّْجُت عنده ِبَلماٍج، وهو أْدىن ما يُؤَكُل، أي ما ُذْقُت شيئا. قال 

 الراجز:
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يخ إذا أفاجا وما جملوا خليلي نعجة مهالجا رجاجة إن له رجاجا ال جيد الراعى هبا ملاجا ال تسبق الش أعطى
 ْمٌج، ومَسيٌج مليٌج، وهو إتباع، حكاه أبو عبيدة.ضيفهم بشئ، أي ما هلنوا. وشئ مسج َلِمٌج، ومَسٌْج لَ 

ُأغِرَي به فثابر عليه. وأهْلََج الرجُل، أي اللهج ابلشئ: الولوع به. وقد هلج به ابلكسر يلهج هلجا، إذا  ]هلج[
. قال الشماخ اهتا، فيعمل عند ذلك َأِخلَّة َيُشدُّها يف األخالف لئال يرَتِضَع الَفصيلُ هلََِجْت ِفصاله بَرضاع ُأمَّه

ا َيرى بَسَفا البُـْهمى َأِخلََّة ُمْلِهِج والَلهَ  يِ  حىتَّ كأمنَّ َجُة: اللساُن، وقد حُيرَُّك. يقال: وذكر َعرْيًا: َرعى ابِرَض الَومسِْ
تَـُهْم وَسلَّْفتَـُهم. واهْلاجَّ اللنبُ فالن َفصيح الَلْهجة والَلَهَجِة. وهَلَّ   اهْليجاجاً، إذا َخثـَُر ْجُت القوَم تـَْلهيجاً، إذا هَلَّنـْ

 ن ملهاجا.حىتَّ خيتلط بعُضه ببعض ومل تتمَّ ُخثورتُه. وكذلك كلُّ خمتلِط. يقال: رأيُت أمَر بين فال
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ٌء ُمَلْهَوٌج، إذا َوج الرجُل أمَره هَلَْوَجًة، وهو أن ال يربِمه. وِشواواهلاجت عينه أيضا: اختلط هبا الُنعاُس. أبو زيد: هلَْ 
 مل يُنَضج. وقد هَلَْوْجُت اللحم وتـََلْهَوجته، إذا مل تـُْنِعْم طبخه.

 فصل امليم
عاَم مُتْهى  اأُلجاُج. وقد َمُؤَج املاُء مَيُْؤُج ُمؤوَجًة فهو مأج. قال ابن هرمة: فإنك كالقرحَيةِ ]ماج[ املَْأُج: املاُء 

 (1َشروُب املاِء مث تعود مأجا )
َمجَّ الرجل الشراَب من ِفيه، إذا رمى به. وامْنَجَّْت نـُْقَطٌة من الَقَلم: ترشََّشْت. وشيٌخ ماجٌّ: مَيُجُّ ريَقه وال  ]جمج[

 حىتَّ مَتُجَّ املاء من َحْلِقها. َحْبَسه من ِكرَبه. يقال أمحٌق ماجٌّ، للذي يسيل لُعابُه. واملاجٌّ: الناقة اليت َتْكرَبُ  يستطيع
 ِفيك. يقال: املََطُر جُماُج املُْزِن، والَعَسُل جماج النحل. واملُجاَجُة واملُجاُج: الريُق الذي مَتُجٌُّه من

_________ 
" صوابه ماجا بغري مهز "، الن القصيدة مردفة أبلف. وقبله: ندمت فلم أطق ردا لشعرى ( قال ابن برى: 1)

 ال يشعب الصنع الزجاجا * كما
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وجماجة الشئ أيضا: عصارته. وجممجت الكتاب، إذا ثبجته ومل تُبنيِ  احلروف. وجَمَْمَج الرجُل يف َخرَبه، إذا مل 
د. واملَجٌّ ابلفتح: َحبٌّ يـُبَـيِ نه. وأمج الفرس، إذا بدأ ابجلري قبل أن يضطرم. وأَمجَّ الرجل، إذا ذهب يف البال

 ، معرب وهو ابلفارسية ماش.كالَعَدس
( 1أبو احلسن الِلحياين: خَمْجُت الَدْلو، إذا َجَذبت هبا وهَنَْزهَتا حىت متتلئ. وأنشد: فصبحت قليذما ) ]خمج[

 ( مجوما قال االصمعي: يقال خمجها، أي جامعها.2مهوما يزيدها خمج الدال )
حيابر بن مالك بن زيد بن كهالن ابن  جد: أبو قبيلة من اليمن، وهو مذحج بنمذحج، مثال مس ]مذحج[

 سبأ. قال سيبويه: امليم من نفس الكلمة.
 املَْرُج: املوضع الذي ترعى فيه الدواب. ومرج اخلطباء: موضع خبراسان. ومرج راهط: ]مرج[

_________ 
 ( القليذم: البئر الغزيرة.1)
 وأصله دالء.دالة وهى كالدلو. وبكسرها: مجع دلو، ( الدال بفتح الدال: مجع 2)
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موضع ابلشام. ومنه يوم املرج ملروان بن احلكم على الضحاك بن قيس الفهرى. ومرج القلعة بفتح الالم: منزل 
تها ترعى. وقوله تعاىل: )َمَرَج الَبْحَريِن يَلَتِقياِن( . أي ابلبادية. ومرجت الدابة أمرجها ابلضم َمْرجًا، إذا أرسل

عىًن. مها ابآلخر. قال األخفش: ويقول قوم: أْمَرج الَبْحرين مثل َمَرَج، فـََعَل وأفْـَعَل مبَخال مها ال يلتبس أحد
ْرَجْت أماانُت الناس واملََرُج ابلتحريك: مصدر قولك َمرَِج اخلامَتُ يف إصبعي ابلكسر، أي َقِلَق، مثل جرِج. ومَ 

و ُدؤاد: َمرَِج الديُن فَأْعَدْدُت له ُمْشِرَف احلاِرِك أيضاً: َفَسَدْت. وَمرَِج الدين واألمُر: اختلط واضطرب. قال أب
خمتلط.  ْرُج واملَْرُج. يقال: إمنا ُيَسكَُّن املَْرُج ألجل اهلَْرج ازدواجاً للكالم. وأمر َمريٌج، أيحَمْبوَك الَكَتْد ومنه اهلَ 

 انر: انٌر ال ُدخان هلا ُخِلَق منها اجلانُّ. وأْمَرَجِت الناقُة: ألَقْت َوَلَدها بعد ما يصري ِغْرساً وَدماً. ومارٌِج من
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 واملرجان: صغار اللؤلؤ.
َمَزَج الشراَب: خلطه بغريه. وِمزاُج الشراَب: ما مُيَْزُج به. وِمزاُج الَبَدن: ما رُكب عليه من الطبائع.  ]مزج[

و الَضْحُك إال أنه عمل النحل واملوزج معرب، ل أبو ذؤيب: فجَاء مبَْزٍج مل يـََر الناُس مثَلُه هواملَْزُج: العسل. قا



 ابلفارسية موزه، واجلمع املوازجة، مثال اجلورب واجلواربة، اهلاء للعجمة. وإن شئت حذفتها.وأصله 
تيم وأيتام. ويقال نُْطَفٌة َمَشْجُت بينهما َمْشجاً: َخَلْطُت. والشئ مشيج، واجلمع أمشاج، مثل ي ]مشج[

أن النصل والفوقني منها خالل الريش تلط مباء املرأة ودمها. قال زهري بن خرام اهلذىل: كأْمشاٌج، ملاء الرجل خي
 (1سيط به املشيج )
_________ 

( ورواه املربد: كأن املْت والشرجني منه * خالف النصل سيط به املشيج ورواه أبو عبيد: كأن الريش 1)
 لفوقني منها * خالل النصل سيط به املشيجوا
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ا املَْعُج: ُسرعة السري. يقال: َمَعَج احِلمار والريُح. وفرس َمعوج على َفعوٍل. وقد َمرَّ مَيَْعُج، أي مَيُرُّ َمرًّ  ]معج[
 َسهاًل. وَمَعَج الَفصيُل َضرَْع أمِ ه، إذا هَلََزُه وقـَلََّب فاه يف نواحيه ليستمكن منه.

ْمتَـَلَج الفصيُل ما يف الَضرْع: ال: َمَلَج الصيبُّ أمَُّه، أي َرِضَعها. وااملَْلُج: تَناُوُل الَثدي أبدىن الَفِم. يق ]ملج[
امتصَّه. واإلْمالُج: اإلْرضاُع: ويف احلديث: " ال حُتَر ِم اإلْمالَجة وال اإلْمالَجتاِن ". ومنه قيل للرجل ملجان 

 ي معرب.َضُع اإلبَل. واملاجَلُ: الذي يطني به، فارسومصان، أي إنه من ُلؤِمِه يـَرْ 
 ماَج البحُر مَيوُج َمْوجاً: اضطربت أمواجه. وكذلك الناس مَيوجون. ]موج[
املُْهَجُة: الَدُم. وحكي عن أعرايبٍ  أنَّه قال: دفنُت ُمْهَجَتُه، أي َدَمُه. ويقال: املُْهَجُة َدُم الَقْلِب خاصًَّة.  ]مهج[

 ُهٌج ابلضم، أي رقيق.ْت ُمْهجُته، إذا خرجت روُحه. وَشْحٌم ُأمْ ويقال: َخَرجَ 
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 واالمهجان ابلضم: اللنُب الرقيق. ولنب ماِهٌج، إذا رق.
 فصل النون

أنَََج يف األرض يـَْنَأُج نؤوجا: ذهب. وأنجت الريج تنأج نَئيجاً: حَتر كت. فهي َنؤوٌج. وهلا نَئيٌج، أي َمرٌّ  ]أنج[
 سريٌع مع صوت. قال العجاج:

: وتـُْنأُج الرُْكباُن كلَّ َمْنَأِج * به نَئيُج كلِ  ريٍح سيهج تقول منه نئج القوم. قال الراجز واختذته النائجات منأجا *
 وأنج إىل هللا تعاىل يف الدعاء، أي تضرع. وانِئجاُت اهلام: صوائحها.



 النباج: الشديد الصوت. وقال: ]نبج[
ُة: االْسُت. يقال: : إنَّه لَنَـبَّاٌج. والنَـبَّاجَ أبستاه نباجني شنج السواعد * ويقال أيضاً للضخم الَصوت من الكالب

اجى َكَذَبْت نـَبَّاَجُتك، إذا َحَبَق. والُنباُج ابلضم: الُرداُم. ونُباُج الَكْلِب ونَبيُجه: لغة يف الُنباِح والَنبيِح. وَكْلٌب نب
 ابلضم: ضخم الصوت، عن اللحياىن.

(1/342) 

 

لباء: املرببات من االدوية، وأظنه عبد هللا بن عامر. واالنبجات، بكسر ا والنباج ابلكسر: قرية ابلبادية أحياها
معراب. ومنبج: اسم موضع، فإذا نسبت إليه فتحت الباء قلت: كساء منبجاىن، أخرجوه خمرج خمرباين 

 إال حرفان: يوم أروانن، وعجني أنبجان.ومنظراىن. وعجني أنبجان، أي مدرك منتفخ. ومل أيت على هذا البناء 
 ة، ومساعى ابجليم عن أىب سعيد وأىب الغوث وغريمها.وهذا احلرف يف بعض الكتب ابخلاء معجم

نُِتَجت الناقُة على ما مل ُيَسمَّ فاِعُلُه، تـُْنِتج نَتاجاً. وقد نتجها أهلها نتجا. قال الكميت: وقال املذمر  ]نتج[
ها. وكذلك ُجها، وقال يعقوب: إذا اْسَتبان مَحْلُ االرجل وأنتجت الفرُس، إذا حاَن نَتا للناجتني مىت ذمرت قبلى

َتُج فيه، وهو مفعل بكسر  الناقة، فهى تنوج، وال يقال ُمْنِتٌج. وأَتت الناقة على َمْنِتِجها، أي للوقت الذي تـُنـْ
 العني. ويقال للشاتنْي إذا كانتا ِسنًّا واحدة:
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 ة.مها نتيجة. وغنم فالن نَتاِئُج، أي يف سن  واحد
جَنَِّت الَقْرَحة تَِنجُّ ابلكسر جَنيجاً: ساَلْت مبا فيها. قال جرير: فإْن َتُك قـَْرَحٌة َخبُـَثْت وجَنَّْت * فإن هللا  ]جنج[

 (1َيشفي من يشاء )
 كُثر واسرتخى. وجَنَْنَج إبلُه إذا ردَّدها علىأبو عبيد: جَنَْنْجُت الَرُجل: حرَّكته. وتـََنْجَنَج حلمه، أي   ]جننج[

 وجَنَْنَجها خَماَفَة الَرْمي حىتَّ كلُّها هيُم والَنْجَنَجُة: ترديد الرأي. احلوض. قال ذو الرم ة: حىتَّ إذا مل جيد َوْغالً 
 ع.يقال: جَنَْنَج أمَرُه، إذا همَّ به ومل يـَْعزِْم عليه. والَنْجَنَجُة: اجلَْوَلُة عند الفز 

رأَة: ابَضَعها. والَنخيَجُة: زُْبٌد رقيٌق خيرُج ا، إذا َخْضَخضتها. وخَنََج الرجُل املخَنَْجُت الَدْلَو: لغٌة يف خَمَْجُته ]خنج[
 من الِسقاء إذا مُحَل على بعرٍي، بعد ما خَيُرُج منه زبده االول



_________ 
 ( يف اللسان: " يفعل ما يشاء ".1)
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  أدرى ما صحته.فيتمخض فيخرج منه زبد. ويقال " النجيخة " بتقدمي اجليم، وال
َنَسَج الثوَب يـَْنِسُجُه ويـَْنُسُجُه َنْسجًا. والصنعُة ِنساجٌة. واملوضع َمْنَسٌج وَمْنِسٌج. وامِلْنَسُج بكسر  ]نسج[

( الفرس أيضاً: أسَفَل من حارِِكه. وَنَسَجِت الريُح الَرْبَع، 1الثوُب لُينسج. وِمْنَسج )امليم: األداة اليت مُيَدُّ عليها 
َضَرَبِت الريُح املاَء عاَورَته رحياِن طواًل وعرضًا، ألنَّ الناِسَج يَعرتض الَنسيجَة فيُـْلِحم ما أطال من الَسدى. و إذا تَ 

، أي ال نظرَي له يف ِعْلٍم أو غريه. وأصله يف الثوب، ألنَّ فانـَْتَسَجْت له تلك الطرائُق. وفالٌن نسيُج وحِدهِ 
 ى منواِله غريُه، وإذا مل يكن رفيعاً ُعِمَل على منواله سدى لعدة أثواب.الثوب إذا كان رفيعاً مل يـُْنَسج عل

جاً، إذا َغصَّ الَنَشُج، ابلتحريك: واحد األْنشاج، وهي جماري املاء. وَنَشَج الباكي يـَْنِشج َنْشجاً وَنشي ]نشج[
 ابلبكاء يف حلقه من غري انتخاب. ونشج احلمار بصوته نشيجا: ردده يف صدره.

_________ 
 ( يقال كمنرب وكمسجد أيضا.1)
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 ( والِقدُر، إذا غلى ما فيه حىتَّ ُيسمع له صوت.1وكذلك نشج الِزقُّ واحُلبُّ )
رأي: َنِضَج الَثَمُر واللحُم ُنْضجاً وَنْضجاً، أي أدرَك فهو َنضيج وانِضج. وأْنَضْجُتُه أان. ورجٌل َنضيُج ال ]نضج[

َتْج. قال محيد بن ثـَْوٍر: وَصْهبَاء منها كالَسفينة اقُة بوَلِدها، إذا جازت السنَة حُمَْكُمُه. وَنضََّجِت الن ومل تـُنـْ
( : هو ابن منضجات كن 2َنضََّجْت به احلَْمَل حىتَّ زاَد شهرًا َعديُدها فهي منضج، ونوق منضجات. وقال )

 (3قدما يزدن على العديد قراب شهر )
 ب يطلب طلبا. قال العجاج:ص. وقد نعج ينعج نعجا، مثل طلالنَـَعُج: االبِيضاُض اخلالِ  عج[]ن

 ( * والناعجة: البيضاء من النوق، ويقال هي اليت يصاد عليها نعاج الوحش.4يف انعجات من بياض نعجا )
_________ 

 ( احلب، ابلضم: اخلابية واجلرة الضخمة.1)



 ( عويف القواىف.2)
 ن غرورها أعشار قدرومل يك اببن كاشفة الضواحى * كأ ( وبعده:3)
 ن: " يف نعجات ". وبعده:( يف اللسا4)

 كما رأيت يف املالء الربدجا:

(1/344) 

 

والناعجة من األرض: السهلة. والَنواِعُج من اإلبل: الِسراع. وقد نـََعَجت الناقُة يف سريِها، ابلفتح: أسرعْت، 
الرمِل، هي البَـَقُر، واحدهتا نـَْعَجٌة. قال أبو جاٌت. ونِعاُج مع نِعاٌج ونـَعَ لغة يف َمَعَجْت. والنَـْعَجُة من الضأِن، واجل

َنت. ونَِعَج  َعُج نـََعجًا: مسَِ عبيد: وال يقال لغري البَـَقِر من الوحش نِعاٌج. أبو عمرو: نَِعَجِت اإلبل ابلكسر تـَنـْ
فهْم نَِعجوَن قد  ا حَلَْم َضْأنٍ  القوَم ُعشُّو ( : كأنَّ 1الرجُل أيضاً، إذا أكل الضأِن فثُقل على قلبه. قال الشاعر )

 مالْت ُكالُهم وَأنـَْعَج القوُم: مسنت إبلهم. ومنعج ابلفتح: موضع.
نـََفَجِت األرنُب، إذا اثرْت. وأنـَْفْجُتها أان. ونـََفَجِت الَفرُّوَجُة من بـَْيَضِتها، أي خرجت. ونـََفَج َثْدُي املرأة  ]نفج[

ُفُجُه نـَفْ  إذا كان صاحب فخر وكرب، عن ابن السكيت. والنافجة: أول  ورجٌل نـَفَّاٌج،جاً، أي رفعه. قميَصها يـَنـْ
 كل شئ يبدأ بشدة. تقول:

_________ 
 ( ذو الرمة.1)
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َجٍة نـََفَجِت الريُح، إذا جاءت بقوَّة. قال ذو الرم ة يصف ظليماً: يـَْرَقدُّ يف ِظلِ  َعرَّاٍص وَيْطُرُدُه * َحفيُف انفِ 
السحابة الكثريُة املَطر بذلك، كما يسمى الشئ ابسم غريه لكونه منه بسبب.  ( وقد تسمَّى1ِصُب )ُعْثنوهُنا حَ 

قال الكميت: راَحْت له يف ُجنوِح الليِل انفجٌة ال الَضبُّ مُمَْتِنٌع منها وال الَوَرُل مثَّ قال: يستخرُج احلشراِت 
( . وكانت العرب 2راُت الضلوع، الواحدة انِفَجٌة ) والَنواِفُج: مؤخَّ يف َمْوِجِه اخَلَشلُ اخُلْشَن رَيِ ُقها كأنَّ أرُؤَسها 

تقول يف اجلاهلية إذا ُوِلَد ألحدهم بنٌت: " هنيئاً لك النافجة "، أي املَُعظِ َمُة ملاِلَك، ألنَّك أتخذ مهرها فتضمه 
ومل يعرفه أبو سعيد طيَبٌة من نـَْبٍع. فيجُة: القوس، وهي شَ إىل مالك فينتفج. وأمَّا نواِفُج امِلْسك فمعرَّبة. والنَ 

 ابحلاء. قال مليح:



_________ 
 ( يروى: ويلقحه، " ويتبعه، " وانفحه " ابحلاء املهملة.1)
 ( وانفج أيضا.2)
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 أانخوا معيدات الوجيف كأهنا * نفائج نبع مل تريع ذوابل وانتفج جنبا البعري: ارتفعا.
َهُج وامِلْنهاُج. وَأهْنََج الطريُق، أي استباَن وصار هَنْجاً واضحاً بـَيِ ناً. ح، النَـْهُج: الطريق الواض ]هنج[ وكذلك املَنـْ

( واهلُدى تـُْعدي أي تُعني 1قال يزيد بن اخلذاق العبدى: ولقد أضَاء لك الطريُق وَأهْنََجْت ُسُبُل املَساِلِك )
لى ما هَنَْجُتُه لك. وهَنَْجُت الطريق أيضاً، إذا ل عوتقوِ ي. وهَنَْجُت الطريق، إذا أبنته وأو ضحته. يقال: اعم

سلكته. وفالن َيْستَـْنِهُج َسبيَل فالن، أي يسلك مسلَكُه. والنَـَهُج ابلتحريك: البْهر وتتابُع النَـَفس. وقد هنََِج 
َهُج يف النَـَفس فما أدري ما َأهْنََجُه. ويف احلديث أنَّه رأى  َهُج. يقال: فالن يـَنـْ َهُج، أي يربو رجالً ابلكسر يـَنـْ  يـَنـْ

بَـَهَرْت.  من السمن ويلهث. وأهنجت الدابَّة: ِسْرُت عليها حىتَّ انـْ
_________ 

 ( يف اللسان: " سبل املكارم ".1)
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ىتَّ َأهْنََج ي طَيِ باً من ثِياهِبا * إىل احلَْوِل حوَأهْنََج الثوُب، إذا أخذ يف الِبلى. قال عبُد بين احَلْسحاِس: فما زاَل بـُْرد
 بيد: وال يقال هنج، ولكن أهنج.( قال أبو ع1الثوب ابليا )

 فصل الواو
الَوثيُج: الَكثيُف من كلِ  شئ. وقد وثج الشئ ابلضم َواثَجًة. وفرٌس وثيٌج، أي ُمْكَتِنٌز. قال أبو زيد:  ]وثج[

 مجيعا. واستوثج الشئ، وهو حنو من ة: كثرة الشحم. قال: وهو الضخم يف احلرفنيالَواثَجُة: َكثرة اللحم والواثر 
ْوَثَج التما م، يقال: اْستَـْوَثَج نبُت األرض، إذا َعِلَق بعضه ببعٍض ومتَّ. واملُْؤتَِثَجُة: األرض الكثرية الكإِل. واْستـَ

 ثر منه.املال: َكُثر. وقال األصمعي: اْستَـْوَثَج الرجل من املال، إذا استك
 ث: " آخروج: بلد الطائف. وىف احلدي ]وجج[



_________ 
 اللسان: " الربد ابليا ".( يف 1)
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( : فإن تسق من أعناب وج فإننا لنا العني جترى 1قال الشاعر ) وطأة وطئها هللا بوج "، يريد غزاة الطائف.
 ( ، فارسي معرب.3( والوج: ضرب من االدوية )2من كسيس ومن مخر )

دابَّتَك، أي اْقَطْع َوَدَجها. وهو هلا كالَفْصِد ُنق، ومها َوَدجاِن. يقال: ِدج الَوَدج والِوداج: ِعرٌق يف العُ  ]ودج[
 اأَلَخواِن. ويقال: بِْئَس َوَدجا َحرٍب مها. وَوَدْجُت بني القوم وْدجاً، أي أصلحت.لإلنسان. والَوَدجان: 

ُتُه أان: مَحْلُتُه على الَوسيج. وقال الَوسيُج: ضرٌب من َسري اإلبل. يقال: َوَسَج البعرُي وسيجاً. وأْوَسجْ  ]وسج[
 ذو الرمة:

 (4اسج خببا )والعيُس من عاسج أو و 
 لشجرة. وأنشد أبو عبيد:الوشيجة: عرق ا ]وشج[

_________ 
 ( أبو اهلندي. وامسه عبد املؤمن بن عبد القدوس.1)
 ( الكسيس: نبيذ التمر.2)
 ( وعيدان يتبخر هبا.3)
 ( وعجزه:4)

 وهى تنسلب:ينحزن من جانبيها 
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( شبهه من ضمره هبا. ووشجت الُعروُق 1جرى هلم فلم يتعيفوا تيس قعيد كالوشيجة أعضب ) ولقد
واألغصان: اشتبكْت. والواِشَجُة: الَرِحُم املُْشَتِبَكُة. وقد وَشَجت بَك َقرابَة فالن. واالسم الوشيج. ووشجها 

ُيَشدُّ بني خشبتني، ينقل هبا الربد احملصود  َوشيَجُة: ليٌف يُفتل مثَّ هللا توشيجاً. والَوشيُج: شجُر الرِماح. وال
 وغريه.
َوجَلَ يَِلُج ُولوجاً وجِلًَة، أي دخل قال سيبويه: إمنا جاء مصدره ولوجا، وهو من مصادر غري املتعدى، على  ]وجل[



أي يزيد من هذا ُج النهاَر يف اللْيل( ، معىن وجلت فيه. وأوجله: أدخله. وقوله تعاىل: )يوِلُج الليَل يف النهار ويولِ 
يف ذاك ومن ذا يف هذا. واتَـَّلَج مواجل، على افتعل، أي دخل مداخل. والوجلة، ابلتحريك: موضٌع أو كهٌف 

 تسَترِتُ فيه املارَُّة من مطر وغريه، واجلمع وجل وأوالج.
_________ 

 ( لعبيد بن االبرص.1)
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وج والدخول. وَوليَجُة الرجل: خاصَّته وِبطانته. والواجِلة: وجٌع مثل مهزة أي كثري اخلر  وقوهلم: رجل خرجة وجلة،
أيخذ اإلنسان. والتَـْوجَلُ: ِكناُس الوِحش الذي يَِلُج فيه، مثل الدوجل. قال سيبويه: التاء مبدلة من الواو، وهو 

 ثورا تكنس يف عضاه: ال تكاد جتد يف الكالم تفعل امسا، وفوعل كثري. وقال يصف فوعل النك
 (1متخذا يف ضعوات توجلا )

الَوَهُج، ابلتحريك: َحرُّ النار. والَوْهُج ابلتسكني: مصدر َوَهَجِت النار هتَُِج َوْهجاً وَوَهجاانً، إذا  ]وهج[
 الطيب، أي توقَّدت. جُتها أان. وهلا َوهيٌج، أي تـََوقٌُّد. وتوهََّجْت رائحةُ اتَّقدت. وتـََوهََّجت الناُر: تـََوقََّدْت. وَأوه

 وتـََوهََّج اجلوهر: تالال.
_________ 

( هذا الرجز جلرير يهجو البعيث. وىف املخطوطة " عضوات " مكتوبة بدل " ضعوات "، بعد وضع عالمة 1)
حتف اهلودجا فولدت أعثى ضروطا عنبجا * كأنه  عليها. وقبله: قد غربت أم البعيث حججا * على السوااي ما

 معجاذيخ إذا ما 
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 فصل اهلاء
اهلََبُج كالَوَرِم يكون يف َضرِع الناقة. تقول: َهبََّجُه هَتْبيجاً فـَتَـَهبََّج، أي َورََّمُه فتورََّم. ورجٌل مهبج: ثقيل  ]هبج[

 النفس. هبجه ابلعصا هبجا، مثل حبجه، أي ضربه.
يُج: الوادي العميق. وَهجيج الناِر: أجيجها، َجْت عيُنُه: غارت. وعنٌي هاجٌَّة، أي غائرٌة. واهلَجهجَّ  ]هجج[

وأراق. وركب فالٌن َهجاَج غري جمًرى، وَهجاج أيضاً مثل قطام، إذا ركب رأسه. قال الشاعر: وهو مثل َهراق 



( قال 1يٍ  * وقد رَِكبوا على َلْومي َهجاِج )املتمرِ س بن عبد الرمحن الصحاري : فال َيدَُع اللئاُم سبيَل غَ 
:  ذيك، على تقدير االثنني. تقول للناس إذا أردَت أن يكفُّوا عن الشئ: هجاجيك وهذا األصمعي 

_________ 
( قبله: وأشوس ظامل أوجيت عىن * فابصر قصده بعد اعوجاج تركت به ندواب ابقيات * وابيعين على سلم 1)

 دماج
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نعامة يف وادى وقوهلم: هجهج: زجر ورجل هجاجة، أي أمحق. قال الشاعر: هجاجة منتخب الفؤاد * كأنه 
 ( :2وقال ) ( .1للغنم، مبىن على الفتح )

. قال لبيد: أو ذر زوائد ال 3) بفرق خيشبه هبجهج انعقه ( * وهجهجت ابلسبع، أي ِصْحُت به وزجرته ليُكفَّ
اج: النفور، حكاه أبو يُطاُق أبرضه * يغشى املَُهْجِهَج كالَذنوِب املُرسِل * وَهْجَهَج الفحُل يف هديره. واهلجه

 ( :4) عبيد. وهج خمفف: زجر للكلب، يسكَّن وينوَّن، كما يقال َبٍخ وبخ. قال الشاعر
_________ 

 ( قال اجملد: " مبىن على السكون " وغلط اجلوهرى يف بنائه على الفتح، وإمنا حركه الشاعر للضرورة.1)
 الل ".( هو الراعى يهجو عاصم بن قيس النمريي، ولقبه " احل2)
 ( صدره:3)

 يثة خالقهولكنما أجدى وأمتع جده * وقبله: وعريين تلك احلالل ومل يكن * ليجعلها البن اخلب
 ( احلارث بن اخلزرج اخلفاجى.4)
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 (1سفرت فقلت هلا َهٍج فَترَبْقـََعْت وذكرُت حنَي تربقعت هبارا )
فهو َهدَّاٌج وهدجدج. وَهَدَج الظَليُم، إذا مشى يف ارتعاٍش،  اهلََدجاُن: ِمشية الشيخ. وقد َهَدَج يـَْهِدُج. ]هدج[

 وهداج: اسم فرس كان لباهلة. وأنشد االصمعي:
( * واهلدجة: حنني الناقة على وَلدها. وقد َهَدَجْت، فهي ِمْهداٌج. وكذلك 2وفارس هداج أشاب النواصيا )

 َمَسٍك من نْسِل ر الوحش: حىتَّ َسَلْكَن الَشوى منهنَّ يفالريُح اليت هلا َحنني. قال أبو َوْجَزَة السعدي  يصف محُُ 



 (3جوابة اآلفاق مهداج )
_________ 

( قال الصاغاىن: والرواية " ضبارا " ابلضاد املعجمة، وهو اسم كلب. وبعده: وتزينت لرتوعين جبماهلا * 1)
 ا إحضارافكأمنا كسى احلمار مخارا فخرجت أعثر يف قوادم جبىت * لوال احلياء أطرهت

 ( المرأة حارثية. وصدره:2)
 وحرمى أراقا دماءان شقيق

 ( وقبله: ما زلن ينسنب وهنا كلَّ صاِدَقٍة * ابَتْت تُباِشُر عْرماً غري أزواج3)
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الن الريح تستدرُّ السحاب وتُلِقحه فيمطر، فاملاء من نسلها. واهلَْوَدُج: مركٌب من مراكب النساء ُمَضبٌَّب وغري 
 . وهَتَدََّجِت الناقُة: تـََعطََّفْت على ولدها. وهَتَدََّج الصوت: تـََقط ُعُه يف ارتعاش.َضبَّبٍ مُ 

َنُة واالختالط: وقد َهَرَج الناس يـَْهرِجوَن ابلكسر َهْرجاً. ويف حديث أشراط الساعة: يكون  ]هرج[ اهلَْرُج: الِفتـْ
؟ قال: القتُل. قال عبيد هللا بن قيس الرقـَيَّات أايم رسول هللاكذا وكذا، " ويكُثر اهلَْرُج " قيل: وما اهلَْرُج اي 

فتنة ابن الزبري: ليَت ِشعري أأوَُّل اهلَْرَج هذا * أم زماٌن من ِفتنٍة غري َهرَج يعين أأوَّل اهلرج املذكور يف احلديث 
اع: ابت يـَْهُرُجها يف اجلمهذا، أم زماٌن من فتنٍة سوى ذلك اهلَرج. وأصل اهلَْرج الكثرة يف الشئ. ومنه قوهلم 

 ليلَتُه مَجعاَء. ويقال للفرس: مرَّ يـَْهرُِج، وإنَّه مِلْهَرٌج وَهرَّاٌج، إذا كان كثري اجلرى. قال العجاج:
 من كل هراج نبيل حمزمه * وهرج البعري ابلكسر يهرج هرجا، إذا
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 مار واالاتن:سدر من شدة احلر وكثرة الطالء ابلقطران. قال العجاج يصف احل
( * وهرجت البعري هَتْرجياً وأْهَرْجُتُه، إذا محلَت عليه يف السري يف اهلاجرة حىتَّ 1نذه أن يهرجا )ورهبا من ح

 َيْسَدَر. وَهرََّج النبيُذ فالانً، إذا بلغ منه فاهْنََرَج وُأهنَك. وَهرَّْجُت ابلَسُبِع، إذا ِصْحَت به وزجرته. قال رؤبة:
 (2ادا االكمه )هرجت فارتد ارتد

 اهلَْمَرَجُة: االختالط يف املشي. ومَهَْرْجُت عليه اخلرب، أي َخلَّْطُتُه. ]مهرج[
 اهلََزُج: صوُت الَرعِد. واهلََزُج أيضاً من األغاين، وفيه تـََرمنٌُّ. وقد هزج ابلكسر وهتزج. قال الراجز: ]هزج[



 كأهنا جارية هتزج
_________ 

عى ما تلزجا ورهبا من حنذه أن يهرجا * تذكرا عينا رواء كان أجما * وفرغا من ر   ( قبله: حىت إذا ما الصيف1)
فلجا قوله " من حنذه ": الضمري للصيف. واحلنذ: شدة احلر. وأجما: أي شديد احلر. والتلزج: تتبع الكال 

 يعىن العري واالاتن.
 ( بعده:2)

 يف غائالت احلائر املتهته:
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الرامى عنها. قال الكميت: مل يعب رهبا وال الناس منها * غري إنذارها وََّتْت عند إنْباض وهتزجت القوس، إذا ص
* ش وإتباعها النحيب الزفريا واهلزج: جنس من الَعروض. واهلُزاِمُج  عليه احلمريا أبهازيج من أغانيها اجل

 ابلضم: الصوت املَُتداِرُك، بزايدة امليم.
 زالج: الذئب اخلفيف.اهل ]هزجل[
االهليلج معرب. قال ابن السكيت: هو اال هليلج واال هليلجة ابلكسر، وال تقل هليلجة. وقال ابن  ]هلج[

االعرايب: هو االهليلج بفتح الالم االخرية. قال: وليس يف الكالم إفعيلل ولكن إفعيلل، مثل: إهليلج، 
 وإبريسم، وإطريفل.

فقال: هو االمحق الضخم الفدم عرابيا عن اهللباجة خلف االمحر: سألت أ اهللباجة: االمحق. قال ]هلبج[
االكول، الذى والذى. مث جعل يلقاىن بعد ذلك يزيد يف التفسري كل مرة شيئا، مث قال ىل بعد حني، وأراد 

 اخلروج: هو الذى مجع كل شر.
 اهلمج: مجع مهجة، وهو ذابب صغري ]مهج[
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لة. وقول أيب ذؤيب: كأنَّ ابنَة ُيِنها. واهلََمَجُة أيضاً: الشاة املهزو كالبعوض يسقط على وجوه الغنم واحلمري وأع
ى: الَسْهِميِ  يوَم َلقيُتها * ُمَوشَّحٌة ابلطرََّتنْيِ مَهيُج قالوا: ظبيٌة ُذِعَرْت من اهلََمج. ويقال للَرعاِع من الناس احلَْمق

ا هم مَهٌَج. و   بذْج قالوا: سوُء التدبري يف َمْج * وإْن جَتُْع أتُكْل َعتودًَّا أوْ قول الراجز: قد َهَلَكْت جارَتُنا من اهلَ إمنَّ



املعاش. وقيل اهلََمُج: اجلوُع. وقوهلم: مَهٌَج هاِمٌج، توكيٌد له، كقولك ليٌل الئل. قال احلارث بن ِحلِ زة: َيرْتُُك ما 
احدًة ُج مَهْجاً، ابإلسكان، إذا شربت دفعًة و مَهٌَج هامج ومهجت االبل من املاء هَتْمَ  رقََّح من َعْيِشِه * يَعيُث فيه

 حىتَّ َرِوَيْت. وَأمْهََج الفرُس، أي جدَّ يف جريه.
 اهِلْمالُج من الرَباذيِن: واحد اهلَماليج، ومشُيها اهلَْمَلَجة، فارسيٌّ معرَّب. ]مهلج[
 ي طويٌل وبه تسرٌُّع ومحٌق.رجٌل أْهَوُج بنيِ  اهلََوج، أ ]هوج[
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 ْوجاُء: الناقة اليت كأنَّ هبا َهَوجاً من ُسرعتها. واهلَْوجاُء: الريح اليت تقلع البيوت: واجلمع هوٌج.هلَ وا
هاج الشئ يهيج هيجا وَهَيجاانً، واْهتاَج وهتَيََّج، أي اثَر. وهاَجُه غريُُه، يتعدى وال يتعدى. وهيََّجُه  ]هيج[

 ضراب. وهاَج النبُت هياجا، أي يبس. وأرضالي وهاجَيَُه مبعىًن. واهلائج: الفحل الذي يشته
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. وأهاَجت الريُح النبت: أيبسته. وأْهَيْجنا األرض، أي وجدانها هائجة النبات.  هائجة: يبس بقلها أو اصفر 
 قال رؤبة:

ْيجا: وأهيج اخللصاء من ذات الربق * وهاج هائُجُه، أي اثر غضبه. وَهَدَأ هاِئُجُه أي سكنت فـَْورته. واهلَ 
 ويقصر. ويوُم اهلِياج: يوم القتال. وهتاَيَج الفريقان، إذا تواثَبا للقتال. وانقٌة ِمْهياٌج، أي نزوع إىل احلرب ميد  

 وطنها.
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 ابب احلاء:
 فصل االلف:

و أحَّ الَرُجل يـَُؤحُّ أح اً، أي سعل. قال الراجز: يكاد من تنحنح وأح * حيكى سعال النزق االبح وه ]أحح[
ُظ الَغيْ  لرؤبة يصف رجال خبيال إذا سئل تنحنح وسعل. واالحاح، ابلضم: العطش. واأُلحاُح أيضاً واأَلحيحُة:



 ( الغم. وأحيحة بن اجلالح: اسم رجل، مصغر.1وَحزازَُة )
لََّف. واأَلزوُح: َأزََح الرجُل أيَْزُِح ُأزوحًا، إذا تـََقبََّض ودان بعضه من بعٍض. وقال أبو عمرو: َأزََح أي ختََ  ]أزح[

نوُح مثُله. وأنشد: أزوح واأل املُتخلِ ُف. وقال الغنوى: اال زوح من الرجال الذى َيستْأِخُر عن املكارِم. قال:
 أَنوٌح ال يـََهشُّ إىل النَّدى * َقرى ما قرى للضرس بني اللهازم

_________ 
 ( يف اللسان: " وحرارة " ابملهملة.1)
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ُح ابلكسر، َأحْناً وأُنوحاً، إذا زََحر من ثِْقٍل جيَُِدُه من مرض أو هُبٍْر، كأنَّه يـَتَـَنْحَنُح وال يُبنُي، رُجل أينِ أََنح ال ]أنح[
 ( :1فهو آنح، وقوم أنح، مثل راكع وركع. قال الشاعر )

 ( * يعين من ثَِقِل أردافهنَّ. وقال آخر:2لبُـْزِل ممَّا يف اخلُدوِر أَنيُح )ول
ك خلفها وأينح * أبو عمرو: يقال رجل َأنُوٌح وآِنٌح على فاعل للذي إذا سئل الشئ تنحنح، وذل ميشى قليال

 من الُبخل. وكذلك رجل أُنٌَّح ابلتشديد. قال رؤبة:
اً * بعيدًا من اخَلرياِت واخللق اجلزل (3َكزِ  املَُحيَّا أُنٍَّح إرزب )  * وقال آخر: أراك قصريا اثئر الَشْعِر ُأحنَّ

 ءالبافصل 
 الَبَجُح: الفَرُح. وقد جبََِح ابلشئ، وجبح به أيضا لغة ضعيفة فيه. ]جبح[

_________ 
 ( هو أبو حية النمريي.1)
 ( صدره:2)

 منسوبة إىل " قطر " موضع بعمان.تالفيتهم يوما على قطرية * القطرية، يريد هبا إبال 
 ( قبله:3)

 صحاح( - 45ال تعدليىن واستحى إبزب * )
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 وجبحته أيضا تبجيحا فتبجح، أي أفرحته ففرح. وىف حديث أم زرع: " وجبحىن فبجحت ".
أََبحُّ، وال يقال ابحٌّ، وامرأٌة حَبَّاُء بيِ نا  يف صوته حُبٌَّة ابلضم. يقال حبَِْحُت ابلكسر أََبحُّ حَبَحًا. ورجل ]حبح[

لغة فيه. وامرأٌة حَبٌَّة: يف صوهتا حُبٌَّة. والُبحُّ: مجع أَبح ، ورمبا  الَبَحح. وقال أبو عبيدة: حَبَحُت ابلفتح َأَبحُّ حَبَّاً،
يش بفضلهن احلى مسر ( : قروا أضيافهم رحبا ببح * يع1قال الشاعر ) وصفوا به الِقداَح الىت يستقسم هبا.

حُبْبوحة الدار: وَسُطها. ( وتقول: ما زِْلُت َأصيُح حىتَّ َأحَبَّين ذلك. والتبحبح: التمكن يف احللول واملُقام. و 2)
 رقال جرير: قـَْومي مَتيم ُهم الَقْوُم الذين ُهُم * يـَْنفوَن تـَْغِلَب عن حببوحة الدا

_________ 
 ( خفاف بن ندبة السلمى.1)
ه: إذا احلسناء مل ترحض يديها * ومل يقصر هلا بصر بسرت وبعده: هم االيسار إن قحطت مجادى * ( قبل2)

 بكل صبري غادية وقطر
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أبو زيد: َبَدَحُه ابلعصا: َضربه هبا. وبدحه أبْمر، مثل بدهه. وأنشد ابن االعرايب اليب دواد: ابلصرم من  ]بدح[
( قال أبو عمرو: بدحا، أي عالنية. من قوهلم: َبَدح هبذا األمر، أي 1* حبل الذى قطعته بدحا ) والشعثاء 

حت، أي َمَشت ِمْشَيًة حسنة فيها َتفكٌُّك. والَبداح، ابلفتح: املُتَّسع من ابح به. وَبَدَحِت املرأُة بُدوحًا، وتَبد  
حتها. والِبْدُح ابلكسر: الفضاء الواسع، ومجعه األرض، واجلمع بدح، مثل قذال وقذل. وبدحة الدار: سا

 َحين األمُر، مثل فدحىن.ِبداح. وَبَدح الرجُل عن مَحالته، والبعري عن مِحْله، يـَْبَدح َبْدحاً: َعَجزا عنهما. وَبدَ 
_________ 

وقال ابن ( يف املطبوعة االوىل " من شعثاء عمدا وابحلبل " وال يستقيم به الوزن، وتصحيحه من اللسان. 1)
برى: الباء يف قوله " ابلصرم " متعلقة بقوله " أبقيت " يف البيت الذى قبله، وهو: فزجرت أوهلا وقد * أبقيت 

 هبا الظبا * ومرت الغرابن سنحا حني خرجن جنحا برحت على
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 الَبْذُح: الَشقُّ. وَبَذْحُت لسان الفصيل: َشَقْقُتُه لئال يرتضع. ويف رْجل فالن بُُذوٌح، أي ُشقوق. ]بذح[
ًة وَأذًى. قال الشاعر: َأِجدََّك هذا َعْمَرَك هللَا ُكلَّما * َدعاَك الَ  ]برح[ هلوى بـَْرٌح قيت منه بـَْرحاً ابرِحاً، أي ِشدَّ



نَـْيَك ابرُِح ولقيت منه بناِت بـَْرٍح، وبين بـَْرٍح، ولقيت منه الرِبًَحني َوالرُبَحنَي، بكسر الباء وضمها، أي  ِلَعيـْ
بـُْرَحٌة من الرُبَح ابلضم، للناقة إذا كانت من خيار اإلبل. والبارُِح: الريح  الشدائد والدواهي. ويقال: هذه

َلٍة َمَضْت. تقول: َلقيته البارحَة. احلارة. قال أبو زيد: البَوا رُِح: الَشماُل احلارَُّة يف الصيِف. والبارَحُة: أقرب لَيـْ
ى وغريِها: ِشد ة األذى. تقول منه: بـَرَّح به األمر ارحَة األوىل، وهو من َبرَِح أي زال. وبـَُرحاء احلُمَّ ولقيته الب

 . وتباريح الشوق: توهجه.َترْبحياً، أي َجَهَدُه. وَضَربَُه َضْرابً ُمرَب ِحاً 
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ْعَجَبُه. يقال: ما أَبـَْرَح هذا األمر! قال وهذا االمر َأبـَْرُح من هذا، أي أشدُّ. وقتلوهم أَبـَْرَح قتٍل. وأَبرَحُه، أي أ
بـَْرَحُه أيضاً، مبعىن * ُل َأبـَْرْحِت َرابَّ وأَبـَْرْحِت جارا أي أْعَجْبِت وابَلْغِت. وأَ  األعشى: أقوُل هلا حنَي َجدَّ الرحي

ألمِر َبراحاً، أي بـَيِ ناً. أْكرمه وعظ مُه. والرَباُح، ابلفتح املُتَِّسُع من األرض ال َزرَْع فيه وال َشَجر. وجاءان اب
والرَباُح: مصدر قولك َبرَِح مكانَه، أي زال عنه وصار يف الرَباِح. وقوهلم: ال َبراَح منصوب، كما ُنصب قوهلم ال 

( : من فر عن نرياهنا * فأان ابن قيس ال 1وز رفعه فتكون ال مبنزلة ليس، كما قال سعد بن مالك )ريب. وجي
( ، أي وضح األمر كأنه َذَهَب الِسرُّ وزال. وال أَبـَْرُح َأفْـَعُل 2الروى. وبرح اخلفاء )براح والقصيدة مرفوعة 

 د قطرب:ذاك، أي ال أزال أفْـَعُله. وَبراِح مثل قطام: اسم للشمس. وأنش
_________ 

 ( يعرض ابحلارث بن عباد.1)
 ( بكسر الراء، وبفتحها عن ابن االعرايب.2)
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احة، وهى الكف. ( وهو مجع ر 1هذا مقام قدمى رابح * ذبب حىت دلكت براح ورواه الفراء بكسر الباء )
ك إىل َمياِسِرك. والَعَرب تتطريَّ ابلبارِح وتتفاءل وبرح الظىب ابلفتح بُروحاً، إذا َأْوالَك َمياِسَرُه مَيُرُّ من َمياِمنِ 

ىت تنحرف. وىف املثل: " إمنا هو كبارح االروى "، الن مساكنها يف اجلبال ابلسانح، ألن ه ال ميكنك أن ترميه ح
د الناس يروهنا ساحنة وال ابرحة إال يف الدهور مرة. وأم بريح: اسم للغراب. وبرحى، على يف قناهنا، ال يكا

 لى: كلمة تقال عند اخَلطأ يف الرَّْمي. وَمْرَحى، عند االصابة.فع
َبَطَح. واألَْبَطُح: َمِسيٌل واِسٌع فيه ِدقاُق احَلصى. واجلمع اأَلاب ]بطح[ ِطُح َبَطَحُه، أي ألقاه على وْجِهِه، فانـْ



: يقال ِبطاٌح بُطٌَّح، كما يقال أعوا م عوم، حكاه أبو عبيد. والِبطاُح أيضاً على غري القياس. قال األصمعي 
طائُح النـ َبط بني العراقنْي. وتـََبطََّح السيُل، أي اتََّسع يف والَبطيَحُة والَبْطحاُء مثل األَْبَطح، ومنه َبْطحاُء َمك ة. وبَ 

 البطحاء.
_________ 

  املطبوعة االوىل " بكسر الراء "، حتريف.( يف1)
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الَتْمر َطْلٌع، مث َخالٌل، مث بـََلٌح، مث ُبْسٌر، مث ُرَطٌب، مث مَتٌْر. الواحدة بـََلَحٌة.  أول البَـَلُح قَـْبل الُبْسر، ألنَّ  ]بلح[
َلَح النخُل، أي صار ما عليه بـََلحاً. وبـََلَح الثرى: يِبس. وبـََلَح الرجُل بُلوحاً، أي َأْعَيا. قال األعشى:  وقد أَبـْ

 ، مثُله.َبليحاً ( * وبـَلََّح تَـ 1واشتكى اأَلْوصاَل منه وبـََلْح )
بـَْلَدَح الَرجل، إذا َضرب بنفسه االرض. ورمبا قالوا: بلطح. وبلدح: موضع. ومن أمثاهلم يف التحزن  ]بلدح[

ابالقارب: " لكن على بلدح قوم عجفى "، قاله بيهس امللقب بنعامة، ملا رأى قوما يف خصب وأهله يف شدة. 
َلْنَدَح احلَو  اهندم. والبلندح: السمني القصري. وأنشد أبو عمرو: دحونة ض، أي وابلندح املكان، أي ات سع. وابـْ

 مكردس بلندح * إذا يراد شده يكرمح
 ابحة الدار: ساحتها. ]بوح[

_________ 
 ( صدره:1)

 وإذا محل ثقال بعضهم:
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ِبِسر ِِه، أي َأْظَهَرُه. تك الشئ: أحللته لك. واملباح: خالف احملظور. واْسَتباحوُهم، أي اْسَتْأصلوهم. َوابَح وأحب
ك " يقال هو الذَكر، ويقال هو النَـْفس، ويقال والبوُح ابلضم، يف قوهلم: " ابنك ابن بوحك، َيشرب من َصبوح

ا فُِتح وشدد.الوطئ. والبياح، بكسر الباء خمفف: َضْرٌب من الَسمَ   ك، ورمبَّ
 فصل التاء

 يت ُيْسرُِع انقطاع لبنها.حيًا، أي َحَزنه. وامِلرْتاُح من الُنوق: الالرَتَُح: ِضد  الفرح. يقال: تـَرََّحُه َترتْ  ]ترح[



 التُـفَّاُح معروف، الواحدة تـُفَّاَحة. ]تفح[
َيٌح، أي يـَْعِرض اتح له الشئ، وأتيح له الشئ، أي قدر له. وأاتح هللا له الش ]تيح[ ئ، أي َقدَّرَُه له. ورجٌل ِمتـْ

ُنك تـَْلَمُح * نـََعْم الَت َهنَّا إنَّ قلبك متيحفيما ال يـَْعنيه. قال الراعي: َأيف أَ   َثِر اأَلْظعاِن َعيـْ
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( مثله. وقال سوار بن املضرب السعدى: بذىب الذم عن حسىب مباىل * وزبوانت أشوس تيحان 1والتيحان )
َيٌح وتـَيَّاٌح وتـَي حاٌن، إذا اْعرَتَض يف   ِمْشِيِه َنشاطاً ومال على قطريه.واتح يف َمْشِيِه، إذا مَتاَيَل. وفـََرٌس ِمتـْ

 فصل اجليم
َأَجحَِّت املرأُة: مَحلت. وأصل اإلجحاح للِسباع. قال أبو زيد: قـَْيٌس كلُّها تقول لكل َسُبعٍة إذا مَحَلت  ح[]جح

 فَأقْـَرَبت وَعظَُم َبْطُنها: قد أجحت، فهى جمح. واجلحجاح: السيد، واجلمع اجلحاجح. وقال: ماذا ببدر فالعقن
شئت جحاجيح، واهلاء عوض من الياء احملذوفة، * قل من مرازبة جحاجح ومجع اجلحاجح جحاجحة، وإن 

 وال بد منها أو من الياء، وال جيتمعان.
 َجَدْحُت الَسِويَق واجتدْحُتُه، أي لَتَـتُّه. وَشراٌب جَمَدٌَّح، أي خُمَوَّض. ]جدح[

_________ 
 وفتحها ( قال أبو العالء: يروى بكسر الياء1)
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وامِلْجَدُح: ما جُيَْدُح به: وهو َخَشبٌة َطَرَفها ذو جوانب. وامِلْجَدُح أيضاً: جَنٌْم يقال له الَدَبراُن، ألنَُّه يطلع آخرا، 
( وكان 2َر املُلو * ِك ح ىتَّ إذا خفق اجملدح )( : وَأْطُعُن ابلَقْوِم َشطْ 1ويسمَّى حادَي الُنجوم. قال الشاعر )

وجماديح السماء، أنواؤها. واملَْجُدوح: َدُم الَفصيد،  موى يقول: " اجملدح " بضم امليم، حكاه عنه أبو عبيد.اال
 كان ُيستعمل يف يف اجلدب يف اجلاهلية.

( . 4( ، إال ما جاء يف شعر )3ولوا أجراح )َجَرَحُه َجْرحاً، واالسم اجلُْرُح ابلضم، واجلمع جروح. ومل يق ]جرح[
 مجع جراحة ابلكسر.واجلراح: 

_________ 
 نصاري.( هو درهم بن زيد اال1)



 ( بعده: أمرت صحايب أبن ينزلوا * فناموا قليال وقد أصبحوا2)
 ( يف القاموس: وقل أجراح.3)
 أبجراح ومقتول( هو قول عبدة بن الطبيب: وىل وصر عن من حيث التبسن به * مضرجات 4)
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َد للكثرة. وَجَرَح واْجرَتََح، أي اْكَتَسَب. جاٌل وِنْسَوٌة َجْرحى. وجَ ورجل جريح وامرأة جريٌح، ور  رََّحُه، ُشدِ 
َصيِد. وجوارُِح اإلنسان: أعضاؤه اليت َيْكَتِسُب هبا. واالْسِتْجراح: الَعْيُب واجلَوارُِح من الِسباِع والَطري: ذواُت ال

 احا. وقال ابن عون: " استجرحت هذه االحاديث ".والَفساُد. يقال: قد َوَعْظُتُكم فلم تزدادوا إال استجر 
 ( :1منه ِقْطَعًة. قال الشاعر ) اجلَْزُح: الَعِطيَُّة. يقال: َجَزْحُت له من املال َجْزَحًة، إذا َقَطْعَت له ]جزح[

َعْيَب املذمة ابلعطاء  ( * وأنشد أبو عبيدة: يـَْنمي ِبَك الَشَرُف الرفيُع وتـَتَّقي *2وإين ِ له ِمْن اتِلِد املاِل جازُِح )
 (3اجلازح )
 ب انقته:َجَلَح املاُل الَشَجَر جَيَْلُحُه ابلفتح، َجْلحاً، إذا َرعى أعالَِيُه وقشره. وقال خياط ]جلح[

_________ 
 ( ابن مقبل.1)
 ( البيت كما يف اللسان: وإىن إذا ضن الرفود برفده * ملختبط من اتلد املال جازح2)
 ا يف اللسان.( لعدى بن صبح، كم3)
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( * وكثرة االصوات والنبوح واجلواحل: ما تطاير من رُءوس الَقَصِب والرَبْديِ  ِشْبَه 1وجاوزى ذا السحم اجمللوح )
( مثل املكاحلة. واملُجاِلُح: الناقُة اليت َتُدرُّ يف الِشتاء، واجلمع املَجاليُح. واملََجاليح 2. واجملاحلة: املشارة )الُقْطنِ 

( أيضاً: السنون اللواتى تذهب ابملال. وانقة جمالح: َجْلَدٌة على الَسَنِة الشديدة يف بقاء لََبنها. واجلََلُح: 3)
لَشَعر عن جاِنيَب الرأس. أوَّله النَـزَُع، مث اجلََلُح، مث الَصَلُع. وقد َجِلَح الرجل ابلكسر، لنَـزَع، وهو احِنساُر افـَْوَق ا

ُ اجلَ  َلح، واسم ذلك املوضع اجلََلَحُة. واأَلْجَلُح من اهلوادج: الذي ليس له رْأٌس ُمرَتِفٌع. قال أبو فهو َأْجَلُح َبنيِ 
 نَّ ِحساُن الزيِ  َأْجالحُ بىن َهواِدُجها * فإهنَّ ذؤيب: إن مل تكن ظعنا ت

_________ 



 ( قبله:1)
 أال ازمحيه زمحة فروحي

 به يف اللسان.( يف املطبوعة االوىل: " املشادة " ابلدال، صوا2)
 ( يف املطبوعة االوىل: " اجملاحل "، حتريف.3)

(1/359) 

 

وبـََقٌر ُجلٌَّح، أي ال ُقرون هلا. قال الكسائي: أنشدين ابن أىب طرفة: فسكنتهم ابلقول حىت كأهنم * بواقر جلح 
 يصف القحط: . واجمللح املأكول. ومنه قول ابن مقبل( واجمللح: الرجل الكثري االكل1أسكنتها املراتع )

( * وهو الذى قد أكل حىت مل يرتك منه شئ. والتجليح أيضا: االقدام الشديد، 2إذا اغرب العضاه اجمللح )
والتصميم. وقال بشر بن أىب خازم: وملنا ابجلفار إىل متيم * على شعث جملحة عتاق واجلالح ابلضم خمففة: 

: املكاشفة ابلعداوة. ِر، إذا جاَهْرَتُه به. واملُجاحَلَةُ اسم رجل. االصمعي: جاحلت الرجل ابألمْ السيل اجلراف، و 
 واجملاحل: املكابر. واجللحاء: موضع على فرسخني من البصرة. الفراء: جلمح رأسه، أي حلقه، وامليم زائدة.

_________ 
 ( يف اللسان: " ابملال "، و " سكنتها ".1)
 ....تعلمي أن ال يذم فجاءيت * دخيلى......( صدره: أمل 2)
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مَجََح الفرس مُجوحاً ومِجاحاً، إذا اْعتَـزَّ فاِرَسُه وغلَبه، فهو فرٌس مَجوٌح. ومَجَحت املرأُة من زوِجها، وهو  ]مجح[
لِ َقها. قال الراجز: إذا رَأَْتين ذاُت ِضْغٍن َحنَِّت * ومَجََحْت من َزْوِجها ُخروُجها من بيته إىل أهلها قبل أن يُطَ 

دُّين * عن اجلَموُح من الرجال: الذي َيركب هواه فال ميكن َردُّه. وقال: َخَلْعُت ِعذاري جاحِماً ما يـَرُ وَأنَِّت و 
بيدة يف قوله تعاىل: )َلَولَّْوا إَلْيِه وهم جَيَْمحون( : البيِض أمثاِل الُدمى زَْجُر زاِجِر ومَجََح، أي َأْسرََع. قال أبو ع

 لتشديد: َسْهٌم بال َنصٍل ُمَدوَُّر الَرأِس يـَتَـَعلَُّم الصىب به الرمى.ُيْسرِعوَن. واجلُمَّاُح ابلضم وا
نوح الليل: إْقباله. واجلَواِنُح: َجَنَح، أي ماَل، جَيَْنُح، وجَيِْنُح ُجنوحاً. واْجتَـَنَح ِمثْـُلُه. وَأْجَنَحُه َغريُه. وجُ  ]جنح[

مما يلي الظهر، الواحدة جاحِنٌة. وُجِنَح البعري: األضالع اليت حتت الرتائب، وهي مما يلي الَصْدر كالضُّلوع 
 انكسرت َجواحِنُُه من احِلْمل الثقيل.
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 وجناح الطائر: يده. واجلمع َأْجِنَحٌة. وَجَنْحُتُه: َأَصْبُت َجناَحُه. واجلُناح ابلضم: اإلمث. وُجْنح الليل وِجْنُحُه:
َخ قلياًل ِعنَد ِجْنح َسبيِل ( : وما كنُت َضغَّاطاً ولكنَّ اثِئرًا * َأان1)طائفٌة منه. وِجْنح الطريق جانبه. قال الشاعر 

 وِجْنُح القوم: انحيُتهم وكنفهم. وقال: فبات جينح القوم حىتَّ إذا َبدا * له الُصْبُح سام القوم إحدى املهالك
ُة اليتاجلوح: االستئصال. جحت ال ]جوح[  جَتْتاُح املاَل من َسَنٍة أو شئ َأجوُحه. ومنه اجلائَحُة، وهي الِشدَّ

َنٍة. يقال  : جاَحْتهم اجلائحة. واجتاحتهم. وجاح هللا ماله وأجاحه، مبعىن، أي أهلكه ابجلائحة.ِفتـْ
 فصل احلاء

احلر خمفف، أصله حرح، الن مجعه أحراح. وقالوا: حرون كما قالوا يف مجع املنقوص لدون ومئون.  ]حرح[
 حى فتفتح عني الفعل كما فتحوها يف النسبة إىل يد وغدوالنسبة إليه حرى، وإن شئت حر 

_________ 
 ( االخضر بن هبرية الضىب.1)
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 فقالوا: غدوى ويدوى. وإن شئت قلت حرح، كما قالوا: رجل سته.
 فصل الدال

 احنطاطاً من أليتيه. وىف األصمعي: َدبََّح الرُجل َتْدبِيحاً، إذا َبَسَط َظْهَره وطَْأطأ رأَسه، فيكون رأُسه أشدَّ  ]دبح[
 بو عمرو وابن االعرايب حنوه.احلديث أنه هنى أن يدبح الرجل يف الركوع كما يدبح احلمار. وأ

 وصف قرتة الصائد: دححت الشئ يف االرض، إذا دسسته فيها. قال أبو النجم يف ]دحح[
اندح بطنه اْنِدحاحاً: اتََّسَع. ( خفيا يف الثرى مدحوحا * والدحداح: القصري، وكذلك الدحيدحة. و 1شختا )

  األرُض َكأًل.قال َأْعرايبٌّ: ُمِطْران لليلتني بَِقَيتا فَاْنَدحَّتِ 
 ارة. قال الراجز:رجٌل ِدْرحايٌَة، أي َقصرٌي مسني ضخم البطن، وهو فعالية، ملحق جبعظ ]درح[

_________ 
 ( يف اللسان: " بيتا ".1)
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 يه* حيسبىن ال أعرف احلدا (1عكوك إذا مشى درحايه )
 شيٌخ ِدْرِدُح ابلكسر، أي كبري. ]دردح[

َبِسط اخَلْطِو، لِِثَقِلِه عليه. وَسَحابٌة َدلوٌح، أي كثرية املاء، وسحائب  ]دحل[ َدحَلَ الرجُل، إذا مشى حبِْمِلِه َغرَي ُمنـْ
 الدرداء وىف احلديث أن سلمان وأابما، إذا محاله على عود. ( مثل راكع وركع. وتداحلا الشئ فيما بينه2دحل )

 اشرتاي حلما فتد احلاه بينهما على عود، أي طرحاه على عود واحتماله آخذين بطرفيه. ودوحل: اسم امرأة.
رُة العظيمُة، من أيِ  الَداُح: نـَْقٌش يـَُلوَُّح به للِصْبياِن يـَُعلَّلوَن به. يقال: " الُدنيا داحٌة ". والَدْوَحُة: الشج ]دوح[

 ٌح.لَشَجر كان. واجلمع َدوْ ا
_________ 

( يف اللسان: إما تريىن رجال دعكايه * عكوكا إذا مشى درحايه * حتسبين ال أحسن احلدايه * أاييه أاييه 1)
 أاييه

 ( ويقال أيضا: " دحل " مثل قدوم وقدم. ودحل، ابلتشديد: مجع داحل، مثل راكع وركع.2)
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 فصل الذال
ا 1: قال الراجز: كأن  بني َفكِ ها والفكِ  ): الَشقُّ الَذْبحُ  ]ذبح[ ( * فأرََة ِمْسٍك ُذحبَْت يف ُسكِ  أي فُِتَقْت. ورمب 

قالوا: َذحَبُْت الَدنَّ، أي بـََزلُته. والَذْبُح: مصدر َذحَبُْت الشاَة. والِذْبُح، ابلكسر ما يُْذَبُح: قال هللا تعاىل: 
ح: املذبوح، واألنثى َذبيَحٌة، وإمنا جاءت ابهلاء لغلبة االسم عليها. والَذبيح: والَذبي ِظيٍم( .)وَفَديْناُه ِبِذْبٍح عَ 

 الذي َيْصُلح أن يُْذَبَح للنسك. قاله ابن السكيت. وأنشد البن أمحر:
 ( * واذحبت: اختذت ذبيحا، كقولك: اطبخت، إذا اختذت طبيخا.2إما ذبيحا وإما كان حالان )

_________ 
مرثد االسدي. وقبله: اي حبذا جارية من عك * تعقد املرط على مدك * شبه كثيب نظور بن الرجز مل( 1)

 الرمل غري رك
 ( صدره:2)

 هتدى إليه ذراع البكر تكرمة * ويروى " حالما " ابمليم. واحلالن: اجلدى الذى يؤخذ من بطن أمه حيا فيذبح.
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يف األرض مقدار الِشرْبِ وحنِوه. " التماُدح الَتذاُبح ". واملَْذَبُح: َشقٌّ وتذابح القوُم، أي َذَبح بعُضهم بعضاً. يقال 
ُح، يقال: غادر الَسْيُل يف األرِض أخاديد ومذابح. واملذابح أيضا: احملاريب، مُسِ يت بذلك للَقرابني. والُذابَّ 

ٌح ". وَسْعٌد ابلضم والتشديد: ُشقوق تكون يف ابطن األصابع يف الرِْجل. ومنه قوهلم: " ما دو  نَه شوكٌة وال ُذابَّ
ان بينهما مقدار ِذراع، ويف حَنْر واحٍد منهما جنم صغري قريب الذابُح: منِزٌل من منازل القمر، ومها كوكبان ن ريِ 

ال: الُذَبُح، على مثال اهلبع: نْبٌت أتكله الَنعام. والُذحَبَُة: َوَجٌع يف احللق. يقمنه كأن ه يذحبه، فُسمِ ي ذاحباً. و 
 عليه العامَُّة.( . قال أبو زيد، ومل يـَْعِرِف الَذحْبََة ابلتسكني، الذي 1أخذته الُذحَبَُة )

 الذراح، ابلضم: دويبة محراء منقطة ]ذرح[
_________ 

 نبة، وكسرة، وصربة، وكتاب، وغراب: وجع يف احللق، أو دم خينق فيقتل.( يف القاموس: والذحبة كهمزة، وع1)
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ري، وهى من السموم، واجلمع الذراريح. وقال سيبويه: واحد الذراريح ذرحرح. وليس عنده يف د تطبسوا
ايليته الكالم فعول بواحدة. وكان يقول سبوح وقدوس بفتح أوائلهما. قال الراجز: قالت له وراي إذا تنحنح * 

م االوىل وقلت ذريرح، يسقى على الذرحرح وهو فعلعل بضم الفاء وفتح العينني. فإذا صغرت حذفت الال
يف املاء َتْذرحياً، إذا جعلت فيه منه شيئاً يسريًا.  النه ليس يف الكالم فعلع إال حدرد. وذرحت الزعفران وغريه

وقوهلم: أمْحَُر َذرحييٌّ، أي شديد احلمرة. وأما الذرحييات من ويقال أيضاً: َذرََّح طعاَمه، إذا جعل فيه الَذراريح. 
 ىل فحل يقال له ذريح. قال الراجز:االبل فمنسوابت إ

 بة. والذريح: اهلضاب.( * والذرحية: اهلض1من الذرحييات ضخما آركا )
ْت ابلَواتِئِر مث َبدَّْت * َيَدْيها ( يصف َضُبعاً نـََبَشْت َقرْبًا: َفذاحَ 2الَذْوُح: السري العنيف. قال اهلذيلُّ ) ]ذوح[

 عند جانبه هتيل
_________ 

 " جعدا آركا ". ( يف اللسان:1)
 ( هو ساعدة بن جؤية.2)
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 فصل الراء
. والرِْبُح والَرَبُح مثال ِشْبٍه وَشَبٍه: اسم ما َرحبَُه. وكذلك الَرابُح ابلفتح.  ]ربح[ رَِبَح يف جتارته، أي استَشفَّ

 الشئ مراحبة. ورابح يف قول الشاعر: وجتارة راحبٌَة: يـُْرَبُح فيها. وَأْرحَبُْته على ِسْلَعِته، أي أعطيته رحبا. وبعت
. والرابح أيضا: دويبة كالسنور. والَرابُح أيضاً: بلد جُيَْلُب منه الكافور. هذا مقام قدمى رابح *: اسم ساق

ُح، ابلضم والتشديد: الذَكر من القرود. وقال الشاعر )  ( :1والُرابَّ
لربع. قال االعشى: فرتى القوم نشاوى كلهم * مثَل ( * والربح: الفصيل، كأنه لغة يف ا2وإلقة ترغث رابحها )

 ُت الُرَبحْ ما ُمدَّْت ِنصاحا
_________ 

 ( هو بشر بن املعتمر.1)
 ( عجزه:2)

 والسهل والنوفل والنضر:
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 ( .1والربح: أيضا طائر )
ورَجَّْحُت تـَْرجيحاً، إذا أعطيته   لفالن،رََجَح امليزاُن يـَْرَجُح ويـَْرُجُح ويرِجُح، رُْجحاانً، أي ماَل. وَأْرَجْحتُ  ]رجح[

 راجحاً. والَرجاُح: املرأة العظيمة الَعُجز، واجلمع الرجح، مثال قذال وقذل. قال رؤبة:
ومن هواى الرجح االاثئث * وترجحت االرجوحة ابلغالم، أي مالت. وراَجْحُته فـََرَجْحُتُه، أي كنت أرزَن منه. 

 وقوم مراجيح يف احللم.
. فإذا انبطح جدًا فهو عْيٌب. ورجل أرح، أي  َحُح:لرَ ا ]رحح[ َسَعٌة يف احلاِفِر، وهو حممود ألنه خالف املُْصَطر 

َبِسط الِظْلِف: َأرَحُّ. وقال االعشى:  ال أمخض لقدميه، كأرجل الزِْنِج. وقدم رَحَّاُء. والَوِعل املُنـْ
_________ 

 وقال: ( بعده يف بعض االصول زايدة " والربح: الشحم.1)
 رؤا أضيافهم رحبا ببح * وقيل: هي الفصال وقيل: هي ما يرحبون من امليسر "ق
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ترحرحت الفرس، إذ فحجت قوائمها ( و 1افلو أن عز الناس يف رَأِس َصْخَرٍة * ُمَلْمَلَمٍة تـُْعيي االرح املخدما )
حان: اسم جبل قريب من عكاظ. ومنه لتبول. وشئ رحراح، أي فيه َسعة ورق ة. وعيٌش رَْحراح: واسع. ورحر 
هال فوارس رحرحان هجومت * عشرا  يوم رحرحان، لبىن عامر على بىن متيم. قال عوف بن عطية التميمي:

 م خمرب. يعري به لقيط بن زرارة، وكان قد اهنزم يومئذ.تناوح يف سرارة وادى يقول: هلم منظر وليس هل
َرَدْحُت البيت وَأْرَدْحَته، إذا َأدخلَت  ر البيت، أو قطعة ُتزاُد فيه. تقول:الُرْدَحة: ُسرْتٌَة تكون يف مؤخَّ  ]ردح[

 ( :2قال الشاعر )ُشقًَّة يف مؤخَّره. ويقال أيضاَ: َرَدْحُت البيت وَأْرَدْحُته، إذا كاثـَْفَت عليه الطنَي. 
 (3بِناَء َصْخٍر ُمْرَدٍح ِبطنِي )

_________ 
 ابهبا * ولو مل يكن ابب العطاك سلما ( بعده: العطاك رب الناس مفتاح1)
 ( هو محيد االرقط.2)
 ( قبله:3)

 أعد يف حمرتس كنني:
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 ( يصف بيت الصائد:1وقال آخر )
( * والَرداُح: املرأة الثقيلة األوراك. وكِتيَبٌة َرداٌح: ثقيلُة السري لكثرهتا. والَرداح: 2فحا مردوحا )بيت حتوف مك

 ( * لباب الرب يلبك ابلشهاد3مع ردح. وقال: إىل ردح من الشيزى عليها )اجلفنة العظيمة، واجل
ْرزَُح ُرزوحاً وَرزاحاً: َسَقَطت من اإلعياء ُهزااًل. ( من اإلبل: اهلالك ُهزااًل. وقد رزََحِت الناقُة تَـ 4الرازُِح ) ]رزح[

واملَْرزَُح: املَْقَطُع الَبعيد. قال الشيباين: امِلْرزيُح: الشديد  وَرزَّْحُتها أان تـَْرزحياً. وإبٌل َرْزحى وَرزاحى وَمرازيُح وُرزٌَّح.
 (6تها ابلدو مرزيح ) * حتدى، لساق( . وأنشد: ذرذا ولكْن تـََبصَّْر هل َترى ظُُعناً 5الصوت )

_________ 
 ( هو أبو النجم العجلى.1)
ه مكفأ. واملكفأ: املوسع ( قال ابن برى: بيت ابلنصب على معىن سوى بيت حتوف. ومكفحا غلط صواب2)



 يف مؤخره. وقبله: يف جلف غمده الصفيحا * تلجيفه للميت الضرحيا
 ( يف اللسان: " مالء ".3)
 ملطبوعة " الرزاح ".ملخطوطة. وىف ا( كذا يف ا4)
 ( يف القاموس: واملرزيح ابلكسر: الصوت ال شديده وغلط اجلوهرى.5)
 ( البيت لزايد امللقطى.6)
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 األعرايب: امِلْرزَُح ابلكسر: اخَلَشب يـُْرَفُع به الكرم عن االرض.ابن 
ُ الَرَسح، وهو قليل حلَْم الَعُجز والَفِخذين، واملرأة َرْسحاُء. وكل  ِذئب َأْرَسُح، النه  ]رسح[ رَُجٌل َأْرَسُح َبنيِ 

 ( .1ر الزحفتني )خفيف الوركني. وقيل المرأة من العرب: ما ابلنا نراكن رسحا؟ فقالت: أرسحتنا ان
َرَشَح َرْشحاً، أي َعِرَق. وتقول: مل يرشح له بشئ، إذا مل يـُْعِطه شيئاً. وامِلْرَشُح وامِلْرَشحة: ما حَتَْت  ]رشح[

امليَثرة. والَرشيُح: العرق، عن أىب عمرو. والرتشيح: أن ترشح االم ولَدها ابلَلنب القليل، جتعله يف فيه شيئا بعد 
. وتقول: فالٌن يـَُرشَّح للوزارة، أي يـَُرىبَّ ويـَُؤهَّل هلا. وتـََرشَّح الَفصيُل، إذا َقوي  شئ إىل أن يـَْقَوى على امَلص 

 على املَْشِي، قال األصمعي: إذا َقوي وَمشى مع ُأم ه، فهو راشح، وأمه مرشح.
 الَرْضُح مثل الَرْضخ، وهو كسر احلصى أو النوى. قال الشاعر: ]رضح[

_________ 
 اجلزء الرابع من كتاب احليوان للجاحظ.( انظر 1)
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( * واالسم الُرْضُح ابلضم، وهو الَنوى املَرُضوح. قال كعب بن مالك 1* بكل وأب للحصى رضاح )
 االنصاري:

ًة * َيكاُد وترعى الرضح والورقا * وتقول: َرَضْحُت احَلصى َفرَتَضَّح. قال ِجراُن الَعْوِد: خَتَطَّى إيلَّ احلاِجزْيَن ُمِدلَّ 
. وَنوى الرضح: ما ندر منه.2صى من َوْطِئها َيرَتَضَُّح )احلَ   ( وامِلْرضاُح: احَلَجر الذي يـُْرَضح به الَنوى، أي يَُدقُّ

الَرقاَحُة: الَكْسُب والِتجارة. ويف تـَْلِبية بعض أهل اجلاهل ية: " جْئناَك للَنصاَحة، مل أَنِْت للرقاَحة ".  ]رقح[
أي يتكسَّب. وَترقيُح املاِل: إصالحه والِقياُم عليه. تقول: فالٌن َرقاحيُّ ماٍل. قال احلارُث قَّح ِلِعياله، وفالٌن َيرتََ 



 بن ِحلِ زة: َيرْتُُك ما رقََّح من َعْيِشِه * يَعيُث فيه مَهٌَج هامج
 الرُْكُح ابلضم: رُْكُن اجلََبل وانحيته، واجلمع ركوح وأركاح. قال أبو كبري: ]ركح[

_________ 
  النجم العجلى. وبعده:( اليب1)

 ليس مبصطر وال فرشاح
 ( يرتضح: يتكسر.2)
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( والركح والركحة: ساحة الدار. قال أبو عبيد يف 1حىت يظل كأنه متثبت * بركوح أمعز ذى ريود مشرف )
 قول القطامى:

. وَجْفَنٌة ن الَثريد تبقى يف ( *: االركاح: االفنية. والركحة: قطعة م2أال ترى ما غشى االركاحا ) َِ اجلَْفَنِة
ُمْرَتِكَحٌة، أي ُمْكَتِنَزٌة ابلَثريد. وأر كحت، أي استندت. والركوح إىل الشئ: الركون إليه. وسرج مركاح، إذا كان 

 يتأخَّر عن ظهر الفرس. وكذلك الرحل، إذا أتخر عن ظهر البعري.
ُرْمِح. ورُجٌل راِمٌح، أي ذو رُْمح، وال فعل له، مثل و راِمٌح: طعنه ابلالُرْمُح مجعه رماح وَأْرماح. ورحَمَه فه ]رمح[

 البن واتمر. وثور رامح: له قـَْرانن. قال ذو الرمَّة:
_________ 

 ( قبله: ولقد نقيم إذا اخلصوم تنافدوا * أحالمهم صعر اخلصيم اجملنف1)
 ( يف اللسان أيضا: " أما ترى ". وبعده:2)

 جاحا:مل يدع الثلج هلم و 
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( لَْيَسْت له بِِبالِد والِسماُك الراِمُح: جَنٌْم ُقد ام الَفكَِّة، وهو َأَحُد 1وكائْن َذَعْران من َمهاٍة وراِمِح * بالُد الِعدى )
احلمار، ك لكوكب يـُْقُدُمه يقولون هو ُرحْمُه، وليس من منازل القمر. وَرحَمَُه الَفَرُس والبَـْغُل و الِسماَكنْي، مسِ ي بذل

ُرْمَح، وصنعته الرماحة. والرماح إذا ضربه برجِلِه. ورَمَح اجلُْنُدُب، إذا َضَرب احَلصى. والرمَّاُح: الذي يت خذ ال
عامر بن مالك بن جعفر ابن كالب: مالعب االسنة، أيضا: اسم ابن ميادة الشاعر. وكان يقال اليب براء 



، فقال يرثيه، وهو عمه: قوما تنوحان مع االنواح * وأبنا فجعله لبيد مالعب الرماح، حلاجته إىل القافية
* يف الُسُلِب السوِد ويف اأَلْمساِح ويقال للبهمى إذا امَتنعت من الراِعية: مالعب الرماح أاب براء مدره الشياح 

َنت أو َدرَّْت: قد أخَذْت رِماَحها، ألن  صاحبها أخذت رِ  ا قالوا يف اإلبل إذا مسَِ  مَيَْتِنُع من حنرها.ماَحها. ورمبَّ
_________ 

 ( يف االساس: " بالد الورى ".1)
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تـََرنََّح: مَتاَيَل من الُسْكر وغريه. ورُنِ َح عليه تـَْرنيحاً، على ما مل ُيَسمَّ فاعله، أي ُغشَي عليه، أو اعرتاه  ]رنح[
مار فظل يرنح يف غيطل * كما يستدير احلنَّح. وقال يصف كلبا طعنه الثور: َوْهٌن يف ِعظامه فتمايل، فهو ُمرَ 

 (1النعر )
الروُح يذك ر ويؤن ث، واجلمع اأَلْرواح. ويسمَّى القرآن ُروحاً، وكذلك جربيُل وعيسى عليهما السالم.  ]روح[

ن  ُروحاينٌّ، بضم الراء، واجلمع وزعم أبو اخَلط اب أن ه مِسع من العرب من يقول يف الِنسَبِة إىل املالئكة واجل
ن  العرب تقوُله لكل شئ فيه روح. ومكان روحاين، ابلفتح، أي طَيِ ٌب. والريح: ُروحانيُّون. وزعم أبو ُعبَـْيدة أ

ا جاءت ابلياء النكسار ما قبلها، فإذا  واحدُة الرايح واأَلْرايح، وقد جُتْمع على أرواٍح، ألنَّ أصلها الواو، وإمنَّ
مِلْرَوَحة. ويقال ريٌح ورحيٌة، كما قالوا دار َأْرَوَح املاُء، وتـََروَّْحُت ابىل الفتح عادت إىل الواو، كقولك: رجعوا إ
 ودارة.

_________ 
 ( البيت المرئ القيس.1)
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 ورايح: حى من يربوع. والرايح ابلفتح: الراُح، وهي اخلَْمر، وقال: كأنَّ َمكاِكيَّ اجِلواِء ُغَديًَّة * َنشاوى َتساقَـْوا
( : أَتـَْنظُراِن قلياًل رَْيَث َغْفَلِتهم * أو 2( وقد تكون الريُح مبعىن الَغَلبة والقوَّة. قال الشاعر )1َفْلَفِل )ابلَرايِح املُ 

تعدو ان فإن الريح للعادي ومنه قوله تعاىل: )وَتْذَهَب رحُيكْم( . والَرْوُح والراَحُة من االسرتاحة. والَرْوُح: نسيُم 
، أي طَيِ ٌب. وَرْوٌح وَرحْياٌن، أي رمحة ورزق. والراُح: اخلمر. والراُح: مجع َرْوٌح ورَيوحٌ أيضاً: يوٌم  الريح. ويقال

. والراُح: االرتياح. قال الشاعر ) ( : وَلقيُت ما َلقيُت َمَعدٌّ ُكلُّها * وَفقدُت راحي يف 3راحٍة، وهي الَكفُّ



املروح: املُطَي ب. ويف احلديث:  مبعىن. والدهنلشئ ورائحته، الشباب َوخايل أي اختيايل. وتقوُل: وجدُت ريح ا
 أنه أمر ابالمثد املروح عند النوم.

_________ 
 ( البيت المرئ القيس يف معلقته.1)
 ( هو أتبط شرا، أو السليك بن السلكة، أو أعشى فهم.2)
 ( اجلميح بن الطماح االسدي.3)
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 مات. قال العجاج:وأراح اللحم، أي أَْنَْتَ. وَأراح الرجُل، أي 
، وال يكون ذلك إال بعد ( * وأراح إِبَلُه، أي ردها إىل املراح. وكذلك الرَتْويحُ 1مُِّم )أراح بـَْعَد الَغمِ  والتـَّغَ 

الزوال. وَأرَْحُت على الرجل َحقَُّه، إذا رَدْدَتُه عليه. وقال: إالَّ ُترحيي علينا احلقَّ طائعًة * دون الُقضاِة فقاضينا 
كِم وأراَحُه هللا فاسرتاح. وأراح الرجُل: رجعت إليه نفسه بعد اإلعياء. وأراح: تنفس. وقال امرؤ القيس إىل حَ 

َبِهْر وأراَح الَقْوُم: دخلوا يف الريح. وأراح الشئ، أي وجَد ( : هلا 2) َمْنَخٌر كِوجاِر الِضباع * فمنه ُتريُح إذا تـَنـْ
. وكذلك َأْرَوَح واسرتوح واسرتاح، كله مبعىن. والرواح: نقيض رحَيه. يقال: أراحين الصيد، إذا وجد ريح اإل ْنِسيِ 

الليل. وقد يكون مصدر قولك راَح َيروح َرواحاً، وهو نقيض  الَصباح، وهو اسٌم للوقت من زوال الشمس إىل
 قولك غدا يغدو غدوا.

_________ 
 ( يروى: " والتغمغم "، ويروى لرؤبة.1)
 ( يصف فرسا.2)
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، أي رجعت. وتقول: تو  قول: خرجوا ِبَرواٍح من الَعِشي  وَرايٍح مبعىًن. وَسَرَحِت املاِشَيُة ابلَغداِة وراَحْت ابلَعِشي 
هولة. واملُراُح ابلضم: حيُث أتوي إليه اإلبل والَغَنُم ابلليل. واملَراُح ابلفتح: افْـَعْل ذاك يف َسراٍح وَرواٍح، أي سُ 

لقوم أو يروحون إليه، كاملَْغَدى من الَغداِة. يقال: ما تـََرَك ُفالٌن من أبيه َمْغدًى وال املوضع الذي يـَُروح منه ا
َهُه يف أحواِلِه ُكلِ ها. وامِلْرَوَحُة ابلكَمراحاً، إذا َأشْ  سر: ما ُيرَتَوَّح هبا، واجلمع املَراوح. واملَْرَوَحُة ابلفتح: املفازة. بـَ



مبَْرَوَحٍة * إذا َتَدلَّْت به أو شاِرٌب مثَُِل واجلمع املَراويح، وهي املواضع الىت  ( : كأنَّ راكبها ُغصن1قال الشاعر )
ت رحيه. وأَ خترتق فيها الرايح. وأَ  ْرَوَحين الَصْيُد، أي َوَجد رحيي. وتقول: َأْرَوْحُت من ْرَوَح املاء وَغرْيُُه، أي َتغريَّ

 .فالِن طيباً. وراَح اليَـْوُم َيراُح، إذا اشتدت رحيه
_________ 

 ( هو عمر بن اخلطاب. وقيل: إنه متثل به.1)
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ويوم راح: شديد الريح. فإذا كان طيِ ب الريح قالوا: رَيِ ٌح ابلتشديد، ومكان رَيِ ٌح أيضاً. وريح الَغديُر على ما مل 
 . وقال يصف رمادًا:يسم  فاعله، إذا ضربته الريُح، فهو َمروحٌ 

 ف الدمع:( * ومريح أيضا. وقال يص1َمروٍح مَمْطوْر )ُمْكَتِئِب اللَّْوِن 
كأنه غصن مريح ممطور * مثل مشوب ومشيب، بىن على شيب. وراح الشجُر َيراُح، مثل َتروََّح، أي تفطَّر 

للمعروف ( والِعْرُق َمْدخوُل وراَح ُفالٌن 2هبم ) بورق. قال الراعي: وخاَلَف املَْجَد َأْقواٌم هلم َوَرٌق * راَح الَعضاهُ 
( . وراَحت َيُده بكذا، أي َخفَّْت له. وقال يصف صائدا: تراح يداه 3ِخفٌَّة وَأْرحيَِيٌَّة )َيراُح راَحًة، إذا َأَخَذْتُه له 

 فحال.( وراح الَفَرُس َيراُح راَحًة، إذا حتصن، أي صار 4مبحشورة * خواظى القداح عجاف النصال )
_________ 

 د درست غري رماد مكفور. وقبله: هل تعرف الدار أبعلى ذى القور * ق( ملنظور بن مرثد االسدي1)
 ( يف اللسان: " به ".2)
 ( قوله أرحيية، بفتح أوله واثلثه بينهما راء ساكنة، وكذلك االرحيى اآلىن.3)
 ( البيت المية بن أىب عائذ اهلذىل.4)
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ْنيت َيراُح ( . وماٍء َوَرْدُت على َزْورٍَة * َكَمْشِي الَسبَـ 1)وراح الشئ يراحه ويرحيه، إذا وجد رحَيه. وقال الشاعر 
ساً ُمعاَهَدًة مل يـََرْح راِئَحَة اجلنة ". جعله أبو عبيد من رحت الشئ أراحه. الَشفيفا ومنه احلديث: " من قـََتَل نـَفْ 

ح " جيعله من أرحت وكان أبو عمرو يقول: " مل يرح "، جيعله من راح الشئ يرحيه. والكسائي يقول: " مل ير 
" ما له سارحة الشئ فأان أرحيه. واملعىن واحد. وقال االصمعي: ال أدرى هو من رحت أو من أرحت. وقوهلم: 



( : عاليت أنساعى 2وال رائحة "، أي شئ. وراحت اإلبُل. وَأرَْحُتها أان، إذا َرَدْدهَتا إىل املراح. وقول الشاعر )
يريد ابلرائح الثور الوحشى. وهو إذا مطر اشتد عدوه. واملراوحة يف  وجلب الكور * على سراة رائح ممطور

 تقول: راَوَح بني رْجَليه، إذا قام على إحدامها مرة وعلى االخرى مرة.العملني: أن يعمل هذا مر ة وهذا مرة. و 
_________ 

 ( هو صخر الغى اهلذىل.1)
 ( هو العجاج الراجز.2)
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 ( :1َوُح ابلتحريك: الَسَعُة. قال الشاعر )اوحاِن ابملعروف. والرَ ويقال: إن يديه لََترتَ 
عٌة يف الرِجلني، وهو دون الَفَحج، إال أن اال روح تتباعد ( * والَرَوُح أيضاً: س2فـُْتُخ الَشَماِئِل يف َأمْياهِنِْم َرَوُح )

برد العشى كما * زف النعام  صدور قدميه وتتداىن عقباه. وكل نعامة روحاء. قال أبو ذؤيب: وزفت الشول من
طري  الإىل حفانه الروح وقصعة روحاء، أي قريبة الَقْعِر. وطرٌي َرَوح، أي متفرقة. قال االعشى: ما تعيف اليوم يف

الروح * من غراب البني أو تيس سنح وقيل: هي الرائحة إى مواضعها، فجمع الرائح على روح، مثل خادم 
ر بَوَرٍق بعد إْدابِر الَصيِف. وتـََروََّح النـَّْبُت، أي طال. وتـََروََّح املاء، إذا أخذ ريح وخدم. وتروح الشجر، إذا تـََفطَّ 

ْرَوَحِة. وتـََروََّح، أي راَح من الَرواح. واالرتياُح: الَنشاط. وقوهلم: اْراتَح هللا لُفالٍن، ابملِ َغرْيه ِلُقْرِبه منه. وتـََروَّْحُت 
 أي رمحه.

_________ 
 ل اهلذىل.( هو املتنخ1)
 ( صدره:2)

 لكن كبري بن هند يوم ذلكم:
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: الواسع اخلُُلق. يقال:  واسرتاح الرجل من الراَحة، واملُْسرَتاح: املَْخَرُج. واْسرَتَْوَح إليه، أي استنام. واأَلْرحيَِيُّ
لِرْزُق. تقول: َخَرْجُت أبتغي َرحْياَن هللا. ح للَندى. والَرحْيان: نـَْبٌت معروٌف. والرحيان: اأخذْته اأَلْرحيَِيَُّة، إذا ارات

( وىف احلديث: " الولد من َرحْياِن هللا ". 1الَنْمر بن تـَْوَلب: سالُم اإلله ورحيانه * ورمحته ومساء درر ) قال



حَلبُّ ُذو ن تـَْنزيهاً له واسرتزاقاً. وأما قوله تعاىل: " واوقوهلم: َسْبحاَن هللا ورحيانه، نصبومها على املصدر، يريدو 
الزرِع، والَرحْياُن: َوَرقُُه، عن الفراء. وروحاء، ممدود: بلد، والنسبة إليه  الَعْصِف والَرحْياُن( فالَعْصُف: ساقُ 

 روحاوى.
 فصل الزاى

و َعْدتُُه عنه، فـَتَـَزْحَزَح، أي تـََنحَّى. قال ذزَح ُه يـَُزحُُّه، أي حَنَّاُه عن موضعه. وزحزحته عن كذا، أي ابَ  ]زحح[
 الرمة:

_________ 
 الِعباِد * فََأْحيا البالَد وطاب الشجر ( بعده: غمام ينزِ ُل ِرْزقَ 1)
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اي قابض الروِح عن ِجسٍم َعصى َزَمناً * وغاِفَر الَذْنِب زَْحزِْحين عن الناِر وتقول: هو ِبَزْحَزٍح عن ذاك، أي ببعد 
 ه.من

 لَروايب الصغار.واجلمع الَزراوُِح. أبو عمرو: هي ا الَزْرَوُح: اأَلْكَمُة املنبِسطة، ]زرح[
( * زحللحات قد 1قْصَعٌة َزحَلَْلَحٌة، أي منبسطة قريبة القعر. قال دكني: إذا قصاع كاالكف مخس ) ]زحل[

 مجعن ملس
 الُزمَّح ابلتشديد: اللئيم، ويقال القصري الدميم. ]زمح[
 وَأزاَحُه غريه، ومنه قول االعشى: ( ، أي بـَُعد وذهب.2زاح الشئ يزيح زحيا ) ]زيح[
 وأزحت علته فزاحت.( * 3نا هزاهلا )قد أزح

_________ 
 ( كذا. وىف اللسان: مثت جاءوا بقصاع ملس * زحللحات ظاهرات اليبس * أخذن يف السوق بفلس فلس1)
 ( وزيوحا، وزيوحا، وزحياان.2)
 ( اليبت بتمامه: =3)

(1/371) 

 



 فصل السني
( . والَسْبُح: الَفراُغ. والَسْبح: الَتَصرُُّف يف املَعاش. قال قتادة يف قوله تعاىل: )إنَّ 1ْوُم )ُة: العَ الِسباحَ  ]سبح[

َلَك يف الَنهاِر َسْبحاً َطوياًل( : أي َفراغاً طوياًل. وقال أبو عبيدة: منقلبا طويال. وقال املؤرج: هو الَفراُغ، واجلِيَئُة 
هو فرٌس سابٌح. والُسْبَحُة ابلضم: َخَرزاٌت ُيَسبَُّح هبا. والُسْبَحُة أيضاً: ْريُه. و َرس: جَ والَذهاب. وَسْبُح الفَ 

الَتطوُّع من الذِكر والصالة. تقول: قضيت ُسْبَحيت. روي أن عمر رضي هللا عنه َجَلد رجلني َسبَّحا بعد العصر، 
ى املصدر كأنَّه قال: أُبرِ ُئ هللا من السُّوِء ُنصب عل زيه هلل،أي صلَّيا. والَتْسبيح: التنزيه. وُسْبحاَن هللا، معناه التن

 َبراءًة. والعرب تقول: ُسْبحان ِمْن كذا، إذا تعجبت منه. قال االعشى:
_________ 

= هنأان فلم متنن علينا فأصبحت * رخية ابل قد أزحنا هزاهلا وقبله: وأرملة تسعى بشعث كأهنا * وإايهم ربداء 
 حثت رائهلا

 ح سبحا.سبح يسب (1)
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أقول َلمَّا جَاءين َفْخُرُه * ُسْبحاَن ِمْن َعْلَقَمَة الفاِخر يقول: الَعَجُب منه إذ يفخر. وإمنا مل ينون النه معرفة 
عندهم، وفيه شبه التأنيث، وقوهلم: سبحات وجه رب ِنا، بضم السني والباء، أي جاللته. وُسبُّوٌح من صفات هللا، 

توح االول، إال السبوح والقدوس، فإن الضم فيهما أكثر. وكذلك لى " فعول " فهو مفقال ثعلب: كل اسم ع
الذروح. وقال سيبويه: ليس يف الكالم فعول بواحدة. وسبوحة، بضم السني خمففة الباء: البلد احلرام، ويقال 

من جند واد بعرفات. وقال يصف نوق احلجيج: خوارج من نعمان أو من سبوحة * إىل البيت أو خيرجن 
 كبكب

ْل ألفاظك  ]سجح[ اإلسجاُح: ُحْسُن العفو. يقال: " َمَلْكَت فََأْسِجْح ". ويقال: إذا سأَلَت فاْسِجْح، أي َسهِ 
 ( .1واْرفْق. ومشية سجح، أي سهلة )

_________ 
صب ( قوله سجح ابلضم وبضمتني. قال حسان: دعوا التخاجؤ وامشوا ِمْشَيًة ُسُجحاً * إن الرجاَل ذوو ع1)

 وتذكري
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ُ الَسَجِح، أي حسٌن معتدٌل ) ( . قال ذو الرمَّة: هَلا ُأُذٌن َحْشٌر وِذْفرى 1والسجيحة: الطبيعة. ووجه َأْسَجُح بنيِ 
َلٌة * َوَوْجٌه َكِمْرآِة الَغريَبِة َأْسَجُح وسجاح: اسم امرأة من بىن يربوع تنبأت. ويقال: َخلِ  له عن ُسْجِح  َأِسيـْ

بىن القوم بيوهتم على ُسْجٍح واحد، وعلى َسجيَحٍة واحدة، أي على قدر ابلضم، أي عن وسطه. و الطريق 
 واحد.

( غارة َأْسَرَعُت فيها * 2َسَحْحُت املاَء وغريه َأُسحُُّه سحا، إذا صببته. قال دريد بن الصمة: فربت ) ]سحح[
وكذلك املطر والَدْمع. وَسحَُّه مائة سوط،  اً، أي سال من فوق،َكسحِ  اخلَْزرَِجيِ  َجرمَي مَتِر وَسحَّ املاُء َيُسحُّ َسحَّ 

 أي جلده. وسحابة سحوح. وتسحسح املاء، أي سال. ومطٌر َسْحساٌح، أي َيُسحُّ شديدًا. وطعنة مسحسحة.
_________ 

 ( سجح اخلد كفرح سجحا وسجاحة: سهل والن وطال يف اعتدال وقل حلمه.1)
 ( يف اللسان: " وربت ".2)
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( ، أي مِسان، وحلٌم ساحٌّ، قال 1وسحت الشاُة َتِسحُّ ابلكسر ُسحوحاً وُسحوَحٌة، أي مسنت. وغنم سحاح )
األصمعي: كأنه من مِسَِنِه َيُصبُّ الَوَدك. وفرس مسح، بكسر امليم، كأنه يصب اجلرى صبا. والسحسح 

 والسحسحة: ساحة الدار.
ظهر، ال يقع قاعدًا وال متكو رًا. تقول: َسَدَحُه لى الوجه، أو ِإلقاًء على اللَسْدُح: الَصرُْع َبْطحاً عا ]سدح[

( : بنَي األراِك وبني النخل تسدحهم * زرق االسنة يف أطرافها 2فاْنَسَدَح، فهو َمْسدوٌح وَسديٌح. قال الشاعر )
شدخ الرؤوس! وإمنا ( ت4ارت االسنة كافر كوابت )( ورواه املفضل: " تشدخهم " فقال االصمعي: ص3شبم )

 هم ". وفالن سادح، أي خمصب.هو " تسدح
_________ 

 ( وسحاح ابلضم اندر.1)
 ( هو خداش بن زهري.2)
( قبله: قد قرت العني إذ يدعون خيلهم * لكى تكر وىف آذاهنا صمم أي يطلبون من خيلهم أن تكر فال 3)

 تطيعهم.
 بتحقيق عبد سالم هارون. 142: 1رعة. انظر حواشى البيان ( كافر كوب، هي املق4)
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السرح: املال السائم. تقول: َأْرْحُت املاشية وأَنـَْفْشُتها، وَأمَسُْتها، وَأمْهَْلُتها، وَسَرْحُتها َسْرحاً، هذه  ]سرح[
تقول:  بنفسها ُسروحاً، يتعد ى وال يتعدَّى. وْحُدها بال ألف. ومنه قوله تعاىل: )وحنَي َتْسَرحون( . وَسَرَحْت هي

. يقال: ماله سارحة وال رائحة، أي شئ. وَسرَّْحُت فالانً إىل موضع كذا، إذا َسَرَحْت ابلَغداِة، وراحْت اب لَعِشيِ 
ح "، أي أرسلته. وَتْسريُح املرأة: تطليُقها، واالسم الَسراُح، مثل التبليغ والبالغ. ويف املثل: " الَسراح من النجا 

زلة اإلسعاف. وَتْسريح الَشَعر: إرساله وَحلُّه  الرجل فآَيْسَتُه، فإن ذلك عنده مبنإذا مل تـَْقِدر على قضاء حاجةِ 
قبل املَْشط. والَتْسريُح: التسهيل. وَفرس سريٌح، أي ُعْرٌي، وَخْيٌل ُسُرٌح. وانقٌة ُسُرٌح وُمْنَسرَِحٌة، أي سريعة. 

جملئ. ومشية سرح، مثل سجح، أي سهلة. ( للَذهاب وا1ُح اجلَْنِب: املنسرُح )قال األصمعي: ِمالٌط ُسرُ 
 املُْنَسرِح: اخلارج من ثيابه، واملُْنَسرُِح: جنٌس من الَعروض.و 

_________ 
 ( يف اللسان: " منسرح " بدون أل.1)
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آلُء على واْنَسَرَح الرجل، إذا استلقى وفَـرََّج رجليه. والَسْرُح: َشَجٌر ِعظاٌم ِطوال، الواحدة َسْرَحٌة، يقال هي ا
* على ُكلِ  َأْفناِن الِعضاِه َتروُق فإمنا كىن هبا عن ( : َأىب هللاُ إالَّ َأنَّ َسْرَحَة ماِلٍك 1وزن العاع. وأما قول مُحيد )
 امرأة. وسرحة يف قول لبيد:

ل ( *: اسم موضع. والسرايح: الطويل. والسرايح: اجلواد. وأم سرايح: امرأة. قا2وسرحة فاملرانة فاخليال )
لَسريح والَسرائح، ( : إذا أم سرايح غدت يف ظعائن * جوالس جندا فاضت العني تدمع والسرحية: واحدة ا3)

وهي الُسيور اليت خُيَْصُف هبا. والِسْرحان: الِذْئُب. وُهِذيل ُتسمِ ي األسَد ِسْرحاانً. ويف املثل: " َسَقَط العشاُء به 
 وهو فعالن على ِسْرحاٍن ". قال سيبويه: النون زائدة،

_________ 
 ( محيد بن ثور.1)
 ( صدره:2)



 ملن طلل تضمنه أاثل
 رعة.( دراج بن ز 3)
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 واجلمع سراحني. قال الكسائي: االنثى سرحانة.
يَّ. والِسْرداح: الناقة الكثرية اللحم. وقال الفراء:  ]سردح[ َِ الِسْرداُح: مكان لني  يـُْنِبُت الَنْجم والَنٍص
 العظيمة.

ن كل شئ أعاله. وسطح هللا األرَض َسْطحاً: َبَسَطها. وَتْسطيح القرْبِ: خالف الَسْطح معروف، وهو م ح[]سط
َبِسٌط جدًا. والَسطيحة والَسطيُح: املَزاَدُة. والَسطيح: املُْستَـْلقي َعلى َقفاه من  َتْسنيمه. وأَْنٌف ُمَسطٌَّح: ُمنـْ

َسَطَح الرُجل: امتد  على قفاُه ومل العظم فيه سوى رأسه. وانْ الَزمانَِة. وسطيح: كاهن بىن ذئب، يقال: كان 
يتحرك. والُسطَّاُح، ابلضم والتشديد: نـَْبٌت، الواحد ُسط اَحٌة. وامِلْسَطُح: الَصفاُة حياط عليها ابحلجارة فيجتمع 

نا * وما خري ضيطار ( : تعرض ضيطارو خزاعة دون1فيها املاء. وامِلْسَطُح أيضاً: َعموَد اخلِباِء. قال الشاعر )
 مسطحا يقلب

_________ 
 ( مالك بن عوف النضرى.1)
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واملْسَطُح: املوضع الذي يـُْبَسُط فيه الَتمر وجُيَف ف، يُفتح ِميُمه وُيْكَسر. أبو عمرو: اسلنطح الشئ: طال 
 وعرض.
ول االعشى: ترتعي السفح فالكثيب ح فيه املاُء، وهو ُمْضَطَجُعُه. وقَسْفُح اجلبل: أسفُله حيُث َيْسفَ  ]سفح[

قا * ر فروض القطا فذات الرائل: هو اسم موضع بعينه. وَسَفْحُت املاء: َهَرقْـُته. وَسَفْحُت َدَمه: سفكته.  فذا
عباس. والسفاح: ورجل َسفَّاٌح: أي قادر على الكالم. والسفاح: لقب عبد هللا بن حممد، أول خليفة من بىن ال

: جواِلقان جُيعالن كاخلُْرج. والَسفيح: َسْهٌم من سهام ها ُمساَفَحًة وِسفاحاً. والَسفيحانِ الزىن. تقول: ساَفحَ 
 املَْيسر مما ال َنصيب له.

الِسالُح مذكَّر، ألنُّه جُيمع على أسلحة، فهذا مجع املذكر مثل محار وأمحرة، ورداء وأردية. وجيوز  ]سلح[



 ِسالحاً مل َيرِْثها َكالَلًة * َيُشكُّ هبا منها أصول قـَْرنَُه للِكالب ليطعنها به: يـَُهزُّ قال الِطرِمَّاح وذكر ثورًا يهزُّ  أتنيثه،
 املغابن
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وتسلح الرجل: لَِبَس الِسالَح. ورجٌل ساِلٌح: معه سالح. واملَْسَلَحُة: قوم ذوو ِسالٍح. َواملَْسَلَحُة كالثـَْغِر 
َمساِلح فارَس إىل الَعَرب الُعَذْيَب ". قال بشر: ِبُكلِ  ِقياِد ُمْسِنَفٍة َعنوٍد * واملَْرَقِب. ويف احلديث: " كان َأْدىن 

الِغواُر والُسالُح ابلضم: الَنْجُو. وقد َسَلَح َسْلحاً، وَأْسَلَحُه َغرْيُُه. وانقٌة ساِلٌح: َسَلَحْت من َأَضرَّ هبا املَساِلُح و 
( ، رغوة وصريح، 1عليه ألبان االبل. قالت امرأة من العرب: " االسليح ) البَـْقِل وغريه واإِلْسليُح: نـَْبٌت تـَْغُزرُ 

يلحون: قرية، والعامة تقول ساحلون. وقد ذكران إعرابه يف فصل وسنام إطريح ". وسليح: قبيلة من اليمن. وس
مرو جلؤيَّة: )نصب( من ابب الباء. والسلح ولد احلجل، مثل الُسَلِك والُسَلِف، واجلمع ِسْلحاٌن. وأنشد أبو ع

بَـْعُه ُغرْبٌ إذا ما َعدا َعَدْوا * َكِسْلحاِن ِحْجلى ُقْمَن حني يَقومُ   َوتـَتـْ
_________ 

 فقالت: شجرة أىب االسليح ". اخل. -وقيل هلا: ما شجرة أبيك؟  -اللسان: " قالت أعرابية ( يف 1)
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ابلضم، ه. ومَسََح يل: أعطاين. وما كان مَسْحاً ولقد مَسُح الَسماُح والَسماَحُة: اجلود. ومَسََح به: أي جاء ب ]مسح[
فهو مَسٌْح، وقوٌم مُسَحاُء، كأنه مجع مَسيح. وَمساميُح: كأنَّه مجع ِمْسماٍح. وامرأة مَسَْحٌة وِنْسَوٌة مِساٌح ال غري، عن 

 "، أي َذلَّْت نفُسه واتبـََعْت. ثعلب. واملُساحمة: املُساهلة. وتساحموا: تساهلوا. وقوهلم: " َأمْسََحْت قـَُرونـَُتهُ 
 (1يُفه. والَتْسميُح: السري السهل. وقال: مسح واجتاب فالة قيا )وَتْسميُح الُرْمح: تـَْثق

الَسنيُح والساِنُح: ما وال ك َمياِمَنه من َظيْب أو طائٍر أو غريمها. تقول: سنح ىل الَظيْبُ َيْسَنُح ُسنوحًا، إذا  ]سنح[
رح. ويف املثل " َمن يل ابلساِنِح بَعد البارِح إىل مياِمِنك. والعرب تـَتَـَيمَُّن ابلساِنِح وتتشاءم ابلبا َمرَّ من َمياِسِركَ 

 ". وسَنَح وساَنَح مبعىًن. قال األعشى:
 (2َجَرْت هَلُما َطرْيُ الِسناِح أبشأم )

_________ 
 ( يف اللسان: " بالدا قيا ".1)



 ا * وىف اللسان: أجارمها بشر من املوت بعدما * جرى هلما طري( صدره: أجارمها بشر من املوت بعدم2)
 السنيح أبشأم
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الك ميامنه، والبارح: ما قال أبو عبيدة: سأل يونس رؤبة وأان شاهد عن السانح والبارح، فقال: السانح: ما و 
( : 1َنت. قال الشاعر )والك مياسره. وسنح ىل رأى يف كذا، أي َعَرض. وَسَنَحْت بكذا، أي َعرََّضْت وحلََ 

 ( * جعلُتها لليت َأْخَفْيُت ُعْنواان2وحاجٍة دون أخرى قد سَنحُت هبا )
 دنة وبدن، وخشبة وخشب.ساَحُة الدار: ابَحُتها، واجلمع ساح وساحات، وسوح أيضا مثل ب ]سوح[
اجلاري. والَسْيُح أيضاً: َضْرٌب من ساَح املاُء َيسيُح َسْيَحاً، إذا َجرى على وْجه األرض. والَسْيُح: املاء  ]سيح[

وبـُْرٌد ُمَسيٌَّح وُمَسريٌَّ، أي خمطط. وعباءة مسيحة. قال الطرماح: من اهلوذ  الرُبُود. والَسيُح: َعباءٌة خُمَط طة.
راة ولوهنا * خصيف كلون احليقطان املسيح وأنشد االصمعي: وإىن فال تنظر سيوح عباءيت * شفاء كدراء الس

 (3أم حكيم ) الدقى اي بكر
_________ 

 ( هو سوار بن املضرب.1)
 ( يف اللسان: " سنحت هلا ".2)
 ن تنكر "، " اي بكر أم متيم "( يف اللسان: " وإىن وإ3)
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ًة وُسيوحاً وَسْيحاً وسيحاان، أي ذهب. وىف احلديث: " ال سياحة الدقى: البشم. وساح يف األرض َيسيُح ِسياح
. ويف احلديث يف االسالم " وساح : " ليسوا الظل، أي فاَء. وامِلْسياُح: الذي َيِسيح يف األرض ابلَنميمة والشر 

ِك بعد ما * يُراِجُعين ( الُبُذِر ". وانساَح ابلُه: أي ات سع. وقال: ُأَمينِ  َضمرَي ا1ابملَساييح وال ابملَذاييع ) لنَـْفِس إاي 
 بن عوف. وقال: بـَثِ ي فـَيَـْنساُح ابهلا وسيح: ماء لبىن حسان

 لبصرة. وسيحون: هنر ابهلند.اي حبذا سيح إذا الصيف التهب * وسيحان: هنر ابلشام. وساحني: هنر اب
 فصل الشني

الطويل. ورجل َمْشبوُح الِذراعني، أي الَشَبُح: الَشْخُص، وقد ُيَسك ُن. أبو عمرو: الَشْبحاُن:  ]شبح[



 تقول منه شبح الرجل ابلضم.عريضهما، وكذلك َشْبُح الذراعنْي ابلتسكني. 
_________ 

 ( املذاييع: الذين يذيعون الفواحش.1)
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 رابء يشبح على العوِد، أي مَيَْتدُّ. وَتْشبيُح الشئ: جعله عريضا.واحل
 الُشحُّ: الُبْخل َمع ِحْرٍص. تقول: َشِحْحُت ابلكسر َتَشحُّ، وَشَحْحَت أيضاً َتُشحُّ وَتِشحُّ. وَرُجلٌ  ]شحح[

ما. وفالٌن ُيشاحُّ على فالٍن: أي َشحيٌح وقَـْوٌم ِشحاٌح وَأِشحٌَّة. وَتَشاحَّ الَرُجالِن على األْمر ال يريدان أن يَفوهتَ 
َيِضن  به. والَشحاُح ابلفتح: الَشحيح. ويقال أيضاً أرض َشحاٌح: ال تسيل إال من مطر كثري. والَزْنُد الَشحاُح: 

( والشحشح: 1َة: فإين ِ وتركي ندى االكرمني * وقد حى بكفى زاندا شحاحا )الذي ال يوري. قال ابن َهْرمَ 
ويقال: املاضي فيه، حىت يقاُل للماضي يف َخطَبِتِه، َشْحَشٌح. قال ذو الرمة: لدن غدوة  املواظب على الشئ.

والَشْحَشَحُة: الطرَياُن السريع. حىتَّ إذا اْمَتدَِّت الُضحى * وَحثَّ الَقطنَي الَشْحَشحاُن املَُكلَُّف يعين احلاِدَي. 
 يقال: َقطاةٌ 

_________ 
* وملبسة بيض أخرى جناحا يضرب مثال ملن ترك ما جيب عليه االهتمام به،  ( بعده: كتاركة بيضها ابلعراء1)

 واجلد فيه، واشتغل مبا ال يلزمه وال منفعة له فيه.
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مل يكن  لشجاع أيضا. وشحشح البعري يف هديره، وذلك إذاَشْحَشٌح: أي سريعة. والِشْحَشُح: الغيور، وا
 ( :1خالصاً. قال الراجز )

 (2فـََردََّد اهلَْدَر َوَما إن شحشحا )
لحم. قال الراجز: كم قد الشرح: الكشف، تقول: شرحت الغاِمَض، إذا فس رَته. ومنه تشريح ال ]شرح[

نه شرحية. وكل مَسنٍي من اللحم مُمَْتدٍ  فهو َشرحية ( مشرحه والقطعة م3أكلت كبدا وإنفحه * مث ادخرت ألية )
رَُه لالسالم فانشرح. وشراحيل: اسم، كأنه مضاف إىل إيل ويقال شراحني أيضا، إببدال وَشريٌح. وَشَرح هللا َصدْ 
 الالم نوان، عن يعقوب.



صرين أمازره الشرمح: الطويل. وأنشد االخفش: وال تذهنب عيناك يف كل شرمح * طوال فإن االق ح[]شرم
(4) 

_________ 
 ( هو سلمة بن عبد هللا العدوى.1)
 ( بعده:2)

 علخدين ميال مصفحامييل 
 ( االلية، بفتح اهلمزة. وضبطها ابلكسر خطأ، وقد ضبطت يف اللسان على هذا اخلطأ.3)
 يريد أمازرهم، أي أقوايؤهم قلواب.( أمازره، 4)
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 لشفتني، ومن النساء الضخمة االسكتني، الواسعة الفرج.اسع امِلْنَخَرْين العظيم اأبو زيد: الَشَفلَُّح: الو  ]شفلح[
قِ َح. وقوهلم: قـُْبحاً له وَشْقحاً، إتباع َأْشَقَح الَنْخل: َأْزهى. وكذلك الَتْشقيُح. وهُني عن بـَْيِعِه قبل أن ُيشَ  ]شقح[

 ( .1قاحة. وقبيح شقيح. والشقاح: نبت )له. وقد قيل: معنامها واحد. وقـَُبَح الَرجُل وَشُقح قباحة وش
: الطويل. َرجل َشناٍح، حذفت الياء مع التنوين الجتماع الساكنني، وَبكر َشناٍح، وهو الَفيِتُّ  ]شنح[ الَشناِحيُّ

 بكرة شناحية.من االبل، و 
 الَرُجُل: َجدَّ يف األْمِر. الشيُح: نـَْبٌت. والشيُح يف لُغة ُهَذْيل: اجلادُّ يف األمور، واجلمع ِشياٌح. وشاَيحَ  ]شيح[

 بَـْقتَـُهْم * وشاحَيُْت قبَل املوت إنََّك شيحقال أبو ذؤيب يرثي رجاًل: َبَدْرَت إىل ُأوالُهُم َفسَ 
_________ 

 ت الكرب ".( يف اللسان: " نب1)
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 ( :1وأشاح، مثل شايح. قال الشاعر )
ْعَن الِرزَّ من ِرايِح 3هم شاَيَح وأشاح، مبعىن َحِذَر. قال )( * ويف لغة غري 2قـُب اً أطاعْت راعياً ُمشيحا ) ( : إذا مسَِ

َا ِشياِح أي َحِذْرَن. والَشْيحاُن: الَغيور، حِلََذره على َحَرِمه. وانقٌة َشْيحانٌَة، أي سريعٌة. 4) ( * شاحَيَْن منه َأميَّ
( . واملَْشيوحاُء: األرض اليت تُنبت الشيح. 5خاُه )وَأشاَح بوجهه: َأْعَرَض. وَأشاَح الَفَرُس ِبَذنَِبِه، إذا َأرْ 



 لقوم يف أمٍر يبتدرونَه. يقال هلم: ُهْم يف َمْشيوحاَء من َأْمرِِهْم.واملَْشيوحاء: أن يكون ا
 فصل الصاد

 الُصْبح: الَفْجر. والَصباُح: نقيض املساء. ]صبح[
_________ 

 ( هو أبو النجم.1)
 ( بعده:2)

 رحيا * املنفش واملنفش ابلتضعيف: الذى يرتكها ترعى ليال.ال منفشا رعيا وال م
 عجلى.( أبو السوداء ال3)
 ( يروى: " من رابح " ابلباء.4)
( قال اجملد يف مادة )ساح( : " وأساح الفرس بذنبه، إذا أرخاه، وغلط اجلوهرى فذكره ابلشني ". وقد ذكره 5)

كلهم يف ابب الشني والياء: وأشاح بوجهه: أعرض. ابلشني الزبيدى، وابن فارس، وصاحب الضياء، قالوا  
 وأشاح الفرس بذنبه: أرخاه.
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وكذلك الصبيحة: تقول: أصبح الَرجل، وَصبَّحه هللا. وَصبَّْحُته، أي قُلُت له: ِعْم َصباحاً. وَصبَّْحُته أيضاً، إذا 
َتُه َصباحاً. وال يُراد ابلتشديد ههنا التكثري. وأصبح فالنٌ أَتَـ   عاملاً، أي صار. وأتيُته ِلُصْبِح خاِمَسٍة، كما تقول يـْ

ي خاِمسٍة. وِصْبح خامسة ابلكسر لغة فيه. وأتيُته أْصبوَحَة كلِ  يوم، وُأْمِسيََّة كلِ  يوٍم. وَلقيته صباحاً وذا ِلُمسْ 
ِة ذي َصباٍح * أَلْمٍر ما متمكِ ن. وأما قول الشاعر أَنس بن هُنْيٍك: َعَزْمُت على إقامَ َصباٍح، وهو َظْرٌف َغرْيُ 

( ، أي 2مْله َظْرفاً. قال سيبويه: هي لَُغٌة خِلَثْـَعٍم. وُفالٌن يناُم الَصْبَحَة والُصْبَحَة )( فلم يستع1ُيَسوَُّد من َيسوُد )
ل ل. واملَْصَبُح ابلفتح: موضع اإلصباح ووقت اإلصباح أيضاً. قايَناُم حني ُيْصِبح. تقول منه: َتَصبَّح الَرجُ 

 الشاعر:
 ى أصل الفعل قبل أن يزادمبَْصَبِح احلَْمِد وَحْيُث مُيْسي * وهذا مبىن عل

_________ 
 ( ورد البيت يف املطبوعة االوىل مقدم العجز على الصدر.1)
 ( ابلفتح والضم.2)
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ف الَغبوق. تقول منه: فيه، ولو بىن على أصبح لقيل مصبح بضم امليم. والَصبوُح: الُشْرُب ابلَغداة، وهو خال
َاء يـَْعشوُه وَيْصَبُحُه * من هجمة كفسيل النخل درار ( يصف فرسا: كان ابُن أمسْ 1َصَبْحُته َصْبحاً. وقال )

واْصطََبَح الَرُجُل: َشِرب َصبوحاً، فهو مصطبح وصبحان، واملرأة صبحى، مثل سكران وسكرى. وىف املثل: " 
". وامِلصباح: الِسراج. وقد استصَبحُت به، إذا َأْسَرْجَت. والَشَمُع مما إن ه ألْكَذُب من األخيذ الَصْبحان 

: يُ  ْصطََبُح به، أي ُيْسَرج به. وامِلصباح: الناقة اليت ُتْصِبُح يف َمرْبَِكها وال ترتعي حىت  يرتفع النهار. قال األصمعي 
 ا. ويوم الَصباِح: يوم الغارَِة. قال األعشى:وهذا مما ُيْسَتَحبُّ من اإلبل. واملَصابيح األقداح اليت ُيْصطََبح هب

( * والصباحة: اجلمال، وقد َصُبَح ابلضم صباحة، فهو صبيح وُصباح أيضاً 2ا )َغداَة الصباح إذا النقع اثر 
 ابلضم، عن الكسائي.

_________ 
 ( هو قرط بن التوأم اليشكرى.1)
 ( صدره:2)

 به ترعف االلف إذا أرسلت:
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من اأَلْصَهِب. تقول: رجل َأْصَبُح وأسد َأْصَبُح بنيِ  الصبح. واالصبحي: السوط. قال أبو  ُح قريبواأَلْصبَ 
 اط االصبحية.عبيدة ذو أصبح: ملك من ملوك اليمن، وإليه نسبت السي

 ( فالن من ِعلَِّته واسَتَصحَّ. قال األعشى:1الِصَحة: خالف الَسَقم. وقد َصحَّ ) ]صحح[
( * وَصحََّحُه هللا فهو َصحيٌح وَصحاٌح ابلفتح. وكذلك َصحيح األدمي 2َم عنه واْسَتَصحْ  )نـََفَض اأَلْسقا

ُمِصحُّوَن، إذا كانت قد أصابت أمواهلم عاهٌة مث اأَلدمي مبعىًن، أي غري مقطوع. وَأَصحَّ القوم فهم  وَصَحاح
: الَسَفر َمَصحًَّة، ابلفتح. والصحصح ارتفعت. ويف احلديث: " ال يوِرَدنَّ ذو عاَهٍة على ُمِصحٍ  ". وتقول

حكاه أبو عبيد.  والصحصاح والصحصحان: املكان املستوي. والرُتَّهات الَصحاِصُح، هي الباطل. هكذا
  الَبساِبُس. ومها ابإلضافة أْجَوُد عندي.وكذلك الرُتَّهاتُ 

_________ 
  الصحيح.( صح يصح صحا، فهو صحيح. واجلمع صحاح. والصحاح ابلفتح: لغة يف1)



 ( صدره:2)
 أم كما قالوا صحيح فلئن * وبعده: ليعيدن ملعد عكرها * دجل الليل وأتخاذ املنح
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 َصَدَح الديك والغراب َصْدحاً، أي صاح. قال لبيد: ]صدح[
َنٍة وِمْزَهٍر َصدَّاِح ) يـْ : رأيت لصوت. وصيدح اسم انقة ذى الرمة. وقال( * والَصْيَدُح: الفرس الشديد ا1وقـَ

 ( والصدحة: خرزة يؤخذ هبا الرجال.2يدح انتجعى بالال )الناس ينتجعون غيثا * فقلت لص
 الَصرح: القصر، وكلُّ بناٍء عاِل، واجلمع الُصروح. والصرحة: املَْْت من االرض. قال أبو عبيد: ]صرح[

من. والَصَرُح، ( * وصرحة الدار: عرصتها. والصرواح: حصن ابلي3فتخاء الح هلا ابلصرحة الذيب )
 ( :4ابلتحريك: اخلالص من كلِ  شئ. قال الشاعر )

_________ 
 القماح * ابكرهتم حبلل وراح * وزعفران كدم االذابح ( قبله: وفتية كالرسل1)
( يف اللسان " مسعت الناس ". وىف حواشى اللسان " قوله مسعت الناس اخل برفع الناس هكذا ضبطه غري 2)

وهرى رأيت، بدل مسعت، وهو خطأ، والصواب ما هنا. فتأمل. كذا خبط السيد واحد. ووجدت خبط اجل
 امش أصل اللسان.مرتضى هبامش االصل ". أي هب

 ( البيت للراعي. وصدره:3)
 كأهنا حني فاض املاء واختلفت

 ( هو املتنخل اهلذىل.4)
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الصريح: اللنب إذا ذهبت َرْغَوَته. وتقول: ( مجامجهم * كما يفلق مرو االمعز الصرح و 1تعلو السيوف أبيديهم )
( غريهم. والَصريُح: الرجل اخلالص الَنَسب، واجلمع الُصَرحاُء. وكلُّ 2، إذا مل خيالْطُهْم )جاء بنو متيم َصرحَيةً 

( : ومركضة صرحيى 3لضم صراحة وصروحة. وصريح: اسم فحل منجب. وقال )خاِلٍص َصريح. وقد صرح اب
فاحاً وُمواجهة، لغالمة والغالم وانصرح احلَقُّ: أي ابن. وَشتْمُت فالانً ُمصارََحًة وِصراحاً، أي كِ أبوها * يهان هلا ا

عريض. ويوم ُمَصر ٌِح: أي ليس واالسم الُصراح ابلضم. وكأٌس ُصراٌح، إذا مل ُتَشْب مبِزاٍج. والتصريح: خالف الت



 (4فيه سحاب، وهو يف شعر الطرماح )
_________ 

 " أبيديهم " يف نسخة " أبيدينا ".( قوله 1)
 للسان.( يف املطبوعة االوىل " مل خياهلم "، صوابه من ا2)
 ( أوس بن غلفاء اهلجيمى.3)
 الريح يف أعقاب يوم مصرح( قال الطرماح يف صفة ذئب: إذا امتل يهوى قلت ظل طخاءة * ذرى 4)
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. وَصرَّح فالٌن مبا يف نفسه، أي رََّحْت من بـَْعِد هَتْداٍر وإزابدٍ وتصريح اخلمر: أن يذهب عنها الَزَبد، تقول: قد صَ 
َاْظَهَرُه. ويف املثل: " َصرََّح احلق  عن حَمِْضِه "، أي انكشف. وتقول أيضاً: " َصرََّحْت َكْحُل "، أي أحدبت 

ى عن أىب وصارت صرحية، أي خالصة يف الشدة. والصمارح ابلضم: اخلالص من كل شئ وامليم زائدة، ويرو 
 ، وال أظنه حمفوظا.عمرو: " الصمادح " ابلدال

 الَصْرَدح: املكان املستوي، والِصْرداُح مثله. ]صردح[
ُبه. وَصْفُح اجلبل: ُمْضَطَجُعه. وأما قول بشر: رضيعة  ]صفح[ صفح الشئ: انحيته. وصفح اإلنسان: َجنـْ

ل من كلب جاور قوما من بىن عامر فقتلوه ( ملمة * هلا بلق فوق الرؤوس مشهر فهو اسم رج1صفح ابجلباة )
 شئ: جانبه. غدرا. يقول: غدرتكم بزيد بن ضباء االسدي، أخت غدرتكم بصفح الكلىب. وصفحة كل

_________ 
 ( يف اللسان: " ابجلباه ".1)
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والعامة  -يف ونظر إيلَّ ِبَصْفِح وجهه وبُصْفح وجهه، أي ِبُعْرِضه. قال أبو عبيدة: يقال ضربه بصفح الس
ئح الباب: أَْلواحه. أي بعرضه. وصفيحة الوجه: َبَشَرُة ِجْلِده. وَصفا -تقول: بصفح السيف مفتوحة 

 َصفيحٌة. وَصَفْحُت عن فالٍن، إذا والَصفيحة: الَسْيُف الَعريض، وكذلك احلجر العريض. ووجه كل شئ عريضٍ 
أْعَرْضَت عنه وتركَته. وَصَفْحُت اإلبَل على احلْوض، إذا أْعرْضَت عن َذنِْبه. وقد َضَرْبُت عنه َصْفحاً، إذا 

َتُه ابلس َأْمَرْرهَتا. وصَفْحُت ُفالانً  يف مصفحا، وأصفحُته، إذا سألك فرَدْدَته. وَصَفْحُتُه وَأْصَفْحُتُه مجيعاً، إذا َضَربـْ



الَتصاُفُح مثله. وتقول: َوْجه أي بعرضه. وتصفحت الشئ، إذا َنَظرَت يف َصَفحاتِه. واملصافحة: األْخُذ ابليد. و 
فح أيضاً: املمال. وىف احلديث " قلب املؤمن ( ، أي عريض، من َأْصَفْحُتُه. واملص1هذا السيف ُمْصَفٌح )

 من سهام امليسر. ويقال له املسبل أيضا. مصفح على احلق ". واملُْصَفُح أيضاً: السادس
_________ 

 ( املصفح كمكرم: العريض، ويشدد.1)
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والتصفيح: مثل التصفيق. ويف احلديث: " الَتْسبيُح للرجال والَتصفيح للنساء "، ويُروى أيضاً ابلقاف. 
وتصفيح الشئ: جعله عريضا. ومنه قوهلم رُجٌل ُمَصفَُّح الرأس، إذا كان عريض الرأِس. وقول لبيٍد يصف 

ا ُصف حت  آيل املَسحاابً: كأنَّ ُمَصفَّحاٍت يف ُذراُه * وأْنواحاً عليهنَّ  قال ابن األعرايبُّ: املَُصفَّحاُت: الُسيوُف، ألهنَّ
حني طُِبَعْت، وَتْصفيحها: تعريضها وَمْطُلها. ويروى بكسر الفاء، كأن ه شبََّه َتَكشَُّف الَغْيِم إذا ملع منه الرَبْق 

ِه بتصفيح النساء إذا صفقن أبيديهن. والصفاح اب  شديد: احلجر العريض.والتلضم فانفرج مث التقى بعد ُخبُـوِ 
الَصالُح: ضد  الفساد. تقول: صلح الشئ يصلح صلوحا، مثل دخل يدخل دخوال. قال الفراء:  ]صلح[

وحكى أصحابُنا َصُلح أيضاً ابلضم. وهذا الشئ يصلح لك، أي هو من اببِتك. والِصالح بكسر الصاد: 
 دة الصاد.َلحا وتصاحَلا واصاحلا أيضا مشد( ، واالسم الُصْلح، يذك ر ويؤن ث. وقد اْصطَ 1املَصاحلة )

_________ 
 ( صاحله مصاحلة وصالحا.1)
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( : أاب مطر هلم إىل صالح * فتكفيك الندامى 1قد يصرف. قال الشاعر )وصالح مثل قطام: اسم مكة، و 
 ستفساد.من قريش واالصالح: نقيض اإلْفساد. واملَْصَلحة: واحدة املصاحل. واالستصالح: نقيض اال

الصمحمح: الشديد. قال اجلرمى: الغليظ القصري. وقال ثعلب: رَْأٌس َصَمْحَمٌح: أي أْصَلُع غليظ  ]صمح[
شديٌد. وهو فعلعل، كرر فيه العني والالم. والصمحاء، مثال احلرابء: االرض الصلبة، والصمحاءة أخص منه 

(2. ) 
َح البَـْقُل، إذا يَِبس َأْعالُه وفيه نُُدوٌَّة. وأنشد بو عمرو: َتصوَّ الَتَصوُُّح: الَتَشقُّق يف الِشَعِر وغريه. أ ]صوح[



للراعي: وحارََبِت اهلَْيُف الَشماَل وآَذَنْت * َمذاِنُب منها الَلْدُن واملَُتَصو ُِح وصوحته الريح: أيبسته. قال ذو 
 الرمة: وصوح البقل انج جتئ به * هيف ميانية يف مرها نكب

_________ 
 احلارث بن أمية.ب بن أمية، أو ( هو حر 1)
 ( وصمحه الصيف كمنع وضرب: أذاب دماغه حبره، وابلسوط: ضربه، وأغلظ له يف املسألة وغريها.2)
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والصوح ابلضم: حائط للوادي، وله صوحان، ووجه اجلبل الَقائُم، تراه كأنَّه حائط. وىف احلديث: " ألقوه بني 
. والُصواُح: الصوحني حىت أكلته السباع "،  أي بني اجلبلني. وبنو صوحان من عبد القيس. والُصواُح: اجِلصُّ

: َجَلْبنا ) ْيَل داِمَيًة ُكالها * ُيَسنُّ على سناِبكها الصواح ويروى: " ( اخلَ 1أيضاً َعَرُق اخلَْيِل. وأنشد األصمعي 
أبو عبيدة: إذا انَشقَّ الثـَْوُب  يسيل ". وصاحة: اسم جبل. وصحت الشئ فانصاح، أي َشَقْقُتُه فانَشق . قال

ني ُمْرتَِتٍق منها وُمْنصاِح من ِقَبل نفسه قيل: قد اْنصاَح. ومنه قول ُعبيد: فََأْصَبَح الَرْوُض والقيعاُن مُمْرَِعًة * من ب
 ( وانصاَح الَقَمُر، أي استناَر.2)

وُصياحاً ابلضم، وصيحاان ابلتحريك.  الِصياُح: الصوت. تقول: صاَح َيصيُح َصْيحاً وَصْيحًة وِصياحاً  ]صيح[
 ح القوم بعضهم ببعض.واملصاحية والتصايح: أن يصي

_________ 
 كذلك يف اللسان.( يف نسخة: " جلنب " بنون النسوة. و 1)
 ( يروى: " مرتعة " و " ما بني مرتتق ".2)
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 َصْيٍح ونـَْفٍر، فالَصْيُح: الِصياُح، والنَـْفُر: التَـَفرُُّق، والصيحة: العذاب. وأُصله من األوَّل. وقوهلم: َلقيُتُه قـَْبَل كل ِ 
وذلك إذا َلقيَته قبل طلوع الفجر. ابن السكيت: يقال غِضَب من غري َصْيٍح وال نـَْفٍر، أي من غري قليل وال 

يََّح البْقُل: لغة يف َتَصوََّح. َعُل هللَا ُجنًَّة * ألمْيانِِه من غري َصْيٍح وال نـَْفِر وَتصَ كثري. وأنشد: َكذوٌب حَموٌل جيَْ 
 ثل َصوََّحْتُه. والَصْيَحاينُّ: ضرب من متر املدينة.وَصيََّحْتُه الريُح والشمس، م

 فصل الضاد



( . وقال غريه: َتْضَبُح تـَْنَحُم، وهو 1) أبو عبيدة: َضَبَحِت اخليل َضْبحاً، مثل َضبَـَعْت، وهو الَسرْيُ  ]ضبح[
ْبحا والَضْبُح أيضاً: * َبُح يف حياِض املوِت ضَ  قال عنرتة: واخليُل تـَْعَلُم حنَي َتض صوت أنفاسها إذا عدْون.

ْتُه ومل تبالغ فيه. قال الشاعر )  ( :2الَرماد. وضَبَحْتُه الناُر: غريَّ
_________ 

 د أضباعها يف سريها هي وأعضادها.( عبارة املختار: وهو أن مت1)
 ( مضرس االسدي.2)
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 ( واْنَضَبَح لونه، أي تغريَّ إىل السواد قليال. وقال:1ن تلهوجنا شواء * به الَلَهباُن َمْقُهورًا َضبيحاً )ا أفلم
( * والضباح: صوت الثعلب. واملضبوحة: حجارة القدَّاحة، اليت كأهنا حمرتقة. 2علقتها قبل انضباح لوين )

 وقال:
اِح َمْضبوَح الفلق )  ومضبوح: اسم رجل.*  (3واملَْرَو ذا الَقدَّ

ماء ضحضاح، أي قريب القعر. وَضْحَضَح السراُب وَتَضْحَضَح، إذا ترقرق. والضح: الشمس. وىف  ]ضحح[
احلديث: " ال يْقُعَدنَّ أحدكم بني الِضحِ  والظلِ  فإنه مقعد الشيطان ". وقال ذو الرمة يصف احِلرابء: َغدا 

 لشمس أخضره ابالأْكَهَب األعلى وراح كأنه * من الضح واستق
_________ 

 ( بعده: خلطت هلم مدامة أذرعات * مباء سحابة خضال نضوحا1)
 ( بعده:2)

 وجبت ملاعا بعيد البون
 ( قبله:3)

 يدعن ترب االرض جمنون الصيق:
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أي واستقباله عنَي الشمس. وقوهلم: جاء فالن ابلِضحِ  والريح، أي مبا طلعت عليه الشمُس وما جرت عليه 
 لريُح، يعين من الكثرة. والعامة تقول ابلضيح والريح، وليس بشئ.ا



شئ ُمْضَطَرٌح، أي َمْرِميٌّ يف انحية. قال الشاعر: الَضْرُح: التَـْنِحيُة. وقد َضَرُحُه، أي حناه ودفعه، فهو  ]ضرح[
دَة القوم، إذا جرحتها وألقيتها عنك. فلمَّا أْن أَتنْيَ على ُأضاٍح * َضَرْحَن َحصاُه أْشتااتً ِعزينا وَضَرْحُت عينِ  شها

ريُح: البعيُد. االصمعي: اْنَضَرَح ما بني القوم، مثل انضرج إذا تباعد. واْضرْحُه عنك، أي أْبِعْدُه. والضَ 
والضريح: الَشقُّ يف وسط القرب. واللْحُد يف اجلانب. وقد َضَرْحُت َضْرحاً، إذا حفرته. والضروَح: الفرُس النفوُح 

. تقول: َضَرَحِت الدابَُّة برجلها، إذا رحمت. وفيها ضراح. والضراح ابلضم: بيت يف السماء، وهو البيت برِْجِله
 املعمور، عن ابن عباس.

(1/386) 

 

ا قيل للسيِ د  : الصقر الطويل اجلناح، ورمبَّ وقوس َضروٌح، إذا كانت شديدة الدْفع واحلْفز للسهم. واملَْضَرِحيُّ
 َنُه سيٌف َصنيعُ ( : أبَبـَْيَض من ُأَميََّة َمْضَرِحيٍ  * كأنَّ َجبي1اعر )َمْضَرِحيٌّ. قال الش

 الَضْيُح والَضياُح ابلفتح: اللنب الرقيق املمزوج. قال الراجز: ]ضيح[
( * وضيحت اللنب تضييحا: مزجته حىتَّ صار َضْيحاً. وَضيَّْحُت الرجل: سقيته 2فامتخضا وسقياىن الضيحا )

 الضيح.
 فصل الطاء

طحاًّ. وطحطح هبم طحطحة وطحطاحا، إذا  الطح: أن تسحج الشئ بَعِقِبَك. وقد َطَحْحُته أُطحُّه ]طحح[
 بددهم. وطحطحت الشئ: كسرته وفرقته.

 طرحت الشئ، وابلشئ، طرحا، إذا ]طرح[
_________ 

 ( عبد الرمحن بن احلكم ميدح معاوية.1)
 ويها امليحا( قبله: قد علمت يوم وردان سيحا * أىن كفيت أخ2)
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رميته. وطرح النوى بفالن كلَّ َمْطَرح، إذا أنََْت به. وَطرََّحُه َتْطرحياً، إذا أْكثـََر من َطرِحِه. واطَّرَحه، أي أبعده، 
َتين احلمَد وَتْسُمو للُعلى * وُترى انُرَك منوهو افْـتَـَعَله. والطَّْرُح اب انٍء  لتحريك: املكاُن البعيد. قال األعشى: تـَبـْ

أي طويلة العراجني. وسرٌي  َطَرْح والَطروُح مثله. وقوٌس َطُروٌح مثل َضروٍح: شديدة احلفز للسهم. وخنلة طروٌح،



( 1من جَنائِِه * َجلوَد املَهارى ابلَندى اجلَْوِن تـَْنِبُع )طُراحيٌّ، أي بعيد. وأنشد األصمعي: ِبَسرْيٍ طُراِحيٍ  َترى 
َسناٌم إْطريٌح، أي طويٌل. وَطرََّح بناَءُه تطرحيا، إذا طوله جدا. وكذلك طرمح ( و 2ومطارحة الكالم معروف )

واِلَدٍة يم زائدة. وقال يصف إباًل مألها شحماً عشب أرض نبت بنوء االسد: طرمح أْقطاَرها أْحوى لِ بناءه، وامل
 * َصْحمَاء والفحُل للضرغام ينتسب

_________ 
 ( ملزاحم العقيلى.1)
ف، وهو إلقاء القوم املائل بعضهم على بعض. تقول: طارحه الكالم، متعداي إىل مفعولني، كما ( قوله معرو 2)

  املختار.يف
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 ومنه مسى الطرماح بن حكيم.
َطَفَح اإلانء طُفوحاً، إذا امتأل حىتَّ يفيَض. وأْطَفْحُتُه أان وَطفَّْحُتُه تطفيحاً. والطُفاَحة: ما َطَفَح فوق  ]طفح[

بد القدر. واطفحت القدر على افتعلت، إذا أخذت طفاحتها. وطفح السكراُن فهو طاِفٌح، إذا ماله ز كالشئ  
 الشراب. وَطَفَحِت الريُح القطنة وحنَوها، إذا َسَطَعْت هبا. ويقال اْطَفْح عىن، أي اذهب.

ل ِطالِحيٌَّة، لليت بإالطَْلُح: شجٌر عظاٌم من شجر العضاه، وكذلك الطالح، الواحدة طَْلَحٌة. يقال  ]طلح[
ترعى الِطالَح، وُطالِحيٌَّة أيضاً ابلضم على غري قياس. قال الراجز: كيف ترى مر طالحياهتا * والغضوايت على 

 (1عالهتا )
_________ 

: كيف ترى وقع طالحياهتا * ابملغضوايت على عالهتا يبْت ينقلن 185ص  1( يف هتذيب االصالح جزء 1)
اق سامياهتا قياس نبع عاج من سياهتا * بني قرورى ومرورايهتا املغضوايت: الىت ترعى نعأبجهراهتا * كأمنا أ

 الغضا، وهو ضرب من الشجر.
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ُح ( . وطََلَح البعري: أْعيا، فهو طَليح. وأْطَلْحُتُه أان وطَلَّْحُتُه: َحَسرته. وانقة طلي1والطلح: لغة يف الطَْلع )
ئح. والِطلُح ابلكسر: املُْعِيي من اإلبل وغريها، يستوي فيه  وَهَزهلا. وإبل طُلٌَّح وَطالأسفاٍر، إذا َجَهَدها السريُ 



( * َهداُه 2الذكر واألنثى، واجلمع أطالح. قال احلطيئة وذكر إباًل وراعيها: إذا انَم ِطلٌح أْشَعُث الرأِس َخلَفها )
ا قد َبِطَنْت، فهي َتزفِ  هلا أنفاسها وَزفريُها يقول: فيجئ إليها. ورمبا قيل  ر فيسمع الراعى أصوات أجوافهاإهنَّ

للقراد طلح وطليح. وطَِلحت اإلبل ابلكسر، إذا اْشتكت بطوهَنا من أكِل الطَْلِح، فهي طَِلَحٌة. وإبٌل َطالحى 
بن عبيد هللا ابن عثمان  مثل َحباجى. وطلحة الطلحات: طلحة بن عبيد هللا ابن خلف اخلزاعى. وأما طلحة

 والطلح، ابلفتح: النعمة، عن أىب عمرو. قال االعشى:صحابة فتيمى. وذو طلوح: موضع. من ال
_________ 

 ( ومجهور املفسرين على أن املراد من الطلح يف القرآن املوز.1)
 ( يف ديوانه: " وسطها ".2)
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والطالح: ضد الصالح.  ( موضع.2( ويقال: طلح )1كم رأينا من ملوك هلكوا * ورأينا امللك عمرا بطلح )
 دي، وأخوه.والطاحل: ضد الصاحل. والطليحتان: طليحة بن خويلد االس

َفُح: اخلايل اجلوف، ويقال املُعِيي التعَب. وقال رجٌل من بين احلرماز: وُنْصِبُح ابلَغدا ]طلفح[ ِة أَتـَرَّ شئ * الطََلنـْ
 ومنسى ابلعشى طلنفحينا

اٌح، أي َشرٌِه. قال اليزيدي : الِطماُح مثل لُّ مرتِفٍع طاِمح. ورجٌل َطمَّ طمح بصره إىل الشئ: ارتفع. وك ]طمح[
 اجِلماح. يقال: فرٌس فيه ِطماٌح. وَطَمَحِت املرأة مثل مجحت، فهى طامح،

_________ 
ذا أصلحه هللا صلح وبعدمها: قاعدا جيىب إليه خرجه * كل ما بني عمان ( قبله: إمنا حنن كشئ فاسد * فإ1)

 فامللح
 ( طلح: موضع يف بالد بىن يربوع.2)
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 الطلب. والطماح: اسم أي تطمح إىل الرجال. وَأْطَمَح فالٌن بصره: رفعه وقال بعضهم: َطَمَح، أي أبعد يف
رجل من بىن أسد بعثوه إىل قيصر فمحل ابمرئ القيس عنده حىت سم. قال الكميت: وحنن طمحنا المرئ 

لطماح نكبا على نكب وطمحات الدهر: شدائده. وَطَمَح ببْوله، إذا رماه يف القيس بعدما * رجا امللك اب



 اهلواء. وأبو الطمحان القيىن: شاعر.
َهُه وذهب به َهُهنا وَهُهنا، طاَح َيطو  ]طوح[ ُح وَيطيُح: هلك وسقط، وكذلك إذا اتَه يف األرض. وَطوََّحُه، أي توَّ

وههنا. وتطاَوَحْت هبم الَنوى، أي تراَمْت. واملَطاوُِح: املَقاِذف. وَطوَّحته فـََتَطوََّح يف البالد، إذا رمى بنفسه ههنا 
وهو من النوادر كقوله تعاىل: )وأرسلنا الرايح لواقح( على الطوائح: قذفته القواذف. وال يقال املطوحات. 

 أحد التأويلني.
 فصل الفاء

تَـَفتََّحْت هي.فـََتْحُت الباب فانفتح، وفـَتَّْحُت األبواب شد د للكث ]فتح[  رة، فـَ
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ة فـُُتٌح، أي واسعة الرأس. قال الكسائي: ليس هلا ِصماٌم وال ( ، أي واسع مفتوح. وقارور 1وابٌب فـُُتٌح )
ِغالٌف. وهو فـُُعٌل مبعىن مفعول. واستفتحت الشئ وافتتحته. واالستفتاح: االستنصار. وامِلفتاح: مفتاُح الباِب 

د. فاتيُح وَمفاِتُح أيضاً. قال االخفش: هو مثل قوهلم أماىن وأماىن، خيفف ويشدوكلِ  مستغلق. واجلمع م
والَفْتُح: النصر. والَفْتُح: املاء جيري من عنٍي أو غريها. وفاحتة الشئ: أوله. والفتاح: احلاكم. وتقول: افْـَتْح 

إلحليِل. تقول منه: فـََتَحِت الناقة بيننا، أي اْحكم. والُفتاحة ابلضم: احلُْكم. والَفتوُح من النوق: الواسعة ا
 وأفْـَتَحْت، فـََعَل وأفْـَعَل مبعىًن.

فحيُح األفعى: صوهتا من فيها. والَكشيُس: صوهتا من جلدها. وقد فحت األفعى تفح وتفح فحيحا.  فحح[]
وكل ما كان من املضاعف الزما فاملستقبل منه جيئ على يفعل ابلكسر، إال سبعة أحرف جاءت ابلضم 

 سر، وهى: يعل، ويشج، وجيد يف االمر، ويصد أي يضج، وجيم منوالك
_________ 

 متني.( بض1)
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ام، واالفعى تفح، والفرس يشب. وما كان متعداي فاملستقبل جيئ ابلضم، إال مخسة أحرف جاءت ابلضم اجلم
 اسم هنر يف اجلنة.والكسر: وهى يشده، ويعله، ويبث الشئ، وينم احلديث، ورم الشئ يرمه. والفحفاح: 

قال: " وعلى املسلمني  فدحه الدين: أثقله. وىف حديث ابن جريج أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]فدح[



أن ال يرتكوا مفدوحا يف فداء أو عقل ". وىف حديث غريه: " مفرحا " ابلراء. وأمر فادٌح، إذا عاَله وهَبَظه. ومل 
 ربيته.ُيسَمع أْفَدَحُه الدين ممَّن يوثق بع

. والَفَرُح أيضاً: الَبَطُر. ومنه قوله تعاىل: )إنَّ هللا ال حيبُّ  ]فرح[  الفرِحني( . وأفْـَرَحُه: ِسرَُّه. يقال: َفرَِح به: ُسرَّ
ما يسرُّين هبذا االمر مفروح ومفروح به، وال تقل َمْفروٌح. والتفريح مثل اإلفراح. أبو عمرو: أفْـَرَحُه الدْيُن: 

 (2( : إذا أنت مل َترْبح تؤدِ ي أمانًة * وحتِمُل أخرى أفرحتك الودائع )1أثقله. وأنشد )
_________ 

 لعذري.( لبيهس ا1)
 ( قبله: إذا أنت أكثرت االخالء صادفت * هبم حاجة بعض الذى أنت مانع2)
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ه رسول هللا صلى هللا ( ". وقال الزهري: كان يف الكتاب الذى كتب1وىف احلديث: " ال يرتك يف االسالم مفرح )
نوه على ما كان من عقل أو فداء. قال عليه وسلم بني املهاجرين واالنصار أن ال يرتكوا مفرحا حىت يعي

االصمعي، قال: هو الذى أثقله الدين. يقول: يقضى عنه دينه من بيت املال  الزهري: املفرح املفدوح. وكذلك
قول: لك عندي فـَْرَحٌة إن بشَّرتين، وفـُْرَحٌة. وامِلْفراُح: الذي يـَْفَرح وال يرتك مدينا. وأنكر قوهلم مفرج ابجليم. وت

 كلَّما سرَّه الدهر. واملفرح: دواء معروف.
 ( :2ملنبِطح. قال الراجز )الِفْرشاُح من احلوافر: ا ]فرشح[

ح بني ( * وفرشحت الناقة، إذا تفحجت للحلب. وفَـْرَشَح الرجل، إذا جلس وفت3ليس مبصطر وال فرشاح )
 رجليه. وهي الَفْرَشَحُة والَفْرَشَطُة. قال الكسائي: فـَْرَشَح الرجل يف صالته،

_________ 
  والء، والقتيل يوجد بني القريتني.الفقري، والذى ال يعرف له نسب وال ( املفرح: احملتاج1)
 ( هو أبو النجم العجلى.2)
 ( قبله:3)

 بكل وأب للحصى رضاح:

(1/390) 

 



ا وهو قائم. وكان ابن عمر ال يفرشح رجليه يف الصالة وال يلصقهما، ولكن بني بني رجليه جدوهو أن يفتح 
 ذلك.

 ( :1رأس ُمَفْرَطٌح، أي عريض. قال الشاعر ) ]فرطح[
 (2كالقرص فرطح من طحني شعري )

ي َوسََّع ْسَحُة: الَسَعُة. ومكاٌن فسيح، وجملس فسح على فعل، أي واسع. وفسح له يف اجمللس، أالفُ  ]فسح[
عوا. والفسحم: الواسع الصدر، وامليم له. وانـَْفَسَح صدره: انشرح. وتـََفسَّحوا يف اجمللس وتـََفاَسحوا، أي توسَّ 

 زائدة.
، إذا بقيت كذلك لوَجع. قال حسان: إنك لو صاحبتنا َفَشَحِت الناقُة: تفاجَّْت لتبوَل. وانـَْفَشَحتْ  ]فشح[

 مذحت * وحكك احلنوان فانفشحت
رجٌل فصيٌح وكالٌم فصيٌح، أي بليٌغ. ولساٌن فصيٌح، أي طلٌق. ويقال: كلُّ انطٍق فصيح، وما ال ينِطُق  []فصح

 فهو أعجُم.
_________ 

 ( ابن أمحر البجلى.1)
 ( وصدره:2)

 قال ابن برى: فلطح ابلالم. قال: وكذلك أنشده اآلمدي.خلقت هلازمه عزين ورأسه * 
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دت لغته حىتَّ ال يـَْلَحَن. وتـََفصََّح يف كالمه وتفاَصَح: تكلَّف الفصاحة. ابلضم َفصاَحًة: جا وَفُصَح الَعَجِميٌّ 
 ( :1لرغوة. قال الشاعر )وتقول أيضاً: َفُصَح اللنب، إذا أخذت عنه ا

( * وأفصح العجمي، إذا تكلم ابلعربية. وأفصحت الشاة، إذا انقطع لِبُؤها 2وحتت الرغوة اللنب الفصيح )
َلَص لبنها. وقد أْفَصَح اللنُب، إذا ذهب اللَبأُ عنه. وأْفَصَح الصبح، إذا بدا ضوءه. وكل واضح مفصح. وخَ 

( ، وذلك إذا أكلوا اللحم 3والِفْصُح ابلكسر: عيٌد للنصارى ) ا خرج منه.وأْفَصَح الرجل من كذا، إذ
 وأفطروا. وأفَصَح النصارى، إذا جاء فصحهم.

 . واالسم الفضيحة والفضوح.َح، إذا كشف مساويهَفَضَحُه فافْـَتضَ  ]فضح[
_________ 

 ( هو نضلة السلمى.1)



 ( صدره:2)
 خرق * وينفع أهله الرجل القبيحفلم خيشوا مصالته عليهم * وقبله: رأوه فازدروه وهو 

 ( احلق أن الفصح معرب من " پيسح " العربية.3)
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ر أبو ذؤيب: اي هل رأيَت الُبْسُر، إذا بدت فيه محرٌة. قال الشاع وفضح الصبُح وأْفَضَح، إذا بدا. وأْفَضحَ 
 غاِديًة * كالنخِل زَيَّنها يـَْنٌع وإْفضاُح واأَلْفَضُح: االبيض وليس ابلشديد البياض. قال ابن مقبل: مُحُوَل احلَي ِ 

( . 1َلة )فأضحى له جلب أبكناف شرمة * أجش مساكى من الوبل أفضح وقيل: الَفَضُح ُغربٌة يف ُطحْ 
 واأَلْفَضُح: األسد، وكذلك البعري، وذلك من فضح اللون.

 َفْطحاً: جعله عريضاً. قال الشاعر: مفطوحة السيتني توبع بريها * صفراء ذات أسرة وسفاسق َفَطَحهُ  ]فطح[
 والتَـْفطيُح مثله. يقال رأٌس ُمَفطٌَّح، أي عريٌض. ورجٌل أفطح بنيِ  الفطح، أي عريض الرأس.

 تـََفقََّحِت الوردُة، أي َتفتَّحْت. وعلى فالٍن ُحلٌَّة فـُقَّاِحيٌَّة، وهي على لون الورد حني همَّ أن يتفتح. ]فقح[
_________ 

 ( الطحلة ابلضم: لون بني الغربة والسواد ببياض قليل.1)

(1/392) 

 

فاَقحوَن، إذا جعلوا ظهورهم إىل ( ، واجلمع الِفقاُح. وهم يَت1والفقاح: نور االذخر. والَفْقَحُة: حلقة الُدبر )
 اجِلرو تفقيحاً، إذا فـََتح عينيه أول ما يفتح. وىف احلديث: " ظهورهم، كما تقول: يتقابلون، ويتظاهرون. وفـَق حَ 

 ( ".2فقحنا وصأصأمت )
فوزي  ( ، أي3والَنجاة، والَبقاء، والسحور. يقول الرجل المرأته: اْستَـْفِلحي أبمِرك )الَفالُح: الفوز  ]فلح[

 أبمرك. وقول الشاعر:
" حىتَّ ِخْفنا أن يَفوتَنا الَفالُح "، يعين السحور. ويقال: ( َفالُح * أي بقاء. ويف احلديث: 4ولكن ليس للدنيا )

ا مُسِ َي بذلك ألن به بقاء الصوم. وَحيَّ  على الَفالح، أي أقبل على النجاة. والفلح: لغة يف الفالج. قال  إمنَّ
 ( ايلقوم من فلح5ا كقوم هلكوا * ما لقوم )االعشى: ولئن كن
_________ 



 قيل هي الدبر جبمعها.( وقيل: الدبر الواسع، و 1)
نا وصأصأمت، ( هو قول عبيد هللا بن جحش، وكان قد تنصر بعد إسالمه، فقيل له يف ذلك، فقال: إان فقح2)

 أي وضح لنا احلق وعشيتم عنه.
 ( هو من ألفاظ الطالق يف اجلاهلية.3)
 ( اللسان: " يف الدنيا ".4)
 من كان قبلنا فما الحد غريان من الناس بقاء يف الدنيا.( يروى: " ماحلى ". يقول: إن كنا هالكني كما هلك 5)
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وفـََلْحُت األرَض: شققتها للحرث. ومنه مسى االكار فالحا. والفالحة، ابلكسر: احلراثة. وقوهلم: " إن احلديد 
ابحلديد يـُْفَلُح " أي ُيَشقُّ ويُقَطُع. ويف رِْجِل فالٍن فُلوٌح، أي شقوق، وابجليم أيضاً. واألفْـَلُح: املشقوق الشفِة 

( مثل القطعة. وكان عنرتة العبسى يقلب " 1َح، واسم ذلك الشق الفلحة )ل أفْـَلُح َبنيِ  الَفلَ الُسفلى، يقال رج
 الفلحاء " لفلحة كانت به. وإمنا ذهبوا به إىل أتنيث الشفة.

( ملقأب 3( الفرُس من املاء، أي شرب دون الرى. وقال: واالخذ ابلغبوق والصبوح * مربد )2فـََنَح ) ]فنح[
 فنوح

َتفيُح فـَْوحاً وفـَْيحاً، وُفؤوحاً، وفـََوحاانً وفـََيحاانً. يقال: فاَح الطيُب إذا فاَحت ريح املسك َتفوُح و  ]فوح[
 تضوَّع. وال يقال فاَحْت ريٌح َخبيثة. وفاحت الِقدر َتفيُح: غلت. وأفحتها أان.

_________ 
 ( بفتحتني فيه وىف القطعة، كما يف وانقوىل.1)
 ( فنح كمنع يفنح فنوحا.2)
 ". ( يف اللسان " مربدا3)
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( : حنن قتلنا امللك اجلحجاحا * ومل ندع 1وكذلك فاحت الشجة: نـََفحت ابلدم. وأفاَح دمه: َهراَقه. وقال )
 : لسارح مراحا * إال دايرا ودما مفاحا وحبٌر أفيُح بنيِ  الَفَيح، أي واسٌع. وفـَيَّاٌح أيضاً ابلتشديد. قال األصمعي 

ِت الغارُة َتِفيُح: اتَّسعت. وفَياِح، مثل َقطاِم: اسٌم للغارة. وكان أهل مبعىًن. وفاحَ  أنَّه جلواد فـَيَّاٌح وفـَيَّاٌض،



( : َدَفعنا اخليَل شائَلًة عليهم * وقلنا ابلُضحى فيحي فَياِح 2اجلاهلية يقولون: ِفيحي فَياِح، أي اتَّسعي. وقال )
 وداٌر فيحاُء، أي واسعة. والفيحاء أيضاً: حساٌء مع توابل.

 القاف فصل
َبَحُه هللا، أي حنَّاُه عن اخلري، فهو منا ]قبح[  لُقْبُح: نقيض احلسن. وقد قـَُبَح قباحة فهو قبيٌح. وقـَ

_________ 
 ( أبو حرب بن عقيل االعلم، شاعر جاهلي.1)
 ( أبو السفاح السلوىل، أو غىن بن مالك.2)
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َبَح فالن: أتى بقبيٍح. واالستقباح: ضدُّ االستحسان. وقَـبََّح ( . وأقْـ 1املقبوحني. يقال: قبحا له وقَبحاً أيضاً )
ْسرًا عليه ِفعله َتقبيحاً. والقبيُح: طرف عظم امِلرفق. قال الشاعر: فلو كنت َعرْيًا كنَت َعرْيَ َمَذلٍَّة * ولو كنَت كَ 

 كنَت كسر قبيح
: الُقحُّ: اخلالص يف اللؤم أو الكرم. يقال: رجٌل ُقحٌّ  ]قحح[ ، للجايف كأنه خالص فيه. وأعراب األصمعي 

أقحاٌح، وعريبٌّ ُقحٌّ. أي حمض خالص. وعربيٌَّة ُقحٌَّة وعبد ُقحٌّ، أي خالص بنيِ  الَقحاَحة. والقحوحة. والقحقح 
 هو فوق القب شيئا.ابلضم: العظم املطيف ابلدبر، و 

امليسِر أيضاً. واجلمع ِقداٌح وأْقداٌح الِقْدُح، ابلكسر: السهم قبل أن يُراَش ويُركَّب نصله. وِقْدُح  ]قدح[
وأقاديح. قال أبو ذؤيب يصف إبال: أما أوالت الذرى منها فعاصبة * جتول بني مناقيها االقاديح فعاصبة، أي 

 احد االقداح الىت للشرب.جمتمعة. والذرى: االسنمة. والقدح: و 
_________ 

 ( بضم القاف وفتحها.1)
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 ( :1قال )واملقدح: املغرقة. و 
( * وامِلْقَدحُة: ما تقدح به النار. والَقدَّاحُة والَقدَّاح: احلجر الذي يوري النار. 2لنا ِمْقَدٌح منها وللجاِر ِمْقَدُح )

( وَقَدْحُت 3 ابلضم: الغرفة، يقال: أعطين ُقْدَحًة من َمَرقَِتَك. وَقَدْحُت النار )وَقَدْحُت املرق: غرفته. والُقْدَحةُ 



إذا طعنت. وَقَدَح الدوُد يف األسنان والشجر َقْدحاً، وهو أَتكٌُّل يقع فيه. والقاِدَحُة: الدودة.  يف نسبه،
َنَة ابلَقذى * ويف والقاِدُح: الَصدُْع يف العود، والسواُد الذي يظهر يف األسنان. قال مجيل : رمى هللاُ يف َعْييَنْ بـُثـَيـْ

العني، إذا أخرجَت منها املاء الفاسد. والَقديُح: ما يبقى يف أسفل القدر الُغرِ  من أنْياهِبا ابلقواِدِح وَقَدْحُت 
 ( االماء يبتدرن قدحيها * كما ابتدرت كلب مياه قراقر5( : فظل )4فيغرف جبهد. وقال الشاعر )

_________ 
 ( جرير.1)
 ( صدره:2)

 إذا قدران يوما عن النار أنزلت
 ( وابهبما: قطع.3)
 ( النابغة الذيباىن.4)
 ( يف اللسان: " يظل ".5)
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وركى قدوح: تغرف ابليد. وَقدََّحْت عينه وَقَدَحْت أيضاً خمففة، إذا غارت. وقدح فرسه تقدحياً: ضمَّره. 
 واقتدْحُت الزْنَد. واقتدْحُت املرق: غرفته.

ن ملك الروم بعث إليه قميصاً . وقيل المرئ القيس " ذو الُقروِح " ألالَقْرُحُة: واحدة الَقْرِح والُقروحِ  ]قرح[
( . وقرحه 1مسموماً فتقرَّح منه جسده فمات. والقرح والقرح لغتان، مثل الضعف والضعف، عن االخفش )

اللقاء وال  ( : ال ُيْسِلموَن َقرحياً حلَّ َوْسَطُهُم * يوم2قـَْرحاً: جرحه، فهو قريٌح وقوٌم قـَْرحى. قال اهلذيل )
رَِح جلده ابلكسر يـَْقَرُح قـَْرحاً، فهو َقرٌِح، إذا خرجت به القروُح. وأقْـَرَحُه هللا. ( وقَ 3َيْشوون من َقرحوا )

والُقرحُة يف وجه الفرس: ما دون الغرَِّة. والفرُس أقْـَرُح. وروضٌة قـَْرحاُء: فيها نوَّارٌَة بيضاء. قال ابن األعرايب: ما 
 َح، ولقد َقرَِح يقرح قرحا.كان الفرُس أقْـرَ 

_________ 
 ( وقال بعضهم: القرح ابلفتح: اجلراح، والقرح ابلضم،: أمل اجلراح. وقد نقله االزهرى عن الفراء.1)
 ( املتنخل.2)
 ( أي ال خيطئون إذا رموا أعداءهم. واالشواء الرامى أن خيطئ املقتل. أي هم يصيبون مقاتل أعدائهم.3)
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ع ليال غري معلوفاهتا فهو اسم وادى القرى. والقرحان: وأما قول الشاعر: حبسن يف قرح وىف داراهتا * سب
ذا مل يصبه اجلرب قط. وصيبٌّ قـُْرحاٌن أيضاً، إذا مل جُيدر، ضرب من الكمأة، الواحدة قـُْرحانٌَة. وبعرٌي ُقرحاٌن، إ

موا يستوي فيه الواحد واالثنان واجلمع. واالسم القرح. وىف احلديث أن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قد
املدينة وهم قرحان، أي مل يكن أصاهبم قبل ذلك داء. وأما الذى يف حديث عمر رضي هللا عنه حني أراد أن 

ل الشام وهى تستعر طاعوان، فقيل له: " إن من معك من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قرحانون يدخ
رح. وقرحه ابحلق  قـَْرحاً، إذا استقبله به. فال تدخلها "، فهى لغة مرتوكة. وأقرح القوم، إذا أصاب ما شيتهم الق

نتهت أسنانه: وإمنا تنتهى يف مخس سنني، النه يف السنة ولقيته ُمقارََحًة، أي مواجهة. وقَـَرَح احلاِفُر ُقروحاً، إذا ا
 االوىل حويل، مث جذع، مث ثىن، مث رابع، مث قارح. يقال: أجذع املهر، وأثىن وأربع. وقرح هذه وحدها بال ألف.

 والفرس قارح، واجلمع قرح. وقد قال أبو ذؤيب:
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( واإلانُث َقوارُح ويف األسنان بعد الثنااي 1جاورته حني ال ميشى بعقوته * إال املقانب والقب املقاريح )
ُزُل، وكلُّ ذي ِظْلٍف َيْصَلُغ.والَرابعياِت أربعٌة َقوارٌح. وكلُّ ذي حافر يـَْقرَ  :  ُح، وكلُّ ذي خفٍ  يـَبـْ قال األصمعي 

قـََرَحِت الناقُة تـَْقَرُح ُقروحاً: استبان محلها، فهي قارٌح. والَقراُح: املزرعة اليت ليس عليها بناٌء وال فيها شجر، 
نبط من البئر، ومنه قوهلم: لفالن َقرحَيٌة واجلمع أْقرَِحٌة. واملاء الَقراُح: الذي ال يشوبه شئ. والقرحية: أول ما يست

ه من غري رويٍَّة. واقرتاُح الكالم:  جيِ دٌة، يراد استنباط العلم جبودة الطبع. واقرتحت عليه شيئًا، إذا سألته إايَّ
. قال ارجتاله. واْقرَتَْحُت اجلمَل، إذا ركبته قبل أن يُرِكَب. والِقْرواُح: األرض البارزة للشمس مل خيتلط هبا شئ

 ِكنَّ َكَمْن ميشي بقرواح( : فمن بنجوته َكَمْن بَعْقَوتِِه * واملست2أوس )
_________ 

( قال ابن جىن: هذا من شاذ اجلمع. يعىن أن يكسر فاعل على مفاعيل. وهو يف القياس كأنه مجع مقراح 1)
 كمذكار ومذاكري، ومئناث ومآنيث. عن لسان العرب.

 برص.( ويقال أيضا لعبيد بن اال2)
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: قلت العرايب: ما القرواح؟ قال: الىت كأهنا متشى على أرماح. وانقة قرواح: طويلة القوائم. قال االصمعي
( : أديُن وما َدْيين عليكم مبَْغَرٍم * ولكن على 2صامت )( . وقال ُسويد بن ال1وخنلة قرواح، واجلمع القراوح )

 الشم اجلالد القراوح
 ( .3أبو عمرو: القرزح: ابلضم: شجر ) ]قرزح[
. وامِلْقَزَحُة: حنو من امِلملحِة. والتقازيُح: األابزير. وقـَزَّْحُت الِقدر تـَْقزحياً، إذا الِقْزُح ابلكسر: التاَبلُ  ]قزح[

وقـََزَح الكلُب ببوله قـَْزحًا: رمى به ورشَّه. وقوُس قـَُزَح اليت يف السماء غري مصروفة. وقزح  طرحت فيها األبزار.
 أيضا: اسم جبل ابملزدلفة.

 ( * وفشا فيهم مع اللؤم القلح4ان. قال االعشى: قد بىن اللؤم عليهم بيته )الَقَلُح: ُصفرٌة يف األسن ]قلح[
_________ 

 ما ورد يف الشعر بعده فضرورة. ( صوابه " القراويح ". وأما1)
 ( االوسي.2)
 ( وثوب كان نساء االعراب يلبسنه.3)
 ( يف املخطوطة: " بنية ". والبنية ابلضم والكسر: ما بنيته.4)
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ول منه: َقِلَح الرجل ابلكسر، فهو أقْـَلُح. ويف املثل: " َعْوٌد يقلح " أي تنقى أسنانه. وهو يف مذهبه مثل تق
( . 1جل، إذا قمت عليه يف مرضه، وقردت البعري: نزعت عنه قراده، وطنيته، إذا عاجلته من طناه )مرضت الر 

 ( :2الراجز ) والقلحم: املسن من كل شئ، وهو ملحق جبردحل، بزايدة ميم. قال
 ( * وقال آخر: أان ابن أوس حية أصما * ال ضرع السن وال قلحما3قد كنت قبل الكرب القلحم )

: الرُبُّ. والقمح: مصدر قمحت السويق وغريه ابلكسر، إذا استففته. وكذلك االقتماح. القمح ]قمح[
القمح، وهو الرُبُّ. والُقْمَحُة ابلضم: ملُء الفم والَقميَحُة: اسٌم ملا يـُْقَتَمُح من اجلَوارش وغريه، كأنه فعيلٌة من 

يعلو اخلمر كالذريرة. وقمح البعرُي َقموحاً، إذا  ( : الَورس. والُقم حاُن أيضاً: شئ4منه. والُقم حاُن ابلتشديد )
 رفع رأَسه عند

_________ 
 ( الطىن: لزوق الطحال والرئة ابالضالع من اجلانب االيسر.1)
 ( العجاج.2)



 عده:( ب3)
 وقبل خنص العضل الزمي

 ( أي تشديد امليم مفتوحة ومضمومة.4)
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تَـ  َقمََّح وانـَْقَمَح مبعىًن، إذا احلوض وامتنع عن الشرب، فهو بعري قامٌح، واجلمع قمَّح ابلتشديد. يقال: شرب فـَ
. وقد قاحَمَْت إبُلك، إذا َوَرَدْت ومل تشرب ورفعت رأَسها من داٍء يكون هبا أو برد.  رفع رأسه وترَك الُشرَب ِرايًّ

وهي إبل ُمقاحِمٌَة. وبعرٌي ُمقاِمٌح، وانقٌة ُمقاِمٌح أيضاً. واجلمع ِقماٌح على غري قياس. قال بشر يصف سفينة: 
ى جوانبها قعود * نغض الطرف كاالبل القماح واإلقماح: َرفُع الرأِس وغضُّ البصر. يقال: أْقَمَحُه وحنن عل

( : أشدُّ ما يكون من الربد، مُسِ يا بذلك ألن اإلبل 2( . وَشْهرا ُقماٍح )1رأَسه مرفوعاً من ضيِقه ) الُغلُّ، إذا ترك
 إذا وردت آذاها برُد املاء فقاحمت.

قنحا، إذا عطْفته كامِلْحَجن. والُقنَّاَحُة ابلضم مشدَّدة: مفتاٌح معوجٌّ طويٌل. وقـَنَّْحُت  قنحت الشئ ]قنح[
 لك عليه.الباب، إذا أصلحت ذ

_________ 
( قوله من ضيقه. ومنه قوله تعاىل " فهم مقمحون " وقوله عليه السالم لسيدان على: ستقدم على هللا أنت 1)

ه عدوك غضااب مقمحني. مث مجع يده إىل عنقه يريهم كيف االقماع. نقله وشيعتك راضني مرضيني، ويقدم علي
 عاصم افندي عن البصائر والنهاية.

 . قاموس. وقد غلط وانقوىل هنا فجعله إقماع بوزن إفعال. قاله نصر.ب وغراب. اه( بوزن كتا2)
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ُة ال خيالطها دم. ]قيح[  تقول منه: قاَح اجلرُح يَقيُح. وقـَيََّح اجلرُح وتـََقيََّح. وقاَحُة الدار: ساحتها. الَقْيُح: امِلدَّ
 فصل الكاف

يك ابللجام لكي تقَف وال جترى. يقال أكمحتها، وأكفحتها، وكبحتها َكَبْحُت الدابَّة، إذا جذبَتها إل  ]كبح[
 هذه وحدها بال ألف، عن االصمعي.

 مى جسمه مبا أثَّر فيه. والطعاَم، إذا أكل منه حىتَّ شبع.( إذا ر 1َكَتَحُه َكْتحاً )  ]كتح[



ة: امرأٌة نزلت يف شأهنا الفرائض. أبو عمرو: عريب كح، وعربيَّة ُكحٌَّة، لغة يف قحٍ  وُقحٍَّة. وُأمُّ ُكحَّ  ]كحج[
 ( : العجوز اهلرمة، والناقة اهلرمة.2والكحكح )

 كسُب. يقال: هو َيْكَدُح يف كذا، أي يكد.الَكْدُح: العمُل، والسعُي، واخلدُش، وال ]كدح[
_________ 

وهلذا كتبها  ( هذه املادة موجودة يف خمتصر الصحاح وىف ترمجة وانقوىل، ولكنها ساقطة من عدة نسخ،1)
 القاموس ابالمحر على عادته فيما يزيده على الصحاح. قاله نصر.

 ( بضم الكافني وكسرمها.2)
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وقوله تعاىل: )إنك كادٌح إىل ربك َكْدحاً( أي تسعى. وأصابه شئ فكدح وجَهه: وبه َكْدٌح وَكدوٌح، أي خدوش. 
هه كدوح "، أي خدوش. وهو يكدح لعياله ويكتدح، أي وقيل الَكْدُح أكثر من اخلدش. وىف احلديث: " يف وج

 :يكتسب هلم. قال االغلب العجلى
أبو عيال يكدح املكادحا * والتكديح: التخديش. يقال محاٌر ُمَكدح قد َعضََّضْتُه احلمر. وتكدح اجللد: 

 ختدش.
ْرحَمة. قال أبو عمرو: َكْرحَمْنا يف آاثر الَكْرَدَحُة: َعْدُو القصري يـَُقْرِمُط ويسرع. وكذلك الَكْرحَتَُة والكَ  ]كردح[

 األصمعي : سقط من السطح فـََتَكْرَدَح، أي تدحرج.القوم: َعَدْوان َعْدَو املتثاقل. 
َكَسْحُت البيَت: كنسته. وامِلْكَسَحُة: ما ُيْكَنُس به الثلج وغريه. وَكَسَحِت الريُح األرَض: قشرْت عنها   ]كسح[
 الرتاب.
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عليهم فاكتسحوهم، أي أخذوا ما هلم كله. والكساحة مثل الكناسة. واال كسح: االعرج، واملقعد  وأغاروا
( * وخذول الرجل من غري كسح وىف احلديث: " الصدقة مال 1أيضا. قال االعشى: بني مغلوب نبيل جده )

 ( ".2سحان والعوران )الك
وى فالن َعينِ  َكْشَحُه، إذا َقَطَعَك. وطويُت َكْشحي الَكْشُح: ما بني اخلاصرة إىل الضلِع اخلَْلِف. وط ]كشح[

على األمر، إذا أْضَمْرَتُه وَسرَتَْتُه. والَكَشُح ابلتحريك: داٌء يصيب اإلنسان يف َكْشِحِه فُيكوى. وقد ُكِشَح 



ي يضمر ُكِوَي منه. ومنه مسى املكشوح املرادى. والكشاح: مسة يف الكشح. والكاِشُح: الذالرجل َكْشحاً، إذا  
 لك العداوة. يقال: َكَشَح له ابلعداوة وكاَشَحُه، مبعىًن. وُكِشَح القوُم عن املاء فانكشحوا، أي

_________ 
 حتريف.( يف اللسان: " كل وضاح كرمي جده ". وىف املطبوعة االوىل: " بنيل جده " 1)
 ( بضم أوهلما.2)

(1/399) 

 

 قهم ويطُردهم.تفرقوا عنه. ومر فالن َيْكَشُحُهْم، أي يفر ِ 
َلِة. َكَفْحُتُه َكْفحاً، إذا استقبلته َكفَّة َكفََّة. ويف احلديث: " إين ألكفحها وأان صائم "، أ  ]كفح[ ي أواجهها ابلُقبـْ

قال األصمعي: َكاَفحوُهم، إذا استقبلوهم يف يف احلرب بوجوههم ليس دوهنا ترٌس وال غريه. ويقال: فالن 
بنفسه. وأْكَفْحُت الدابَة إْكفاحًا، إذا تلقَّيت فاه ابللجام تضربه به ليلتقَمه. قال:  ُيكاِفُح األمور، أي يباشرها
 والكفيح: الكفء. وهو من قوهلم لقيته كفاحا.

الُكلوُح: تكشٌُّر يف عبوس. وقد َكَلَح الرجل ُكلوحاً وُكالحاً. وما أقبح َكَلَحَتُه، يراد به الفم وما حواليه.  ]كلح[
شديد. والُكالُح ابلضم: السنة املُجِدبة. قال لبيد: كان ِغياَث املُْرِمُل املُْمتاِح * وِعْصَمًة يف ودهٌر كاحل، أي 

 ِح واملُكاحَلَُة: املُشادَّة. وَتَكلََّح الربق: تتابع.الزمِن الُكال
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: أْكَمْحُت الدابََّة، إذا جذبَت عنانَه حىتَّ ينتصب رأسه. قال: ومن ]كمح[  ( :1ه قول الشاعر )األصمعي 
 َمَح الَكْرُم، إذا حترَّك لإليراق. والكومح: الرجل العظيم االليتني.والرأس مكمح * وأكْ 

الكاُح، والكيُح: ُعْرُض اجلبل وَسَنُدُه. وَكوَّْحُت الرجل َتْكوحياً: غلبته. قال الراجز: أعددته للخصم  ]كوح[
إذا شامتته وجاهرته. وَتكاَوَح الَرُجالن، إذا متارسا وتعاجلا  ذى التعدي * كوحته منك بدون اجلهد وكاَوْحُتُه،

 الشرَّ بينهما.
 فصل الالم

 : اجلوع. وقد لتح ابلكسر فهو لتحان، وامرأة لتحى.الَلَتُح، ابلتحريك ]لتح[
 اللجح، ابلضم: شئ يكون يف أسفل البئر أو يف أسفل الوادي، حنو الدحل. ]جلح[



_________ 
 : متور بضبعيها وترمى جبوزها * حذارا من االيعاد والرأس مكمح( قال ذو الرمة1)
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: أحلَّ  ]حلح[ اإلحلاح مثل اإلحلاف، تقول: أحلَّ عليه ابملسألة. وأحلَّ السحاب: دام مطره. وقال األصمعي 
. وأنشد للَبعيث املُجاشعي: أَلدُّ إذا ال قيت قوما  خبطة * أحل على السحاُب ابملكان: أقام به، مثل أَلثَّ

ارب البعري. ورًَحى ِمْلحاٌح على ما تطحنه. وتقول: أكتافهم قـََتٌب ُعَقْر وامِللحاح: الَقَتُب الذي يـََعضُّ على غ
أحلَّ اجلمل، إذا َحَرَن، كما تقول يف الناقة: خالت. وحللح القوم وتلحلحوا، إذا مل يربحوا مكاهنم. قال ابن 

َمِص. ( * أقاموا على أثقاهلم وتلحلحوا وحلحت عينه، إذا لِصقت ابلرَ 1ا قد أُتيُتُم )مقبل: ُأانٍس إذا قيل انـُْفرو 
وهو أحد ما جاء على االصل، مثل ضبب البلد إبظهار التضعيف. ومنه قوهلم: هو ابن عمى حلا، أي الصق 

نعت للعم،  النسب. ونصب على احلال الن ما قبله معرفة. وتقول يف النكرة: هو ابن عم حل ابلكسر، النه
 وكذلك املؤنث واالثنان واجلمع.

_________ 
 قيل اظعنوا ". ( يف اللسان: " حبى إذا1)
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 فإن مل يكن حلًّا وكان رجاًل من العشرية قلت: هو ابن عم الكاللة وابن عم كاللة. ومكان الح: ضيق.
. وقد َلَطَحُه. ويقال أيضاً: َلَطَح به،  اللَّْطُح مثل احَلْطِء، وهو الضرُب اللنيِ  على الظهر ببطن ]لطح[ الكف 

 إذا ضرب به االرض.
ها: أحرقته. قال األصمعي: ما كان من الرايح َلْفٌح فهو َحرٌّ، وما كان من َلَفَحْتُه النار والَسموم حبر ِ  ]لفح[

فَّاُح هذا الذي ُيَشمُّ، وهو شبيه الرايح نـَْفٌح فهو برٌد. وَلَفْحُتُه ابلسيف َلْفَحًة، إذا ضربته به ضربًة خفيفة. واللُ 
 ابلباذجنان، إذا اصفر.

. ورايٌح َلواِقُح، وال يقال َمالِقُح. وهو من النوادر. وقد قيل: أْلَقَح الفحُل الناقَة، والريُح السحابَ  ]لقح[
أنشأت السحاَب االصل فيه ملقحة ولكنها ال تـُْلِقُح إال وهي يف نفسها الِقٌح، كأن الرايح َلِقَحْت خبرٍي، فإذا 



والَلقاُح أيضاً: ما تلقح به  وفيها خرٌي وصَل ذلك إليه. وَلِقَحِت الناقُة ابلكسر َلَقحاً وَلقاحاً ابلفتح فهي الِقٌح.
 النخلة.
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ُهم يف اجلاهلية ِسباٌء. والِلقاُح ابلكسر: اإلبلُ   ويقال أيضا: َحيٌّ َلقاٌح، للذين ال يدينون للملوك، أو مل ُيِصبـْ
أبعياهنا، الواحدة َلقوٌح، وهي احللوب، مثل قلوص وقالص. قال أبو عمرو: إذا نُِتَجْت فهي َلقوُح شهرين أو 

ِن أسودان، كما قالوا َقطيعان، ألهنم يقولون: ِلقاٌح واحدٌة، كما ثالثًة، مث هي َلبوٌن بعد ذلك. وقوهلم: ِلقاحا
( : الَلقوُح، واجلمع ِلَقٌح مثل قربة وقرب. وتـَْلقيُح النخل 1يقولون: قطيٌع واحد، وإبٌل واحد. والِلْقَحُة )

احدة: لقحت، معروف. يقال: َلقَّحوا خنَلهم، وأْلَقحوا خنلهم. وقد لُقِ َحِت النخيل. ويقال يف النخلة الو 
ُمْلِقٌح. ابلتخفيف. الفراء: تلقحت الناقة، إذا أَرْت أهنا الِقٌح وال تكون كذلك. واملالِقُح: الفحول، الواحد 

واملالِقُح أيضًا: اإلانث اليت يف بطوهنا أوالدها، الواحدة ُمْلَقَحة بفتح القاف. واملالقيُح: ما يف بطون النوق من 
 ة، من قوهلم لقحت، كاحملموم من حم، واجملنون من جن. قال الراجز:األجن ة، الواحدة َمْلقوح

_________ 
 اح.( اللقحة ابلكسر وتفتح، مجعه لقح ولق1)
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 إان وجدان طرد اهلوامل * خريا من التأانن واملسائل وعدة العام وعام قابل * ملقوحة يف بطن انب حائل
َلَمَحُه وأْلَمَحُه، إذا أبصره بنظر خفيف. واالسم الَلْمحُة. وَلَمَح الربُق والنجُم َلْمحاً، أي ملع. تقول:  ]ملح[

َحٌة من أبيه، مث قالوا: فيه َمالِمُح من أبيه أي َمشاِبُه، فجمعوه على غري لفظه، رأيت َلْمَحَة الربِق. ويف فالن َلمْ 
 َلْمحاً ابصرًا، أي أمرًا واضحا.وهو من النوادر. وقوهلم: أُلريـَنََّك 

ه. والَح َلْوحاً ) ]لوح[ ( وُلواحاً: عطش. واْلتاَح مثله. قال 1الح الشئ يلوح لوحا، أي ملح. والَحُه السفر: غريَّ
 رؤبة:

مَيَْصْعَن ابألذانب من لوح وبق * والح الربق وأالح، إذا أومض. والَح النجُم وأالَح، إذا َبدا. قال ابن 
 َح ُسَهْيٌل، إذا بدا. وأالَح، إذا تألأل. قال: وأالَح حبقِ ي، إذا ذهب به.السكيت: ال



_________ 
 ( هو بضم الالم أعلى.1)
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( * فقال أْنزِْلين فال 1الشئ، إذا أشفق وحاذر. وأنشد: إنَّ ُدلَْيماً قد أالَح من أيب )أبو عمرو: أالح الرجل من 
: السريع العطش. وإبٌل  إيضاَع يب أي ال َسرْيَ يب. وأالَح بسيفه: ملع به. وأالَحُه: أهلكه. وامِلْلواُح من الدوابِ 

ته وسفعت وجهه. ولوح بثوبه: ملع به. ولوحت الشئ ابلنار: أمحيته.  َلْوحى، أي عطشى. ولوََّحْتُه الشمس: غريَّ
( : ُعقاٌب َعَقْبناٌة كأنَّ َوظيفها * وُخْرطوَمها األعلى بناٍر ُمَلوَِّح والَلْوُح: الكِتُف، وكلُّ عريض. 2وقال الشاعر )

سي كأْلواِح ( : متُْ 3السالح: ما يَلوُح منه كالسيف والِسناُن. قال الشاعر )واللوُح: الذي ُيكتب فيه. وأْلواُح 
* حي كاملَهاِة َصبيَحَة الَقْطِر والُلوُح ابلضم: اهلواء بني السماء واألرض. يقال: ال أفعل ذلك ولو  السالِح وُتضْ 

 نـََزْوَت يف الُلوِح، أي ولو نزوت يف السكاك.
_________ 

 قد أالح بعشى ".( يف اللسان: " 1)
 ( جران العود.2)
 ( عمرو بن أمحر الباهلى.3)
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( ، أي أبيُض. قال الفراء: إمنَّا صارت الواو ايًء النكسار ما قبلها. وأنشد: َأَقبَّ البطِن خفاق 1وشئ ِلياٌح )
 احلشااي * يضئ الليل كالقمر الِلياِح ومنه قيل للَثور الوحشي لياح لبياضه.

 فصل امليم
 مَيَْتُحُه َمْتحاً، إذا نزعه. وبئٌر َمتوٌح، لليت مُيَدُّ منها املَتوُح. تقول: َمَتَح املاءَ املاِتُح: املستقي، وكذلك  ]متح[

ابليدين على البَكَرِة. وقوهلم: سران عقبة متوحا، أي بعيدًة. وَمَتَح النهار: لغٌة يف متح، إذا ارتفع. وليل متاح، 
 مى به.أي طويٌل. وَمَتَح هبا، أي َحَبَق. وَمَتَح بَسْلِحِه: ر 

. والَدْلَو يف البئر: َخْضَخَضها كذلك.( جمَْ 2جَمََح ) ]جمح[  حاً وجَمَحاً: تكربَّ
_________ 



 ( مقتضى كالمه أن يضبط بكسر الالم، ويقال أيضا بفتح الالم.1)
 ( جمح ميجح جمحا، وجمح ميجح جمحا، ومتجح الرجل، إذا تكرب وافتخر. واجملاح: املتكرب.2)
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( الثوُب وَأَمحَّ: بَِلَي. واملُحُّ ابلضم: ُصْفَرُة البيض. وقال ابن الزِبـَْعرى: 1حَّ )املَحُّ: الثوب البايل. وقد مَ  ]حمح[
تَـَفلََّقْت * فاملُحُّ خالُصُه ) اِف واملَحَّاُح: الذي يرضيك ابلقول وال ِفْعَل له، وهو ( لعبِد من2كانت قريٌش بيَضٌة فـَ

 الكذاب.
متَدحه مبعىًن. وكذلك امِلْدَحُة، واملَديُح، واألْمدوَحُة. وأنشد أبو املَْدُح: الثناء احلسن. وقد َمَدَحُه وا ]مدح[

ومَتَدََّح الرجل: تكل ف  (3عمرو أليب ذؤيب: لو كان ِمْدَحُة حى منشرا أحدا * أحيا أاب كن اي ليلى األماديُح )
سع. ومَتَدََّحت خواصر املاشية، أي أن ميدح. ورجٌل ممَُدٌَّح، أي ممدوح جدًا. وامَدحَّ بطُنه: لغٌة يف اْنَدحَّ، إذا اتَّ 

 اتَّسعت شبعا،
_________ 

 ( مح ميح وميح حما وحمحا وحموحا.1)
 ( يف اللسان: " خالصها ".2)
حيحة ما رواه االصمعي، وهو: لو أن ِمْدَحُة َحيٍ  أْنَشَرْت أحدًا * أحيا أبوتك ( قال ابن برى: والرواية الص3)

 الشم االماديح
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دحت. وقال الراعى يصف فرساً: فلمَّا َسَقْيناها الَعكيَس مَتَدََّحْت * َخواِصُرها وازداَد رْشحاً َوريُدها مثل تن
 يروى ابلدال والذال مجيعا.

ُ املدح، وقد مذح )يقال:  ]مذح[  ( ، للذى تصطك فخذاه إذا مشى. قال االعشى:1رجل أْمَذُح بنيِ 
 (2كاخلصى أشعل فيهن املذح )

( ابلكسر، فهو َمرٌِح ومريح ابلتشديد، مثال سكري. وأمرحه 3َرُح: شدة الفرح، والنشاط. وقد َمرَِح )املَ  ]مرح[
( : كأنَّ قًذى 4مرحاان: فسدت وهاجت. قال الشاعر )غريه، واالسم املراح بكسر امليم. ومرحت عينه أيضا 

راٌح وَمروٌح، أي نشيٌط. وقد أْمَرحُه الكألُ. يف العنِي قد َمرَِحْت به * وما حاَجُة األخرى إىل املََرحان وفرٌس ممِْ 



 وقوٌس َمروٌح، كأن هبا َمرحاً من
_________ 

 ( مذح ميذح مذحا.1)
 ( صدره:2)

 فهم سود قصار سعيهم
 مرح ميرح مرحا ومرحاان.( 3)
 ( النابغة اجلعدى.4)
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ي ُمَصفَّاٌة ُعقاٌر * شآِمَيٌة إذا ُجِلَيْت َمروُح أ حسن إرساهلا السهَم. وقال األصمعي يف قول أيب ذؤيب: ُمَصفََّقةٌ 
هلا ِمراٌح يف الرأس وسورٌة، مَيَْرُح من يشرهبا. وعنٌي ممْراٌح: غزيرة الدمع. وَمرَّْحُت الِقربَة: أي َسرَّبتها، وهو أن 

 ا أخطأ: بـَْرحى!متألها ماٌء لتنسدَّ عيوُن اخلَْرِز. ويقال للرامي إذا أصاب: َمْرَحى! وهو تعجٌُّب. وإذ
مَيَْزُح. واالسم املُزاُح ابلضم، واملُزاَحُة أيضًا. وأمَّا امِلزاُح ابلكسر فهو مصدر  املَْزُح: الدعابة. وقد َمَزحَ  ]مزح[

 مازحه. ومها يتمازحان.
مَعها. وَمَسَحُه ( ومتََسََّح ابألرض. وَمَسَح األرَض ِمساَحًة، أي َذَرَعها. وَمَسَح املرأة: جا1َمَسَح برأسه ) ]مسح[

كركرة البعري فأدماه قيل: به حاز، وإن مل يدمه قيل: به ماسح.   ابلسيف: قطعه. وإذا أصاب املرفق طرف
 واملسحاء: االرض املستوية ذات حصى

_________ 
 ( مسح برأسه ميسح مسحا.1)
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رض بني َمْسحاَوْيِن. وعلى ( من األ1صغار ال نبات فيها. ومكاٌن أْمَسُح. قال الفراء: يقال: مررت خبَريٍق )
فالن َمْسَحٌة من مجال. واملَْسحاُء: املرأة الَرْسحاُء. وَمَسَحِت اإلبُل يوَمها، أي سارْت. واملَسيَحُة من الَشَعِر: 

 ( : هلا مسائح زور يف2واحدة املَساِئِح، وهي الذوائب. واملاِسَحُة: املاشطة. واملَسيَحُة: القوُس. قال الشاعر )
: املَسيُح: الِقطعة من الفضَّة. والدرهُم االطلس 3ها )مراِكضِ  ( * لني وليس هبا َوْهٌن وال َرَقُق قال األصمعي 



مسيح. واملسيح: عيسى عليه السالم. واملسيح الكذاب الدجال. واملسيح: العرق. قال الراجز: اي رِيَّها وقد 
س، واجلمع أمساح ومسوح. واألْمَسُح: الذي تصيب سح: البالَبدا َمسيحي * وابـَْتلَّ ثـَْوابَي من الَنضيِح وامل

َلتَـْيِه األخرى. تقول منه: َمِسَح الرجل ابلكسر مسحا. والتمساح من دواب املاء معروف.  إحدى رَبـْ
_________ 

 ( اخلريق: االرض الىت توسطها النبات.1)
 ( أبو اهليثم الثعليب.2)
 لناقسى ".سائح. أي ( قال ابن برى: " صواب إنشاده: لنا م3)
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 ( :2( الشئ مصوحا: ذهب وانقطع وقال )1مصح ) ]مصح[
( * ومصح الثوب: أخلق ودرس. وَمَصَح لنُب الناقة، أي َوىلَّ وذهب. 3صحا )قد كاَد من طوِل الِبلى أْن مي

 .وَمَصَح النباُت، أي وىلَّ لوُن زهره. وَمَصَح الظل ، أي قصر. ومصحت ابلشئ: ذهبت به
ِة ( فالن ِعْرَضُه وأْمَضَحُه، أي شانُه. وأنشد للفرزدق: وَأْمَضْحَت ِعرضي يف احليا4األموي : َمَضَح ) ]مضح[

َتين * وَأوقدَت يل انرًا بكلِ  مكاِن )  ( :6( وأنشد أبو عمرو يف مضح )5وِشنـْ
_________ 

لظل: قصر ورق فهو ( مصح ميصح مصحا ومصوحا الشئ: ذهب وانقطع. ومصح ومصح ميصح مصحا ا1)
 أمصح. ومصح ومصح، ابلتشديد وأمصح هللا مرضك: أزاله.

 ( رؤبة.2)
 ( قبله:3)

  فامنحىربع عفاه الدهر طوال
 ( مضح ميضح مضحا، وأمضح.4)
( قال ابن برى: صواب إنشاده: وأمضحت، بكسر التاء، النه خياطب النوار. وقبله: ولو سئلت عىن النوار 5)

 الناجذ الشفتان لعمري لقد رققتىن قبل رقىت * وأشعلت يف الشيب قبل أوان ورهطها * إذا مل توار
 ( لبكر بن زيد القشريى.6)
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 (1 وقادح )ال متضحن عرضى فإىن ماضح * عرضك إن شامتتين
قوماً من  امِلْلُح معروٌف. وامِلْلُح أيضاً: الَرضاُع. وأنشد األصمعي  أليب الَطَمحاِن، وكانت له إبٌل فسقى ]ملح[

م أغاروا عليها فأخذوها، فقال: وإين ِ ألْرجو ِمْلَحها يف بطونكم * وما َبَسَطْت من ِجْلِد أْشَعَث  ألباهنا، مث إهنَّ
فتح: مصدر قولك: َملْحنا لفالٍن َمْلحاً: أرضعناه. وَمَلْحُت الِقدَر أْمَلُحها َمْلحاً، إذا طرْحت أْغرَبا واملَْلُح ابل
بقدٍر. وأْمَلْحُت الِقدر، إذا أْكثـَْرَت فيها امِلْلح حىتَّ َفَسَدْت. والَتْمليُح مثله. وَمَلْحُت املاشيَة فيها من امِلْلح 

ك إذا مل تقدر على احلَْمض فأطعمتها هذا مكانه. وَمَلَح املاُء مَيُْلُح ُملوحاً، َمْلحاً: أطعمتها َسِبَخة امِلْلِح، وذل
ماٌء ملٌح، وال يقال ماِلٌح إال يف لغة َرِديٍَّة. وأْمَلَحت اإلبُل: َوَرَدْت ماًء ِمْلحاً. وكذلك َمُلَح ابلضم ُملوَحًة، فهو 

 وامِلْمَلَحُة: ما جُيَعل فيه امِلْلُح.
_________ 

 عده:( ب1)
 يف ساق من شامتين وجارح:
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 أي َحُسَن، فهو َمليٌح السكيت: يقال نبت ملح وماحل للحمض. وملح الشئ ابلضم ميلح ملوحة وَمالَحةً ابن 
ُه َمليحاً. ومجع املَليِح ِمالٌح وأمالٌح عن أىب عمرو، مثل شريف  وُمالٌح ابلضم خمفٌف. واْسَتْمَلَحه: َعدَّ

: كأنَّ ُمَؤشََّر الَعُضَدْيِن َحْجاًل * َهدوجاً بني وأشراف. وَقليٌب َمليٌح، أي ماؤه ِمْلٌح. قال عنرتة يصف ُجَعالً 
( * يطعمها املاحل 1ِح ومسٌك َمليٌح ومملوٌح، وال يقال ماحل. وأما قول عذافر: بصرية تزوجت بصراي )أْقِلَبٍة ِمال

َنْت قلياًل. قال عروة بن الورد: أَقْمنا هبا حين اً وأكثُر زاِدان * والطراي فليس حبجة. االموى: ملحت اجلَزوُر: مسَِ
 َح الشاعر، إذا أتى بشئ مليح.بقيَُّة حلٍم من َجزوٍر مُمَلَِّح ويقال أيضاً: َملَّ 

_________ 
 ( قبله: لو شاء رىب مل أكن كراي * ومل أسق لشعفر املطيا1)
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لون: ما أَمْيِلَح زيدًا. ومل ُيَصغِ روا من الفعل غريه وغري قوهلم: ما ُأَحْيِسَنُه. قال الشاعر: ايما أميلح غزالان ويقو 
( واملُماحَلَُة: املؤاكلُة والَرضاُع أيضاً. واملََلُح، ابلتحريك: وَرٌم يف 1ضاِل والَسُمِر )عطون لنا * من َهُؤلَيَّاِء بني ال

َرِذ، فإن اشتدَّ فهو اجلََرذ. واملُْلَحُة ابلضم: واحدة املَُلِح من األحاديث. قال األصمعي: عرقوب الفرس دون اجلَ 
لطه سواد. يقال كبش أملح وتيس أملح، إذا كان شعره نِْلُت ابملَُلِح. واملُْلَحة أيضاً من االلوان: بياض خيا

ملح، احلسو الفسو. وقد اْمَلحَّ الكبُش ( بن الرعبل: أبغض الشيوخ إىل االقلح اال2خليسا. قال أبو ذبيان )
 اْمِلحاحاً: صار أْمَلَح. ويقال لبعض شهور الشتاء: " ِمْلحاُن " لبياِض ثلجه. والُزرقُة إذا اشتدَّْت حىتَّ تضرب

 ( بن ربيعة الطائى:3إىل البياض قيل: هو أْمَلُح العنِي. ومنه كتيبٌة َمْلحاُء. وقال حيَّان )
_________ 

 أيضا، وهو نص شواهد النحو: ايما أميلح غزالان شدن لنا * من هؤليائكن الضال والسمر ( ويروى1)
 ( يف اللسان: " أبو دبيان " ابملهملة.2)
 ( يف اللسان: " حسان ".3)
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( وقال الراعى يصف إبال: أقامت به حد الربيع 1نضرب امللحاء حىت * توىل والسيوف هلا شهود ) وإان
وجارها * أخو سلوة مسى به الليل أملح يعىن الندى. يقول: أقامت بذلك املوضع أايم الربيع، فما دام الندى 

ابلضم: ِعنٌب أبيض يف َحبِ ه ل. واملالحى فهو يف سلوة من العيش. وإمنا قال " مسى به " النه يسقط ابللي
طوٌل، وهو من املُْلَحِة. قال: ومن تعاجيب خلق هللا غاطية * يعصر منها مالحى وغربيب وقد جاء يف الشعر 

بتشديد الالم. قال أبو قيس ابن االسلت: وقد الَح يف الُصْبِح الُثرايَّ كما َترى * كُعنقوِد ُمالَِّحيٍَّة حني نـَوَّرا 
 ( :2ط الَظْهِر ما بني الكاهل والعجز. وامللحاء أيضا: كتيبة كانت آلل املنذر. وقال الشاعر )ْلحاُء: وسواملَ 

 (3تدور رحى املَْلحاِء يف األمِر ذي البَـْزِل )
_________ 

 ( يف اللسان: " لنا شهود ".1)
 ( هو عمرو بن شأس االسدي.2)
 ( صدره:3)

 يفلقن رأس الكوكب الفخم بعد ما:
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الح: صاحب السفينة. واملالََّحُة أيضاً: َمْنِبُت امِلْلِح. واملالَُّح ابلضم والتشديد، من نبات احلَْمِض. واملالَّح وامل
أيضاً أْمَلُح من املليح. ومليح مصغر: حى من خزاعة، والنسبة إليهم ملحى، مثال هذيل. واالمالح: موضع. 

 ح فالغمر* ب فاالمال ( : عفا من آل ليلى السه1وقال )
املَْنُح: العطاء. َمَنَحُه مَيَْنُحُه ومينحه. واالسم املنحة ابلكسر، وهى العطية. واملَنيَحُة: ِمْنَحُة اللنب، كالناقة  ]منح[

أو الشاة تعطيها غريك حيتِلُبها مثَّ يردها عليك. قال أبو عبيد: وللعرب أربعة أمساء تضعها مواضع العارية: 
فقار، واالخبال. واستمنحه: طلب منحته، أي اسرتفده. واملَنيُح: سهٌم من سهام املَْيسر العرية، واالاملنيحة، و 

مما ال َنصيب له إال أن مُيَْنَح صاحبه شيئاً. واملَنوُح واملُماِنُح من النوق، مثل املُجاِلِح وهي اليت تدرُّ يف الشتاء 
 هى ممنح..دان نتاجها فبعد ما تذهب ألبان اإلبل. وأْمَنَحِت الناقُة: 

_________ 
 ( طرفة.1)
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املاِئُح: الذي ينزل البئر فيمأل الدلَو، وذلك إذا قلَّ ماؤها. واجلمع ماحة. وىف احلديث: " نزلنا ستة  ]ميح[
( : اي أيها املائح دلوى دونكا * إىن رأيت الناس حيمدونكا وماح يف مشيته: 1ماحة ". وقد ماح مييح. وقال )

 البطة. وقال العجاج:تبخرت، وهو مشى كمشى 
مياحة متيح مشيا رهوجا * أبو عمرو: يقال ماَح فاه ابملسواك مَييُح، إذا اْستاَك. وحِمُْت الرجَل: أعطيته. 

واستمحته: سألته العطاء. وحمته عند السلطان: شفعت له. واستمحته: سألته أن يشفع يل عنده. واالمِتياُح 
 متايل.ايح السكران والغصن: مثل املَْيِح. ومت

 فصل النون
ا قالوا: نـََبَح الظيْبُ. قال أبو  ]نبح[ َبَح ويـَْنِبُح ابلكسر نـَْبحاً ونُباحاً ابلضم، ونِباحاً ابلكسر. ورمبَّ نـََبَح الكلب يـَنـْ
 دؤاد:

_________ 
 ( وبعده:1)

 يثنون خريا وميجدونكا:
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َبْحته، مبعىًن والُنبوُح: َضجَُّة احليِ  وأصواُت وقصرى شنج االنسا * ء نباح من الشعب  وأنـَْبْحُت الكلَب واْستَـنـْ
. كالهبم. قال أبو ذؤيب: أبْطَيَب من ُمَقبَِّلها إذا ما * َدان الَعيُّوُق واْكتَـتَ  م الُنبوُح مث ُوِضَع موضع الكثرة والِعزِ 

 الِعزُّ عند تكامل االحسابوأنشد أبو نصر لألخطل: إنَّ الَعرارََة والُنبوَح ِلدارِم * و 
النَـْتُح: الَرْشُح. نـََتَحِت املَزادة تـَْنِتُح نـَْتحاً ونُتوحاً. وكذلك خروج العرق. ومناتح العرق: خمارجه. قال  ]نتح[

 الراجز:
( مبثل الدرايق * والنتوح: صموغ االشجار. وال يقال نتوع. واالنتياح مثل النتح. قال ذو الرمة 1ذفراه ) تنتح

 عريا يهدر يف الشقشقة: رقشاء تنتاح اللغام املزبدا * دوم فيها رزه وأرعدايصف ب
 (2الُنْجُح والَنجاُح: الظفر ابحلوائج ) ]جنح[

_________ 
 ( يف اللسان: " ذفراها ".1)
 ( جنحت حاجته، وجنح أمره ينجح جنحا، وجناحا.2)
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وم َمناِجَح وَمناجيح. وما أفْـَلَح فالٌن وال أجْنََح. وقد أجْنَْحُت وأجْنََح الرجل: صار ذا جُنٍْح، فهو ُمْنِجٌح من ق
حلاجة واستنجحتها، إذا تـََنجَّْزهَتا. وجَنََحْت هي. وجَنََح أمر فالن، أي تيسَّر حاَجَتُه، إذا قضيَتها له. وتـََنج حت ا

صواب. وتَناَجَحْت أحالُمه، أي  وَسُهَل، فهو انجٌح. وسار فالٌن سريًا جَنيحاً، أي وشيكاً. ورأٌي جَنيٌح، أي
 تتابعت بصدق.

حُّ حَنيحاً. وشحيٌح حَنيٌح، إتباٌع له. والتنحنح الَنحيُح: صوٌت يردِ ده اإلنسان يف جوفه. وقد َنحَّ يَنِ  ]حنح[
 معروف، والنحنحة مثله.

تَ  ]ندح[ َدُح: املكان الواسع. ويل عن الُنْدُح ابلضم: األرض الواسعة، واجلمع أنداٌح. واملَناِدُح: املفاوز. واملُنـْ
َتَدٌح، أي سعٌة. يقال: " إنَّ يف املعاريض ملَْندو   َحًة عن الكذب "، وال تقل ممدوحة.هذا األمر َمْندوَحٌة وَمنـْ
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( ، إذا تبدَّدْت واتَّسعْت من الِبطنة. واْنَدحَّ بطُن فالٍن اندحاحاً: اتَّسع من 1وتندحت الغنم من مرابضها )
ا قالت طنة. واالب ، من مِسٍَن كان ذلك أو علَّة. ويف حديث أم سلمة أهنَّ ْنداَح بطنه انِدايحاً، إذا انتفخ وتدىلَّ

لعائشة رضي هللا عنهما: " قد مَجََع القرآن َذيـَْلِك فال تـَْنَدحيِه "، أي ال توسِ عيه ابخلروج إىل البصرة. ويروى: " 
 دح وهو العالنية.من الب ال تـَْبَدحيِه " ابلباء، أي ال تفتحيه،

نـََزْحُت البئَر نـَْزحاً: استقيت ماءها كلَّه. وبئٌر َنزوٌح: قليلة املاء، ورَكااي نـُُزٌح. والنَـَزُح ابلتحريك: البئر  ]نزح[
( الغروب اجلوف ونـََزَحِت 2اليت نُزَِح أكثر مائها. قال الراجز: ال يستقى يف النزح املضفوف * إال مدارات )

ُعَدْت. وبلٌد انزٌِح، وقوٌم منازيٌح. وقد نُزَِح بفالن، إذا بُعد عن دايره غيبة بعيدة. وأنشد حاً: بَـ الدار نُزو 
 االصمعي:

_________ 
 ( يف اللسان: " يف مرابضها ".1)
( إال مدارات ابلتاء املبسوطة، وهى مجع مدارة، ِجْلٌد يُداُر وخُيَْرُز على هيئة الدلو فيستقى به. املضفوف: 2)
 عليه الناس، وهو مأخوذ من الصفف: وهو كثرة العيال. واجلوف: مجع جوفاء، وهى الواسعة.ذى كثر ال
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تَـَزٍح من كذ َزْح به ال بُدَّ يوماً * جيئ به نعى أو بشري وتقول: أنت مبُنـْ ا، أي ببُـْعٍد منه. قال ابن َهْرَمَة يرثي ومن يـُنـْ
َتزاِح إال أنَّه أشبع فتحة الزاى فتولدت االلف.ابنه: فأنَت من الَغواِئِل حني تـُْرمى   * ومن َذمِ  الرِجاِل مبُنـْ

( مل تقصع جرائرها * 1َنَشَح َنْشحاً وُنشوحاً: شرب دون الرى. قال ذو الرمة: فانصاعت احلقب ) ]نشح[
 وقد نشحن فال رى وال هيم والنشوح ابلفتح: املاء القليل. قال أبو النجم يصف احلمري:

 ما غيبت نشوحاحىت إذا 
ين َعْوٍف فلم يـَتَـَقبَّلوا * رسويل ومل تـَْنَجْح ( : َنَصْحُت ب2َنَصْحُتَك ُنْصحاً وَنصاَحًة. قال الذبياين ) ]نصح[

 لديهم وسائلي وهو ابلالم أفصح. قال هللا تعاىل: )وأْنَصُح لكم( . واالسم النصيحة.
_________ 

احلقب: مجع أحقب وحقباء، وهو احلمار الوحشى الذى يف بطنه ( يف املطبوعة االوىل " اخلف " حتريف. و 1)
 قب. وىف اللسان: " مل تقصع ضرائرها ".بياض، أو االبيض موضع احل

 ( يعىن النابغة.2)
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: الناِصُح اخلالص من  والنصيح: الناصح. وقوم نصحاء. ورجل انصح اجليب، أي نقى القلب. قال األصمعي 
َتَصَح فالٌن، أي قبل النصيحة. يقال: انـَْتِصْحين العسل وغريه، مثل ال ناصع. وكل شئ خلص فقد نصح. وانـْ

عده نصيحا. ابن االعرايب: نصحت االبل الشرب  إنَّين لك انِصح. وتـََنصََّح، أي تشبَّه ابلُنَصحاء. واْستَـْنَصَحُه:
ْتُه. وأْنَصْحُتها أان: أرويتها. وأنشد: هذا م قامي لك حىت تنصحي * راي وجتتازى بالط تنَصح ُنصوحاً، أي َصَدقـَ

االبطح قال: ومنه التوبة النصوح، وهى الصادقة. ويروى: " تنضحي " ابلضاد، وليس ابلعاىل. والنصح 
ك َنَصْحُت الثوب: ِخْطُتُه. ويقال منه التوبة الَنصوُح، اعتبارًا بقوله عليه السالم: " َمِن ابلفتح: مصدر قول

ستْغَفَر َرفََأ ". وثوٌب متَـَنصَّح، أي خُمَيٌَّط، ابلتوكيد. والناِصح: اخليَّاط. والِنصاُح: السلك اْغتاَب َخَرَق، ومِن ا
 صمعي  لالعشى:خُياُط به. والِنصاحاُت أيضاً: اجللود. وأنشد األ
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 راء.وشيبة بن نصاح أيضا: رجل من القفرتى القوم نشاوى كلهم * مثَل ما ُمدَّْت ِنصاحاُت الُرَبْح 
. تقول: َنَضَح  ]نضح[ . نضْحت البيت أَْنِضُحُه ابلكسر. والَنْضُح أيضاً: الُشْرُب دون الِريِ  الَنْضح: الرشُّ

عطَشُه يـَْنِضُحُه. والَنضيُح: احلوض، واجلمع ُنُضح. وكذلك الَنَضُح ابلتحريك، واجلمع َأْنضاٌح. قال ابن 
 ( :1لنضيح: العرق. قال الراجز )أي يبله. وااالعرايب: إمنا مسى بذلك النه ينضح عطش االبل 

تنضح ذفراه مباء صب * والناِضح: البعري يْستقى عليه، واألنثى انِضَحٌة وسانَِيٌة. والَنضَّاُح: الذي يـَْنَضُح على 
البعري، أي يسوق السانية ويسقي خناًل. وهذه خنٌل تـُْنَضُح، أي ُتسقى. وماُل فالٍن ُيسقى ابلَنْضِح، وهو 

َتَضَح عليهم املاُء، أي تـََرشََّش. . وَنَضحوهُ مصدر ْم ابلَنبل، أي رموهم. يقال: اْنَضْح عنَّا اخليَل، أي اْرِمِهْم. وانـْ
 وَنَضَح الرجُل عن نفسه، إذا دفع عنها حبجٍَّة. وهو يـَْنَضُح عن فالٍن، أي يذب عنه ويدفع.

_________ 
 ( هو دكني بن رجاء.1)
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ذا ُح ممَّا ُقِرَف به، أي ينتفي ويتنصَّل منه. والَنضوُح: ضرٌب من الطيب. االصمعي: نضح الشجر، إورأيته يـَتَـَنضَّ 
 تفطَّر ليخرج ورقه. ابن السكيت: نضحت القربة واخلابية تنضح ابلفتح نضحا وتنضاحا: رشحت.



َتَطَحِت الكباش وتَن ]نطح[ اَطَحْت. وكبٌش َنطَّاٌح. والَنطيَحُة: َنَطَحُه الكبش يـَْنِطُحُه ويـَْنَطُحُه َنْطحاً. وانـْ
ا جاءت ابهلاء لغلبة االسم عليها. وكذلك الفريسة واالكيلة والرمية، النه ليس  املَْنطوَحُة اليت ماتت منه. وإمنَّ

يف نفسه مما ينطح، والشئ مما يفرس ومما يؤكل. والنطيح  هو على نطحتها فهى منطوحة، وإمنا هو الشئ
تيك من أمامك من الطري والوحش، وهو خالف الَقعيد. وقوهلم " ماله انطح وال خاِبٌط " والناطح هو الذي أي

فالناِطُح: الكبش والتيس والعنز. واخلابط: البعري. والَنطيُح: الفرس الذي يف جبهته دائراتن: ويكره. فإن كانت 
 ا قران احلََمل.واحدة فهى دائرة اللطاة، وليست تكره. ويقال للشرطني: الَنْطح والناِطح، ومه

(1/412) 

 

 وأصابه انِطٌح، أي أمٌر شديد. ونواطح الدهر: شدائده.
َفُح، أي فاَح. وله نـَْفَحٌة طيِ بة. ونـََفَحِت الناقة: ضربت برجلها. ونـََفَحُه ابلسيف: تناوله  ]نفح[ نـََفَح الِطيُب يـَنـْ

ُتَك 1املعروف. قال الشاعر ) من بعيد. ونفحه بشئ، أي أعطاه. يقال: ال يزال لفالن نـََفحاٌت من ( : ملَّا أتـَيـْ
( . ونـََفَحِت الريُح: هبَّت. 3( أي طابت هلا النفس )2 طاَبْت هلا الَعَرُب )أرجو فضَل انئِِلُكْم * نـََفْحَتين نـَْفَحةً 

: ما كان من الرايح نـَْفٌح فهو برٌد، وما كان َلْفٌح فهو حر. وقول الشاعر )  ( :4قال األصمعي 
_________ 

 ( للرماح بن ميادة، ومدح الوليد بن يزيد بن عبد امللك.1)
 ( ويروى:2)

 وساكنه * وقبله: إىل الوليد أىب العباس ما عملت * ودوهنا املعط من تبان والكثب ملا أتيتك من جند
 ( العرب: مجع عربة، وهى النفس.3)
 ( هو أبو ذؤيب.4)
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ه بربدها. ونفح العرق ينفح نـَْفحاً، إذا نزا منه الدم. ونـَْفَحٌة من ( * يعىن اجلنوب تنفح1* ميانية نفوح )
، واحدهتا نَفيحٌة،  العذاب: قطعة منه. والَنفوُح من النوق: اليت خيرج لبنها من غري حلب. والَنفائح: الِقِسيُّ

. وانَفحوُهْم، مثل للسهم. وانَفْحُت عن فالن: خاصْمت عنهوهي َشطيبٌة من نـَْبٍع. وقوٌس نَفوٌح: بعيدة الدفع 
( بكسر اهلمزة وفتح الفاء خمفَّفة: َكِرُش احلمل أو اجلدي ما مل أيكل، فإذا أكل فهو 2كافحوهم. واإلَنـَْفَحُة )



كرش، عن أىب زيد. وكذلك املنفحة بكسر امليم. قال الراجز: كم قد أكلت كبدا وإنفحه * مث ادخرت ألية 
 ( :3 )شرحه واجلمع أانفح. وأنشد ابن اال عريبم

 (4إذا أوملوا مل يوملوا ابالانفح )
_________ 

 ( البيت بتمامه: وال متحري ابتت عليه * ببلقعة شآمية نفوح1)
 ( االنفحة مشددة، وخمففة.2)
 ( للشماخ.3)
 ( صدره:4)

 وإان ملن قوم على أن ذممتهم:
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ال خرُي الِشعر احلَْويلُّ املُنَـقَُّح. وتـَْنقيُح العظم: تـَْنقيُح اجلذِع: تشذيبه. وتـَْنقيُح الِشعر: هتذيبه. يق ]نقح[
 استخراج خمه. يقال: نقحت العظم وانتقحته، مبعىًن. وتـَنَـقََّح شحم الناقة، أي قل.

ي تزوَّجت، وهي انِكٌح يف بين النكاح: الوطئ، وقد يكون العقَد. تقول: َنَكحُتها وَنَكَحْت هي، أ ]نكح[
. وقال: َلَصْلَصَلُة الِلجاِم برأِس ِطْرٍف * أحبُّ إيلَّ من أن تـَْنِكحيين واْستَـْنَكَحها فالن، أي هي ذات زوج منهم

مبعىن َنَكَحها، وأْنَكَحها، أي زوَّجها. ورجٌل ُنَكَحٌة: كثري النكاح. والُنْكُح والِنْكُح لغتان، وهي كلمة كانت 
، فتقول: ُنْكٌح. حىت قالوا: " أسرع من نكاح أم ب تتزوَّج هبا. وكان يقال ألم خارجة عند اخِلطبة: ِخْطبٌ العر 

 خارجة ".
 الَتناُوُح: التقابل. يقال: اجلبالن يتناوحان. ومنه مسيت الَنواِئُح، ألن بعضهن يقابل بعضا. ]نوح[
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، ألن بعضها يُناوُِح بعضاً ويناسج. وكل ريح استطالت أثرًا فهبَّ  ْت عليه وكذلك الرايح إذا تقابلت يف املهب 
ريح طواًل فهي نـَيِ َحُته، فإن اعرتضته فهي َنسيَجُته. وانَحْت املرأة تَنوُح نـَْوحاً ونِياحاً، واالسم الِنياَحُة. ونساٌء 

، وانِئحاٌت. يقال: كنَّا يف َمناَحِة فالن. وتنوح الشئ تنوحا، إذا حترك وهو متدل. نـَْوٌح وأْنواٌح، ونـُوٌَّح، وَنوائحُ 
العجمة والتعريف. وكذلك كل اسم على ثالثة أحرف أوسطه ساكن مثل لوط، الن خفته ونوح ينصرف مع 



 عادلت أحد الثقلني.
 فصل الواو

حة. وشئ وتح وعر إتباٌع له، أي نـَْزٌر. ورجل شئ وتح ووتح، أي قليل اتفه. وقد َوُتَح ابلضم يوتح وات ]وتح[
، أي أقلَّها. وكذلك التَـْوتيُح. وتـََوحتَُّْت من الشراب: شربت َوِتٌح، بكسر التاء، أي خسيٌس. وأْوَتَح فالن عطيـََّته

 شيئا قليال.
 الَوجاُح والِوجاَح والُوجاُح: الِسرْتُ. قال القطامى: ]وجح[
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* مل يدع الثلج هلم وجاحا * ورمبا قلبوا الواو ألفا فقالوا: أجاح وإجاح وأجاح. ويقال للماء يف أسفل احلوض 
ر ما يسرته: َوجاٌح. ويقال: َلِقيته أدىن َوجاٍح، الول شئ يرى. وأوجحه البول: ضيَّق عليه. ومنه إذا كان مقدا

ي صفيٌق متنٌي، وَوجيٌح أيضاً. وابٌب َمْوجوٌح، أي مردوٌد. وأْوَجَحِت الناُر، أي َوَضَحْت وَبَدْت. ثوب ُموَجٌح، أ
 فا.وأْوَجَح لنا الطريق. ويقال: حفر حىت أوجح، إذا بلغ الص

الوحوحة: صوت معه حبح. يقال: وْحَوَح الرجل يف يده، إذا نفخ فيها من شدَّة الربد. قال األصمعي:  ]وحح[
 ( :1َوْحواٌح، أي خفيف. قال وأنشد ) رجلٌ 

 ( * وكذلك الوحوح. قال اجلعدى يرثى أخاه:2فاتسقت لزاجر وحواح )
_________ 

 ( اليب االسود العجلى.1)
 ( ويروى:2)

 زاجر وحواح * وبعده: وذعرت من
 مالزم آاثرها صيداح:
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 (1ومن قبله ما قد ُرزِْئُت بَوْحَوٍح * وكان ابن أمي واخلليل املصافيا )
 الكسائي: أودحت االبل: مسنت وحسنت حاهلا. أبو عمرو: أْوَدَح الرجل: أذعن وخضع. وأنشد: ]ودح[

ا قاأْوَدَح ملا أن رأى اجلَدَّ   لوا: أْوَدَح الكبُش، إذا توقَّف ومل ينز. َحَكْم * ورمبَّ



الَوَذُح: ما يتعلَّق يف أذانب الشاِء وأرفاِغها من أبعارها وأبواهلا، فيجفُّ عليها، الواحدة َوَذَحٌة، واجلمع  ]وذح[
منه: وذحت كتافها الَوَضُر تقول وذح، مثل بدنة وبدن. قال جرير: والتغلبية يف أفواِه َعْوَرهِتا * ُوْذٌح كثرٌي ويف أ

 الشاة توذح وتيذح وذحا.
الوشاح: شئ ينسج من أدمي عريضا ويرصع ابجلواهر، وتشده املرأة بني عاتقيها. يقال ِوشاٌح وإشاٌح  ]وشح[

 وُوشاٌح وُأشاٌح، واجلمع الُوُشُح واألْوِشَحُة. وَوشَّْحُتها تـَْوشيحاً فتَوشََّحْت هي، أي
_________ 

بيت: اسم علم الخيه بصفة. ورثى يف هذه القصيدة حمارب بن قيس بن عبس ل ابن برى: وحوح يف ال( قا1)
 من بىن عمه، ووحوحا أخاه.
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( : 1لبسته. ورمبا قالوا تـََوشََّح الرجل بثوبه وبسيفه. والَوْشحاُء من العنز: املوشحة ببياض. وقول الراجز )
لوشاح: وإمنا يزيدون هذه النون املشددة يف ( يعىن ا2أحب منك موضع الوشحن * وموضع اللبة والقرطن )

 ضرورة الشعر. وواشح: قبيلة من اليمن.
وَضَح األمر َيِضُح ُوضوحاً واتََّضَح، أي ابَن. وأْوَضْحُتُه أان. وأْوَضَح الرجُل: ُوِلد له أوالٌد بيٌض.  ]وضح[

الشئ، إذا وضعت يدك  واستوضحتوقوهلم: من أين أْوَضْحُت؟ أي من أين طلْعت؟ ومن أين بدا وضحك. 
على عينك تنظر هل تراه. يقال: اْستَـْوِضْح عنه اي فالن. واْستَـْوَضْحُتُه األمَر أو الكالَم، إذا سألته أن يـَُوضِ َحُه 

 ( ، أي استبان.3لك. وتـََوضََّح ُمْلُك الطريق )
_________ 

 ( دهلب بن قريع خياطب ابنا له.1)
 ( وأورده االزهرى:2)

 والقفن * وقال: فإنه زاد نوان يف الوشح والقفا.االزار  وموضع
 ( ملك الطريق، مثلث امليم: وسطه.3)
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ُتُه. والَوَضُح: الدرهُم الصحيُح.  واملتوضح: الذى يظهر نفسه يف الطريق وال يدخل اخلََمر. ووَضُح الطريِق: حَمَجَّ
والبياُض، يقال: ابلفرس َوَضٌح، إذا كانت به ِشَيٌة. ألْوضاُح: حليٌّ من الدراهم الصحاح. والَوَضُح: الَضوُء وا

وقد يكىن به عن عن الربص، ومنه قيل جلذمية االبرش: " الوضاح ". والوضاح أيضا: الرجل األبيض اللون 
فة: ظم. والواِضَحُة: األسناُن اليت تبدو عند الضحِك. قال طر احَلَسُنُه. واملُوِضَحُة: الَشجَُّة اليت تُبدي َوَضَح الع

 (2( * ال ترَك هللا له واضحه )1كلُّ خليٍل كنُت خاللُته )
الَوْطُح: ما تعلَّق ابألظالف وخمالب الطري من الُعرَِّة أو الطني. األموي : َتواَطَح القوُم: تداولوا الشر  ]وطح[

 فيما بينهم. وأنشد:
_________ 

 يروى: " صافيته ". (1)
 به الليلة ابلبارحه( بعده: كلهم أروغ من ثعلب * ما أش2)
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 ( * أي يتقاتلون.1يتواطحون به َعلى ِديناِر )
مع وقح مثل قذال وقذل. وقد وقح ابلضم يوَقُح وقاَحة وُوقوحًة وُوقوحاً حافٌر َوقاٌح، أي صلٌب، واجل ]وقح[

احلافُر واْستَـْوَقَح. ويقال أيضاً وُوْقحاً ابلضم خيفَّف ويثقل، وِقَحًة وَقَحًة، واهلاء عوض من الواو. وكذلك َأْوَقَح 
الَقَحِة والَوقاَحِة. وامرأٌة َوقاُح الوجِه. وتوقيُح َوُقَح الرجُل، إذا صار قليل احلياء فهو َوِقٌح، وَوقاٌح بنيِ  الِقَحِة و 

 جمراب.احلافِر: تصليبه ابلَشحم املذاب. اللحياين: رجٌل ُمَوقٌَّح مثل موقَّع، وهو الذي أصابته البالاي فصار 
 استوكحت الفراخ: غلظت. ]وكح[
 الَوليَحُة: الِغرارَُة. والَوليُح والَوالِئُح: ]وحل[

_________ 
عر للحكم اخلضرى. وقبله مع صدره: وأىب مجال لقد رفعت ذمارها * بشباب كل حمرب سيار * لذ ( الش1)

 أبفواه الرواة كأمنا * يتواطحون به على دينار مجال: اسم امرأة.
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 يصف سحااب: يضئ راباب َكُدْهِم املَخا * ِض ُجلِ ْلَن فوَق الوالاي الوليحاالغرائُر، واجِلالُل أيضاً. قال أبو ذؤيب 
َوْيٌح: كلمة رمحة. وويٌل كلمة عذاٍب. وقال اليزيدي : مها مبعىن. تقول: ويح لزيد، وويل لزيد، ترفعهما  ]ويح[

 على االبتداء. قال محيد:
 (1يدر ما هن وحيما )ويح ملن مل 

_________ 
 ويح ملن مل يدر ". وصدره:( متامه: " و 1)

 أال هيما مما لقيت وهيما:
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( ، فتنصبهما إبضمار فعل، كأنك قلت: ألزمه هللا وحيا وويال، وحنو 1أن تقول: وحيا لزيد وويال لزيد )ولك 
افة، فتنصبهما إبضمار فعل. وأما قوهلم: ذلك. ولك أن تقول: وحيك وويح زيد، وويلك وويل زيد ابالض

ه بغري الم، النك لو قلت فتعسا هلم، وبعدا لثمود، وما أشبه ذلك فهو منصوب أبدا، النه ال تصح إضافت
 فتعسهم أو بعدهم مل يصلح، فلذلك افرتقا.

_________ 
 وهرى.( يف املطبوعة االوىل: " ويح لزيد وويل لزيد ". وصوابه من نقل اللسان عن اجل1)
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 اخلاء:ابب 
 فصل االلف:

 ائتلخ عليهم أمرهم: اختلط. يقال: وقعوا يف ائتالخ. ]أخل[
التْأريُخ: تعريف الوقت. والتـَْوريُخ مثله. وَأرَّْخُت الكتاَب بيوم كذا، وَورَّْخُتُه، مبعىًن. واإلراُخ: بقُر  ]أرخ[

 الوحِش، الواحدة إرخ.
 يذكر ويؤنث.( ابلضم: موضع، 1أضاخ ) ]أضخ[
َيْأفوخ: املوضع الذي يتحرك من رأس الطفل، وهو يـَْفعوٌل، واجلمع اليآفيُخ. وَأَفْخُتُه: ضربت أيَْفوَخُه. ال ]أفخ[

 وايفوخ الليل: معظمه.



 فصل الباء
 بخ: كلمة تقال عند املدح والرضا ابلشئ، ]خبخ[

_________ 
ها القاموس ابالمحر إشارة ل "، وهذه املادة ذكر ( قوله أضاخ، أي كغراب، موضع. وىف بعض النسخ " جب1)

 إىل أهنا من زايدته على الصحاح، مع أهنا موجودة فيه.
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ا شدَّدت كاالسم. وقد  وتكرر للمبالغة فيقال: َبْخ، بْخ. فإن َوَصْلَت خفْضت ونوَّْنت فقلت: َبٍخ َبٍخ. ورمبَّ
ُم الراِفداِت * َبٍخ لك َبٍخ لبحر خضم وخببخت الرجل، إذا قلت رَ مجعهما الشاعر، فقال يصف بيتاً: َرواِفُدُه َأكْ 

له ذلك. قال احلجاج العشى مهدان يف قوله: بني االشج وبني قيس ابذخ * بخ بخ لوالده وللمولود: " وهللا 
ا قالوا: ور ال خببخت بعدها ". وتبخبخ احلر: سكن بعُض َفورته. يقال: خَبِْبخوا عنكم من الَظهرية، أي أَْبِردوا.  مبَّ

 َخْبِخبوا، وهو مقلوب منه. وخَبَْبَخ البعري، إذا َهَدر ومألْت شقشقته فمه. فهو مجل خبباخ اهلدير.
الَبَذُخ: الِكرْبُ. وقد َبِذَخ ابلكسر. وتـََبذََّخ، أي َتَكربََّ وَعال. وشرٌف ابِذٌخ، أي عال. والَبواِذخ من  ]بذخ[

 ، أي ابدن.خٌ اجلبال: الَشوامُخ. وامرأٌة بـَْيذَ 
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 ( [ الرَباِبُخ: َخَزُف الُكُنِف توصِ ل من السطح إىل االرض.1) ]بربخ
الرَبْزَُخ: احلاجز بني الشيئني. والرَبْزَُخ: ما بني الدنيا واآلخرة من وقت املوت إىل البعث، فَمن مات  ]برزخ[

 فقد دخل الرَبْزََخ.
ورجٌل أَبـَْزُخ وامرأٌة بـَْزخاُء. وكذلك الفرس إذا اطمأَنَّْت قطاتُُه  البَـَزُخ: خروج الصدر ودخول الظهر. ]بزخ[

ا أخرجْت عجيزهَتا. وتَبازََخ فالٌن عن األمر، أي تقاعس. وبزاخة: موضع كانت به وُصلبه. وتبازخْت املرأَة، إذ
 وقعة اليب بكر رضى هللا عنه.

( . واملَْبَطَخُة ابلفتح: موضع الِبط يخ، 2لبطِ يخ )البطيخة: واحدة البطيخ. وأبطخ القوُم: كُثر عندهم ا ]بطخ[
 وضم الطاء فيه لغة.

_________ 



 ه املادة مكتوبة ابالمحر يف القاموس فافهم. قاله نصر.( قوله بربخ، هذ1)
. وانقوىل. فكأن البطيخ حقيقة هو االصفر املسمى ابلفارسية خربز، على وزن زبرج. قاله ( أي القاوون اه2)

 نصر.
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ُ البلخ ) ]بلخ[  ( .1بَِلَخ الرجل ابلكسر وتـَبَـلََّخ، أي تكربََّ، فهو أَبـَْلُخ َبنيِ 
 ابَخ احلَرُّ والناُر والغضُب واحلمَّى، أي َسَكَن وَفرَتَ. قال رؤبة: ]بوخ[

 ي يف اختالط.حىتَّ يَبوَخ الَغَضُب احلَميُت * وَعدا حىتَّ ابَخ، أي أْعيا. وهْم يف بُوٍخ من أمرهم ابلضم، أ
 فصل التاء

 ( .2صوت )الَتخُّ: العجني احلامض. وقد تخ ختوخا، وأخته صاحبه. والتختخة: حكاية  ]ختخ[
 فصل الثاء

اثَخْت قدُمه ابلوحل تَثوُخ وتثيخ: خاضت وغابت فيه. وقال املتنخل يصف سيفا: أبيض كالرجع  ]ثوخ[
 فرسا: رسوب إذا * مااثخ يف حمتفل خيتلى وقال أبو ذؤيب يصف

_________ 
 ( والبلخاء: احلمقاء، كذا يف بعض النسخ.1)
 وانقوىل. نسخ الصحاح. اه ( والتخ بضم التاء: الكسب. كذا يف بعض2)
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 (1قصر الصبوح هلا فشرج حلمها * ابلىن فهى تثوخ فيها االصبع )
 فصل اجليم

فالن وَجْخَجَخ وجَتَْخَجَخ، إذا اضطجع َجخَّ ببوله: رمى به. وجخجخت الرجل: صرعته. وَجخَّ  ]جخخ[
 ومتكن واسرتخى. وقال االغلب العجلى:

 (2إن سرك العز فجخجخ جبشم )
، مثل ]جفخ[  جخف ومجخ، فهو جفاخ ومجاخ، وذو َجْفٍخ، وذو مَجٍْخ. وجاَفَخُه وجاخمه. َجَفَخ: َفَخَر وتكرب 
فهو سيٌل جالخ. وأما اجلالح ابحلاء غري معجمة، فهو َجَلَخ السيُل الوادي جَيَْلُخُه َجْلخاً أي مأله،  ]جلخ[



 اجلراف. واجللواخ: الوادي الواسع املمتلئ.
 يل الوادي: اقتلع أجرافه.جَتَوََّخِت البئر: اهنارت. وجاَخ الس ]جوخ[

_________ 
 ( شرج ابجليم: خلط. وشرجيان: خليطان. والىن: الشحم.1)
 ( بعده:2)

 أهل النباه والعديد والكرم:

(1/420) 

 

 قال الشاعر:
َِ من َجوِخ الُسيوِل َوجيُب * واجلَْوخاُن: اجلَريُن بلغة أهل البصرة.  فللَصْخِر

 فصل اخلاء
ٌة يف اجلدار تؤدي الضوَء. و  ]خوخ[ اخلَُوخيَِْيُة: الداهية، والياء خمففة. اخلَْوَخُة: واحدة اخلَْوِخ. واخلَْوَخُة أيضًا: َكوَّ

 سوف تدخُل بينهم * ُخَوخيَِْيٌة َتْصَفرُّ منها االانمل ويروى: " دويهية ".قال لبيد: وُكلُّ أانٍس 
 فصل الدال

 َدبََّخ الرجل تدبيخاً، إذا قـَبََّب ظهره وطأطأ رأسه، ابخلاء واحلاء مجيعا، عن أىب عمرو، وابن االعرايب. ]دبخ[
 خ ابلضم: لغة يف الدخان.دخدخنا القوم: ذلللناهم. قال الشيباين: الدخدخة: االعياء. والد  []دخخ

َدْرخَبَِت احلمامة لذكرها، إذا خضعت له وطاوعته. وكذلك دربخ الرجل، إذا طأطأ رأسه وَبَسَط ظهره.  ]دربخ[
 قال العجاج:
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 ( التنوخ يقول: إىن لسيد الشعراء.2( * لفحلنا إن سره )1ولو أقول درخبوا لردخبوا )
 : كفى حزان أين ِ تطاَلْلُت كي أرى ُذرى قلىت دمخ فما تراين (4)( . وقال 3دمخ: اسم جبل ) ]دمخ[
. ودوخته  ]دوخ[ داَخ البالَد َيدوخها: قهرها واستوىل على أهلها. وكذلك َدوََّخ البالد. وداَخ الرجُل َيدوُخ: َذلَّ

 ( .5أان. قال االصمعي: دخيه وديثه، مبعىن ذهلل. قال العدبس )
ُو، وا ]ديخ[  ع َدخْيٌَة، مثل ديك وديكة.جلمالديخ: الِقنـْ



 فصل الذال
الِذيُخ: ذكر الضباع الكثري الشعر. قال الكسائي: األنثى ذخيٌَة، واجلمع ذيوخ وأذايخ وذخية. قال  ]ذيخ[
 جرير:

_________ 
 ( يف اللسان: " ولو نقول ".1)
 ( يف اللسان: " إذ سره ".2)
 : ال حار وال ابرد.امخ( ودمخ، كمنع: ارتفع. ودمخ رأسه: شدخه، وليل د3)
 ( طهمان بن عمرو الكاليب.4)
 ( كذا يف االصل.5)

(1/421) 

 

 (1* مثل الضباع يسفن ذخيا ذائخا )
 اءفصل الر 

تربخ، أي اسرتخى. ومربخ: رملة ابلبادية. والربيخ من الرجال: العظيم املسرتخي. والَربوُخ من النساء:  ]ربخ[
 ( .2رخبت )اليت يـُْغشى عليها عند اجلماع. وقد 

 رََتَخ العجنُي والطني، فهو راتخ، أي رق. ]رتخ[
عرايب: رََخْخُت الشراَب: مزْجُته. والُرخُّ ابلضم: أرٌض رَخاٌخ، أي رِْخَوٌة. وعيٌش رَخاٌخ: واسٌع. ابن األ ]رخخ[

 نبات هش.
 ( : ثبت. وكلُّ اثبٍت راِسٌخ، ومنه: )الراِسخون يف العلم( .3رسخ الشئ رسوخا ) ]رسخ[
 (4الرضخ مثل الرضح. رضخت احلصى ) ]رضخ[

_________ 
 صوابه من اللسان.( يسفن، ابلفاء من السوف، وهو الشم. وىف املطبوعة االوىل: " يسقن "، 1)
 ( رخبت كفرح ومنع رخبا وربوخا ورابخا.2)
 ( رسخ كخضع.3)
 ( رضخ احلصى كمنع، وضرب.4)
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حلجارة. ورضخت له رضخا، وهو الَعطاء ليس ابلكثري. ويف احلديث: " والنوى: كسرته. ورضخت رأس احلية اب
 أمرت له برضخ ". ورضخته وأرضخته، إذا رميته ابحلجارة. وتراضخنا: ترامينا.

 فصل الزاى
 موسى: " َمْن يـَتَِّبِع القرآن يـَْهِبْط به على رايض اجلنَّة، وَمنْ  زَخَُّه، أي دفعه يف َوْهَدٍة. ويف حديث أيب ]زخخ[

يـَتَِّبْعُه القرآن يـَُزخُّ يف َقفاُه َحىتَّ يَقِذف به يف انر جهنم ". واملزخة، ابلفتح: املرأة. قال الراجز: طوىب ملن كانت 
: فال له مزخه * يزخها مث ينام الفخه والزخة: الغيظ واحلقد. يقال: زَخَّ الرجلُ   زَخَّاً، إذا اغتاظ. قال صخُر الَغي 

  * وُتْضِمَر يف الَقْلِب َوْجدًا َوخيفا والَزخيُخ: شدة بريق اجلمر. تقول: زَخَّ اجلمر يزخ، ابلكسر.تـَْقُعد نَّ على زَخَّةٍ 
ا صفاٌة ملساٌء. ]زخل[  الَزخْلُ: املَزِلَُّة تِزلُّ فيها األقدام لُنُدوَّهِتا، ألهنَّ
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 أبو زيد: مقاٌم زخَْلٌ، مثل زجل، أي دحض. وأنشد:
ٍة 1قام على منزلة ) ( زخل فزل * وبئر زلوخ: أعالها َمزِلٌَّة، يزَلق َمن قام عليها. وقال: كأنَّ رِماَح القوِم َأْشطاُن ُهوَّ

ُم والَزخْلُ أيضاً: َغْلَوُة سهٍم. قال الراجز:* زَلوِخ النواحي َعرْ   ُشها ُمتَـَهدَّ
بيان. وأنشد أبو عمرو: وصرت من من مائة زخل مبريخ غال * والزخلة، مثال القربة: الزحلوقة يتزجل منها الص

 بعد القوام أبزخا * وزخل الدهر بظهري زخلا
 نوف الُزمَُّخ: الُشمَُّخ.الزاِمُخ: الشامخ. وقد َزَمَخ: تكربَّ واتَه. واأل ]زمخ[
 زَِنَخ الُدهن ابلكسر، َيزَنُخ زخنا: تغري، فهو زنخ. ]زنخ[

 فصل السني
 السبخة: واحدة السباخ. ]سبخ[

_________ 
 ( " على مرتعة " يف املخطوطة، وىف اللسان: " على منزعة ".1)
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( بكسر الباء: ذات سباخ، وحفروا فأسبخوا: بلغوا الِسباَخ. والَسبيُخ: ما سقط من ريش 1وأرض سبخة )
بيخة، وكذلك من فُّ لَتغزَِله املرأة. والقطعة منه سالطائر. والَسبيُخ من القطن: ما ُيْسَبُخ بعد الَنْدف، أي يـُلَ 

الصوف والوبر. االصمعي: يقال سبخ هللا عنك احلمى، أي خففها. وىف احلديث أنه عليه السالم قال لعائشة 
حني دعت على سارق سرقها: " ال تسبخى عنه بدعائك عليه "، أي ختففى عنه إمثه. قال الشاعر: َفَسبِ ْخ 

َر الرمحعليَك اهلَمَّ  . والتَّْسبيُخ أيضا: النوم 2ُن شيئاً فكاِئُن وسبَّخ )واْعَلْم أبنَُّه * إذا َقدَّ : فرت وخفَّ ( احلُرُّ
 الشديد. أبو عمرو: السبخ: النوم والفراغ. وقرأ بعضهم: )إن لك يف النهار سبخا طويال( ، أي فراغا.

 .ِت اجلرادُة: غرزْت َذنـََبها يف االرضالَسخاُخ، ابلفتح: األرض اللَّينة احلُر ة. وَسخَّ  ]سخخ[
 الَسْرَبُخ: األرض الواسعة. قال عمرو ابن معدى كرب: ]سربخ[

_________ 
 ( قال يف املختار: أرض سبخة أي ذات ملح ونز.1)
 ( يف اللسان: " تسبخ " و " سبخ " ابلتضعيف أيضا.2)
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 ( * من اجلنان سرخبها مليع1وأرض قد َقَطْعُت هبا اهلَواهي )
ملَْسلوُخ: الشاُة ُسِلَخ عنها جلُدها. وَسَلَخِت املرأة َأْسَلُخها وَأْسُلُخها َسلخاً. واَسَلْخُت جلد الشاة  ]سلخ[

ِدْرعها: نزعْته. وامِلْسالُخ: اإلهاُب. وِمْسالُخ احلَي ِة: ِقشرها الذي تـَْنَسِلخ منه. وامِلْسالُخ: النخلة اليت ينتثر 
مُجادى ِستًَّة * َجزآ  آخره. قال لبيد: حىتَّ إذا َسَلخا ُبسُرها أخضر. وَسَلْخُت الشهَر، إذا أمضيته وصرَت يف

َفطاَل ِصياُمُه وِصياُمها واْنَسَلَخ الشهُر من سنته، والرجُل من ثِيابه، واحليَُّة من قشرها، والنهار من الليل. 
واألنثى َأْسَوَدة، وال  والساخلُ: األسَوُد من احلي ات. يقال أسوُد ساِلٌخ، غري مضاٍف، ألنه َيْسَلُخ جلَده كلَّ عام.

ا هو خشب ايبس.توصف بساخلَِ   ٍة. والَسليخُة: َسليخة الرِْمِث والَعْرَفِج الذي ليس فيه مرعى، إمنَّ
 الِسْنُخ: األصُل. وَأْسناُخ األسنان: أصوهلا. وَسَنَخ يف الِعْلِم ُسنوخاً: رسخ فيه. ]سنخ[

_________ 
 ( يف اللسان: " القواهى ".1)
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ْت رحُيه. يقال: بيٌت له َسْنَخٌة وَسناَخٌة. قال أبو كبري:  وسنخ الدهن ابلكسر، لغة يف زَِنَخ، إذا فسَد وتغري 
 ( بـَْيتاً َغرْيَ بيِت َسناَخٍة * واْزَدْرُت ُمْزداَر الكرمِي امِلْفَضِل يقول: ليس ببيت ِدابٍغ وال مَسْن.1فأَتـَْيُت )
خ وتسيخ: دخلت فيها وغابت، مثل اثخت. ومطران حىت صارت ساَخْت قوائمه يف األرض تسو  ]سوخ[

 االرض ُسوَّاخى على فـُعَّاىَل بفتح الالم، وذلك إذا كثرْت ِرزاُغ املطر.
 فصل الشني

الشدخ: كسر الشئ االجوف. تقول: شدخت رأَسه فانشدخ. وَشدَّْخُت الرؤوس، شدد للكثرة.  ]شدخ[
. والشاِدَخُة: الُغرَّة اليت فَشْت يف الوجه من الناصية إىل األنف ومل تصب واملشدخ: البسر يـُْغَمُز حىت  يـَْنَشِدخَ 

 العينني. تقول منه: شدخت الُغر ة، إذا اتسعت يف الوجه. قال جرير: الهم إن احلارث بن جبله
_________ 

 ( يف اللسان: " فدخلت ".1)
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 ىن ركب فعلة مشهورة قبيحة يف قتل أبيه.( على أبيه مث قتله * وركب الشادخة احملجله يع1زان )
، واجلمع َشْرٌخ، مثل صاحب وصحب. وىف احلديث: اقتلوا شيوخ املشركني واستحيوا  ]شرخ[ الشارُِخ: الشابُّ

سان بن اثبت: إن شرخ الشباب شرخهم ". وقد َشَرَخ الصيب  ُشروخاً. وَشْرُخ االمر والشباب: أوله. وقال ح
( كان جنوان والشرخ: نتاج كل  سنٍة من أوالد اإلبل. وَشَرَخ انُب البعري 2يعاص ) * ود ما مل والشعر االس

( 3َشْرخاً، إذا َشقٌّ الَبْضَعَة. وَشْرخا الفوِق: حرفاه، بينهما َموقع الوتر. وكذلك َشْرَخا الرحل: آخرته وواسطته )
 . قال العجاج:

 بعد ومل يرَكْب عليه قائمه، واجلمع ُشروٌخ.رخا غبيط سلس مركاح * والشرخ: النصل الذي مل ُيْسَق ش
_________ 

 ( قوله زان، بتشديد النون مهموز اآلخر، لكنه خفف للوزن. ومعىن التزنئة التضييق.1)
 ( يف اللسان: " يعاض " ابملعجمة. وأظنه تصحيفا.2)
يقال ال يزال ا غلط والصواب شرخا الرحل طرفاه. وقال صاحب االساس: ( اعرتضه وانقوىل فقال: هذ3)

 فالن بني شرخى رحله، إذا كان مسفارا.
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 ومها َشْرخاِن، أي ِمْثالن. واجلمع شروخ، وهم االتراب.
 ابن السكيت: رجل شْرداُخ القدِم، أي عظيم القدِم عريضها. ]شردخ[

. واألنوُف اجلباُل الَشواِمُخ هي الشواهق. وقد مشََخ اجلبل فهو شاِمٌخ. ومشَََخ الرجل أبن ]مشخ[ فه: تكربَّ
 الشمخ، مثل الزمخ. والشماخ بن ضرار الشاعر.

الِشْمراُخ والُشْمروُخ: الِعْثكاُل والُعْثكوُل. والِشمراخ: رأس اجلبل. والشمراُخ: ُغرَّة الفرس إذا دق ت  ]مشرخ[
رى اجلَْوَن ذا الِشمراِخ ( : ت1جلَّلت اخليشوم ومل تبلغ اجَلْحَفلة. والفرس مِشراٌخ أيضاً. قال الشاعر )وسالت و 

 والورَد يـُْبتغى * لَيايلَ َعْشرًا َوْسطَنا وهو عائُر والشمراخية: صنف من اخلوارج، أصحاب عبد هللا بن مشراخ.
 مجع الَشْيِخ ُشيوٌخ وَأْشياٌخ وشيخة وشيخان ]شيخ[

_________ 
 ( حريث بن عتاب النبهاين.1)
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 ( :1رأة شيخة. قال عبيد )ومشيخة ومشايخ ومشيوخاء. وامل
( * وقد شاخ الرجل َيِشيُخ َشَيخاً ابلتحريك، جاء على أصله، وَشْيخوخًة وأصل الياء 2كأهنا شيخة رقوب )

مثل كينونة وقيدودة ودميومة  متحركة، سكنت النه ليس يف الكالم فعلول. وما جاء على هذا من ذوات الواو،
ولوال ذلك لقالوا: كونونة وقودودة. وال جيب ذلك يف ذوات الياء وهيعوعة، فأصله كينونة ابلتشديد فخفف 

مثل احليدودة والطريورة والشيخوخة. وَشيََّخ َتشييخاً، أي َشاَخ. وَشيَّْخته: دعوته َشْيخاً للتبجيل. وتصغري 
 أيضاً ابلكسر، وال تقل شويخ. الَشْيِخ ُشيَـْيٌخ وِشيَـْيخٌ 

 فصل الصاد
ة تصمُّ لشدَّهتا. تقول: َصخَّ الصوت األذَن يُصخُّها َصخ اً. ومنه مسيت القيامة: الصاخَُّة: الَصْيحَ  ]صخخ[
 الصاَخَة.

_________ 
 ( ابن االبرص.1)
 ( صدره:2)

 ابتت على أرم عذواب * وقبله: كأهنا لقوة طلوب * تيبس يف وكرها القلوب
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 وضربت الصخرة حبجر فسمعت هلا صخأ.
. تقول: َصَرَخ َصْرَخًة واْصَطَرَخ، مبعىًن. والَتَصرُُّخ: تكلُّف الُصَراِخ. يقال: " الَتَصرُُّخ الُصراُخ: الصوت ]صرخ[

به مُحٌق "، أي ابلُعطاس. واملُْصرُِخ: املُِغيُث. واملُْسَتْصرُِخ: املُْستغيث. تقول منه: اْسَتْصَرَخين فَأْصَرْخته. 
 صارُِخ، وهو املُغيُث، واملُْسَتغيُث أيضاً، وهو من االضداد.َصريُخ أيضاً الوالَصريُخ: صوت املستصرِِخ. وال

اأَلْصَلُخ: األصمُّ الذي ال يسمع شيئاً أَلبت ة. رجٌل َأْصَلُخ بني الصلخ. قال الفراء: كان الكميت أصم  ]صلخ[
 أصلخ.

 العجاج:الِصماُخ: َخْرق األذن، وابلسني لغة، ويقال: هو األُذن نفسها. قال  ]صمخ[
 َصرَّ الِصماَخ اأَلْصَمعا * َأْصَمْخُت الرجَل: أصبت صماخه. حىت إذا

 ( .1الِصْمالُخ والُصْملوُخ: وَسخ األذن والصماخل: اللنب اخلاثر املتكبد ) ]صملخ[
_________ 

 ( املتكبد: الذى خيثر حىت يصري كأنه كبد.1)
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 * مَتََع املُِضلُّ ِلَصْوِت انشد انً كما اسْ َأصاَخ له، أي استمع. وقال أبو ُدواد: وُيصيُخ أحيا ]صوخ[
 فصل الضاد

 مخته أان تضميخا.َتَضمََّخ ابلِطيب: تلط خ به. وض ]ضمخ[
 فصل الطاء

ذُت طَبيخاً. قال ابن  ]طبخ[ طَبخُت الِقدر واللحَم فاْنطََبَخ. واملوضع َمْطَبٌخ. واطََّبْخُت، وهو افتعلت، أي اختَّ
َزٌة جيِ دة الطبخ، وآجرة جيدة الطبخ. وأنشد السكيت: وقد يكون اإلطِ ب اُخ اقتدارًا واشتواًء. تقول: هذه ُخبـْ

( ال مستصرخ أراد ابلطبخ وهو مجع طابخ، 2( لوال أن حتش الطبخ * ىب اجلحيم حني )1) للعجاج: اتهلل
 مالئكة العذاب. وتقول: اطَِّبخوا لنا قرصاً. وهذا ُمطَبََّخ القوم، وهذا مشتواهم.

_________ 



 ( يف اللسان: " وهللا ".1)
 ( يف اللسان: " حيث ".2)

(1/426) 

 

ياس بن مضر، لقبه بذلك والطباخة: الفوارة، وهو ما فار من رغوة القدر إذا طبخت. وطاخبة، لقب عامر بن ال
ل، مث أبوه ملا طبخ الضب. والطبيخ: ضرب من املنصَّف. واملُطَبِ ُخ بكسر الباء مشددة: ولد الضب. أوله حس

: مسائمه. والطاِبُخ:  غيداق، مث مطبخ، مث ضب. وقد طبخ احِلْسُل َتْطبيخاً: َكرِبَ. والطاخبة: اهلاجرة. وطَباِئُخ احلَرِ 
( : واملاُل يغَشى رِجااًل ال طَباَخ هبْم * 1جٌل ليَس به طباٌخ، أي قوَّة وال مِسٌَن. قال الشاعر )احلمَّى الصالب. ور 
 وَل الدندن الباىل وامرأة طباخية، مثال عالنية، أي مكتنزة اللحم.كالَسْيِل يغَشى ُأص

 َطخَّ َطخًّا: َشِرس يف معاملته. والشئ ألقاه من يده، واملرأة نكحها. ]طخخ[
 الطََنُخ: الَبَشُم. وقد طَِنَخ الرجُل ابلكسر، إذا غلب على قلبه الدسم واختم منه. ]طنخ[

_________ 
 ( هو حسان.1)
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. قال  طاَخ َيطيُخ: تلطَّخ ابلقبيح. وطاخه طيخ[] غريه، يتعدَّى وال يتعدَّى. وطَيََّخُه أيضاً فـََتطَيََّخ. وطاَخ: تكربَّ
 ( والتَّعدِ ي وإمَّا * تَتعاَشْوا ففي التعاشى الداء1احلارث بن حلزة: فاتركوا الطَْيَخ )

 فصل الظاء
 ( : شجر السماق.2الظمخ ) ]ظمخ[

 فصل الفاء
: أصل الَفَتِخ الِلني، تقول: رجٌل أفْـَتُخ فـََتَخ أصابع رجله يف جلوسه فـَْتخاً:  خ[]فت ثناها وليَّنها. قال األصمعي 

 بنيِ  الَفَتِخ، إذا كان عريض الكفِ  والقدم مع الِلني. قال املتنخِ ل اهلَذيل:
 (3فـُْتُخ الشمائل يف أمياهنم روح )

_________ 
 التكرب، وابلكسر والفتح: اجلهل.( الطيخ: الكالم القبيح و 1)



ملطبوعة االوىل " الظنخ " ابلنون، حتريف، صوابه يف اللسان والقاموس. ووزنه كعنب، وبكسر فسكون ( يف ا2)
 أيضا.

( صدره * لكن كبري بن هند يوم ذلكم * فتخ الشمائل: مفتوحة الشمائل، الهنم قد أمسكوا هبا الدرق، 3)
نب، الهنم قد رفعوها ابلسيوف ء. وقوله يف إمياهنم روح: أي تباعد عن اجلوأصل الفتخ: اللني واالسرتخا

 وأمالوها للضرب.
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وعقاب فـَْتخاُء ألهنا إذا احنطَّت كسرت جناحيها وغمزهتما. وهذا ال يكون إال من اللني. والفتخة ابلتحريك: 
فـََتٌخ وفـََتخاٌت. ورمبا جعلتها املرأة يف  حلقة من فضة الفص فيها، فإذا كان فيها َفصٌّ فهو اخلامت، واجلمع

 ( :1أصابع رجليها. وقال )
 يسقط منها فتخى يف كمى

الَفخُّ: امِلصَيدة، واجلمع ِفخاٌخ وُفخوٌخ. والَفخيُخ كالغطيط. وقد فخ  النائم يَِفخُّ. واسم هذه النومة  ]فخخ[
 (3الفخة. وينشد: أفلح من كانت له مزخه * يزخها مث ينام الفخه )

ُرٌخ وأْفراٌخ، والكثري ِفراٌخ. وأفَرَخ الطائُر وفـَرََّخ. وأفْـَرَخ الَفْرُخ: ولد الطائر، واألنثى فـَْرَخٌة، ومجع القلة أفْـ  ]فرخ[
 القوم بيَضهم، إذا أبدوا سرَّهم. وأفْـَرَخ الروع، أي ذهب الفزع

_________ 
تقبيل وال بضم إال بزعزاع يسلى مهى * تسقط ( الرجز للدهنا زوجة العجاج. وهللا ال ختدعين بشم * وال ب1)

 منه فتخى يف كمى
  بعض النسخ زايدة: )فدخ( فدخت الشئ فدخا: كسرته.( يف3)

(1/428) 

 

يقال: ليفرخ روعك أي ليخرج عنك فزعك كما خيرج الفرخ عن البيضة. وأفرخ روعك اي فالن، أي سكِ ن 
َفَرَخ اجأشَك. وأفْـَرَخ األمر: استبان بعد اشتباه. واسْ  ذته لفراخه. وانـْ لزرع، إذا هتيَّأ تَـْفَرْخُت احلمام، إذا اختَّ

َمًة تـَْفأى  لالنشقاق بعد ما يطُلع. وقد فـَرََّخ الزرُع تـَْفرخياً. وقول الفرزدق: ويوم جعلنا البيَض فيه لعاِمٍر * ُمصمِ 
 ( يعىن به الدماغ. وأما قول الشاعر:1ِفراَخ اجلماجم )



. وقوهلم: فالن فريخ قريش، فريخ * فهو مصغر، اسم رجل كان يف اجلاهلية يربى السهامومقذوذين من برى ال
 إمنا صغر على وجه املدح، كقول احلُباِب بن املنذر: " أان ُجَذيـُْلها احملكك، وعذيقها املرجب ".

 الفرسخ: واحد الفراسخ، فارسي معرب. ]فرسخ[
 ( .2هلا الفرفني )الَفْرَفُخ: البقلة احلمقاء، اليت يقال  ]فرفخ[

_________ 
 " شؤون اجلماجم ". ( يف ديوانه: " الظل "،1)
 ( يف املخطوطة: " الفرفري ". وىف القاموس: " الفرفخ ": الرجلة، معرب پرهپن، أي عريض اجلناح.2)
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سََّخِت الفأرة يف فسخ الشئ: نقضه. تقول: َفَسْخُت البيع والعزَم والنكاَح، فانفسخ، أي انتقض. وتـَفَ  ]فسخ[
لثقيل، وذلك إذا مل يُِطقه. وَفَسْخُت يده أْفَسُخها َفْسخاً. وقد املاء: تـََقطََّعْت وتـََفسََّخ الُرَبُع حتت احلمل ا

فسخت عىن ثويب: طرحته. والَفسيخ: الرجل الذي ال يظفر حباجته. قال الفراء: أْفَسَخ الرجل القرآن، أي 
 ( .1نسيه )

َتَضْخته. والَفضيُخ: شراٌب َفَضْخُت رأ ]فضخ[ يـُتَّخذ من الُبْسِر سه: شدخُتُه. وكذلك َفَضْخُت الُبْسَر وافـْ
 وحده من غري أن متسَّه النار. وانـَْفَضَخ سنام البعري: انشدخ.

. وكذلك التفنيخ. ورجل مفنخ بكسر امليم، إذا كان ممن يذل  أعداءه ويشج  ]فنخ[ فـََنَخُه األمر: قهره وذلِلَّ
لعلم االقوام أىن مفنخ *  كثريا. قال العجاج: اتهلل لوال أن حتش الطبخ * ىب اجلحيم حني ال مستصرخرأسهم  

 (2هلامهم أرضه وأنقخ )
_________ 

 ( يف بعض النسخ زايدة: )فشخ( فشخ الصبيان يف لعبهم فشخا: كذبوا فيه وظلموا.1)
 ( بعده:2)

 أم الصدى عن الصدى وأصمخ:
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: فاَخْت منه ريٌح طيبة َتفوُخ وَتفيُخ، مثل فاَحْت. وأبو عبيدة مثله. وقال أبو زيد: فاَخِت األصم ]فوخ[ عي 
إذا كان هلا صوت. قال: وأفاخ االنسان إفاخة. وىف احلديث: " كل ابئلة تفيخ ". قال: وأما  الريح َتفوُخ،

ابل االنسان أو الدابة فخرجت منه الفوح ابحلاء فمن الريح جتدها ال من الصوت. وقال النضر بن مشيل: إذا 
 بوال أي مع االبوال.ريح قيل: أفاخ. وأنشد جلرير: ظل اللهازم يلعبون بنسوة * ابجلو يوم يفخن ابال

 فصل القاف
الفراء: قـََفْخُتُه قـَْفخاً وِقفاخاً: ضربته. ويقال: ال يكون الَقْفُخ إال على الرأس، أو على شئ أجوف.  ]قفخ[

 قال رؤبة:
 لى اهلام وجبا وخضاقفخا ع
قـََلَخ الفحل قـَْلخاً وَقليخاً: هدر. قال الفراء: أكثر االصوات بىن على فعيل، مثل هدر هديرا، وصهل  ]قلخ[

 صحاح( - 55صهيال، ونبح نبيحا، وقلخ قليخا. قال الراجز: )
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( : أان 1السعدى. وقال ) * قلخ الفحول الصيد يف أشواهلا * وقالخ، ابلضم: اسم شاعر، وهو قالخ بن حزن
 (2القالخ يف بغائى مقسما * أقسمت ال أسأم حىت تسأما )

 فصل الكاف
الكاَمُخ: الذي يـُْؤَتَدُم به، معرب. والكمخ: السلح. وقدم إىل أعرايب خبز وكامخ فلم يعرفه فقيل له:  ]كمخ[

نفه: تكرب. واالكماخ: جلوس هذا كامخ. فقال: قد علمت أنه كامخ، أيكم كمخ به؟ يريد: سلح به. وكمخ أب
 املتعظم.
ٍة. واجلمع األكْ  ]كوخ[  واُخ.الكوُخ ابلضم: بيٌت من قصب بال ُكوَّ

 فصل الالم
 اللباِخيَُّة ابلضم: املرأة التامَّة، كأهنا منسوبة إىل اللباخ. ]لبخ[

_________ 
هو القالح العنربي. ومقسم ( قال ابن برى: الذى ذكره اجلوهرى ليس هو القالخ بن حزن كما ذكر، إمنا 1)

 غالم القالخ هذا العنربي، وكان قد هرب فخرج يف طلبه.
 حىت يسأما ". ( يف اللسان: "2)

(1/430) 



 

( * وسال غرب عينه وخلا 1خلَّْت عينه، أي كُثر دمعها. قال الراجز: ال خري يف الشيخ إذا ما جخى ) ]خلخ[
. وسكراُن ُمْلَتخٌّ، أي خمتلط عقله. والعامة تقول ملطخ. والتخ عليهم أمرهم: اختلط. واْلَتخَّ الُعشْ  ُب: التفَّ

 ذا كان ال يفصح.واللخلخانية: العجمة يف املنطق، يقال رجل خَلَْلخاينٌّ، إ
: رُِمَي به. ويف السماء َلْطٌخ من  ]لطخ[ َلَطَخُه بكذا َلْطخاً فتَـَلطََّخ به، أي لوَّثه به فتلوَّث. وُلِطَخ فالٌن بشرٍ 

 سحاب، أي قليل.
 فصل امليم

رقوٍب ". ومجع املُخِ  املُخُّ: الذي يف العظم، واملُخَُّة أخصُّ منه. ويف املثل: " َشرٌّ ما جُييُئَك إىل خُمَِّة عُ  ]خمخ[
َتقي املُخَّ  ا مسُّوا الِدماغ خُمًّا. قال الشاعر: وال َيْسِرُق الكلُب الَسروُق نِعاَلنا * وال نـَنـْ  الذي يف خِمََخٌة. ورمبَّ

 اجلماجم وخالص كل شئ: خمه. وقد َأَمخَّ العظم: جَرى فيه املخ. وأخمت
_________ 

 اجلخا ". ( جخى: احنىن. وىف اللسان: " إذا ما1)
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 ( .1االبل: مسنت. وىف املثل: " بني املُِمخَِّة والَعْجفاِء ". واْمَتَخْخُت العظم ومتخخته: أخرجت خمه )
 خِت اإلبل: تقاعست يف سريها، وابلذال معجمة أيضا.مَتَدَّ  ]مدخ[
شجٍر انر، واستمجد املَْرُخ والَعفار " والَعفاُر: الزند وهو املَْرُخ: شجٌر سريُع الَوْرِي. ويف املثل: " يف كلِ   ]مرخ[

نُّ بِقْدٍر فلم تـُْعَقِب األعلى، واملَْرُخ: الَزْنَدُة وهي األسفل. قال الشاعر: إذا املَْرُخ مل يوِر حتت الَعفار * وضُ 
كثرت ماءه حىت رق. وذو املمروخ: وَمَرْخُت جسدي ابلدهن َمْرخًا، وَمرَّْخُتُه مَتْرخيًا. وأْمَرْخُت العجنَي، إذا أ

موضع. واملريخ: سهم طويل له أربع ُقَذٌذ يـُْغلى به. قال الشماخ: أرقت له يف القوِم والصبُح ساطٌع * كما 
  الغايل أي أرسله. وامِلر ِيُخ: جنم من اخلنس يف السماء اخلامسة.سطع املريخ مشََّرهُ 
_________ 

 ه.( يف املخطوطة: خمخته: أخرجت خم1)
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املَْسُخ: حتويل صورة إىل ما هو أقبُح منها. يقال: َمَسَخُه هللا قردًا. واملَسيُخ من الرجال: الذى ال  ]مسخ[
" هو أْمَسُخ من حلم له. وقد َمَسَخ كذا طعَمه، أي أذهَبه. ويف املثل مالحة له، ومن اللحم الذي ال طعم 

( : َمليٌخ َمسيٌخ كلحم احلُوار * فال أنت ُحْلٌو وال أنت ُمرٌّ وُيكره يف 1احلُواِر "، أي ال طعم له. قال الشاعر )
: القوَّاُس. واملاِسِخيَّاُت: ا ، نسبت إىل ماِسَخَة: رجل من الفرس امنِْساُخ مَحاتِه، أي ضموره. واملاِسِخيُّ لِقِسيُّ

 ( : فَقرَّْبُت ُمرباًة خَتاُل ُضلوَعها * من املاسخيات القسى املوترا2قـَوَّاساً. قال الشاعر )األزِد كان 
. واجلمع األُْمصوُخ واألماصيُخ. وَمَصْخُتها واْمَتَصْخُتها، إذا  ]مصخ[ األُْمصوخة: خوصُة الُثماِم والَنِصيِ 

 نه وأخذهتا.انتزعتها م
 . وملخ القوماألصمعي: امللخ: الَسري الشديد ]ملخ[

_________ 
 ( هو الرقبان االسدي.1)
 ( الشماخ بن ضرار.2)
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 ملخة صاحلة، إذا أبعدوا يف االرض. قال رؤبة يصف احلمار:
يكثر منه. اً: يرتدد فيه و معتزم التجليخ مالخ امللق * وامللق: ما استوى من االرض. وفالن ميلخ يف الباطل مْلخ

( . وفالن مُمَتلخ العقل، أي منتزع العقل. 1وامتلخ فالٌن ضرَسه، أي نزعه. وامتلخ الُعقاب عيَنه: انتزعتها )
 وامتلخت السيَف: انتضيته. واملليخ من اللحم مثل املسيخ. وقد ملخ ابلضم مالخة.

 فصل النون
كعب بن زهري: حتطم عنها قيضها عن خراطم * وعن ميتلئ ماء. قال  النَـْبُخ: اجلَُدريُّ وكلُّ ما يتنفط و  ]نبخ[

ًا: إنه انخبٌَة من الَنواِبِخ. قال ساعدة: خُيْشى عليهم من  حدق كالنبخ مل يتفتق ويقال للرجل إذا كان متجربِ 
 خاُء: األكمة.األمالِك انخبَُة * من الَنواِبِخ مثُل احلاِدِر الَرزِِم ويروى " ابئجة من البوائج ". والنَـبْ 

_________ 
 ( يف املطبوعة االوىل: " انتزعها ".1)
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 .الَنتُخ: الَنزع والقلع. نـََتَخ البازي اللحَم مبِنسره. ونـََتَخ ضرَسه والشوكَة من رجله. وامِلْنتاُخ: املنقاش ]نتخ[
( * أعجم إال أن ينخ خنا 2خا )( : لقد بعثنا حاداي مز 1أبو عمرو: النخ: السري العنيف. قال الراجز ) ]خنخ[

 والنخ مل يرتك هلن خما * والنخ: اإلبل اليت تُناُخ عند املصدِ ق ليصدقها. وقال:
ا هو الصواب، ألنه من الَنخِ ، أكرم أمري املؤمنني النخا * والنخة: الرقيق، ويقال البقر العوامُل. قال ثعلب: هذ

الَنخَِّة َصَدَقٌة ". وكان الكسائي يقول: إمنا هو الُنخَُّة ابلضم. وهو الَسْوُق الشديُد. ويف احلديث: " ليس يف 
قال: وهو البقر العوامل. وقال الفراء: الَنخَُّة، ابلفتح: أن أيخذ املصدِ ق دينارًا لنفسه بعد َفراغه من أخذ 

 د:الصدقة. وأنش
_________ 

 ( مهيان بن قحافة.1)
 ( يف اللسان: إن هلا لسائقا مزخا.2)
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تنخنخت: أبركتها فربكت. قال عمى الذي َمَنَع الديناَر ضاِحَيًة * ديناَر خنة كلب وهو مشهود وخننخت الناقة ف
 العجاج:

 وَلْو أخَنْنا مجعهم تنخنخوا
هتا. وَنَسْخُت الكتاب، ]نسخ[ َتَسَخْتُه: أزالته. وَنَسَخِت الريُح آاثَر الداِر: َغريَّ  َنَسَخِت الشمُس الظلَّ وانـْ

َتَسِخ م َتَسْخُتُه، واْستنسخُتُه كلُّه مبعىًن. والُنْسَخُة ابلضم: اسم املُنـْ نه. وَنْسُخ اآليِة ابآليِة: إزالة ِمثل حْكمها، وانـْ
 فالثانية انِسَخٌة واألوىل منسوخٌة. والَتناُسُخ يف املرياث: أن ميوت ورثٌة بعد ورثٍة واصل املرياث قائٌم مل يقسَّم.

ال أبو يقال أصابه َنْضٌخ من كذا، وهو أكثر من الَنْضِح، وال يقال منه َفِعَل وال يفعل. وق األصمعي : ]نضخ[
عمر التَـوَِّزيُّ: الَنْضُخ: األثر يبقى يف الثوب وغريه. والَنْضُح ابحلاء غري معجمة الفعُل. وقال أبو زيد: الَنْضُخ 

 ابلفتح. والنضاخ: املناضخة. قال الشاعر: به من نضاخ الَرشُّ مثل الَنْضِح، ومها سواء، تقول: َنَضْخُت أَْنَضخُ 
 اء الصنوبرالشول ردع كأنه * نقاعة حناء مب
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َريـُْتها * ُسُرَح الَيَدْيِن خُتاِلُس اخَلَطراان َحَرجاً كأنَّ من الُكَحْيِل ُصبابًَة * وقال القطامى: وإذا َتَضيـَُّفين اهلموُم قَـ 
َتَضَخ ُنِضَخْت َمغابُِنها هبا  نضخاان وقال اليزيدى: نضخناهم ابلنبل، لغة يف نضْحناهم، إذا فرَّقوها فيهم. وانـْ

 املاُء: ترشَّش. وغيٌث َنضَّاٌخ: غزيٌر. قال جران العود:
( * وعنٌي َنضَّاَخٌة: كثرية املاء. قال أبو عبيدة يف قوله تعاىل: )فيهما عيناِن 1ط نضاخ العثانني واسع )وابخل

( : أي فوَّاراتِن. والَنْضَخُة: املَْطرة. وأنشد أبو عمرو: ال يـَْفَرحوَن إذا ما َنْضَخٌة َوقَـَعْت * وهْم ِكراٌم َنضَّاَختانِ 
 إذا اشتدَّ املالزيب

 فيه، ونـََفَخُه أيضاً لغة. قال الشاعر: لوال ابن جعدة مل يفتح قهندز كم * وال خراسان حىت ينفخ نـََفخَ  ]نفخ[
 الصور

_________ 
 وصدره:( 1)

ومنه على قصرى عمان سحيقة * وىف اللسان " سحيفة " ابلفاء، وكالمها مبعىن املطرة العظيمة جترف كل ما 
 مرت به.
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القطامى: أمل خيز التفرق جند كسرى * ونفخوا يف مداينهم فطاروا أراد " نفخوا " فخفف. ونفخ هبا:  وقول
َفُخ فيه. وقوهل م: ما ابلدار انِفُخ َضَرَمٍة، أي ما هبا أحد. وانتفخ الشئ، ورمبا قالوا: حبق. واملنفاخ: الذي يـُنـْ

تَـَفَخ النهار، أي عال. ورجٌل ذو نـَْفٍخ، وذو نـَْفٍج  ابجليم، أي صاحب فخٍر وِكرٍب. ويقال: أجد نـَْفَخًة ونـُْفَخًة انـْ
ْصيَـْيِه نـَْفَخٌة. والنَـْفخاُء من األرض، مثل ونِْفَخًة، إذا انتفخ بطنه. ويقال: رجٌل أنَفُخ بنيِ  النَـَفِخ، للذي يف خُ 

 النبخاء.
َقُخ الفؤاَد بربده ) ]نقخ[ ( : وإْن شئِت حرَّْمُت الِنسَاء 2جي )( . قال الَعرْ 1الُنقاُخ: املاء العذب الذي يـَنـْ

 ِسواُكُم * وإْن شئِت مل أْطَعْم نُقاخاً وال بردا
_________ 

 ( أي ينقفه: يكسره.1)
 هللا بن عمرو بن عثمان. منسوب إىل العرج، موضع بني مكة واملدينة ولد به.( امسه عبد 2)

(1/434) 



 

والنقخ: النقف، وهو كسر الرأس عن الدماغ. قال العجاج: لعلم االقوام أىن مفنخ * هلامهم أرضه وأنقخ بفتح 
 القاف.
 ليسَفَدها. وقوهلم: نـَوََّخ هللاُ األرَض َطروقةً  أخَنُْت اجلمل فاْسَتناَخ: أبركته فربك. تنوخ اجلمل الناقة: أانخها ]نوخ[

 للماء، أي جعلها مما تطيقه. وتنوخ: حى من اليمن، وال تشدد النون.
 فصل الواو

 التوبيخ: التهديد والتأنيب. ]وبخ[
 الوخواخ: الضعيف. قال الزفيان: إىن ومن شاء ابتغى قفاخا * مل أك يف قومي امرأ وخواخا ]وخخ[
. وقد َورِ الَورخيَ  ]ورخ[ َخ العجني يورخ ورخا: اسرتخى. وأورخته أان. وأورخته ُة: العجني الذي ُأكِثر ماؤه حىتَّ رقَّ

 أان.
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 وورخت الكتاب بيوم كذا، مثل أرخته.
 الَوَسُخ: الدرن. وقد َوِسَخ الثوب يـَْوَسُخ، وتـََوسََّخ، واتََّسَخ، كلُّه مبعىن. وأوسخته أان. ]وسخ[
: املُ األ ]وضخ[ واَضَخُة أن تسري مثل سرِي صاحبك، وليس هو ابلتشديد، وكذلك هو يف االستقاء. صمعي 

وقال الكسائي: املواضخة تبارى املستقيني، مث استعرَي يف كل  متبارَيني. وتقول: َأْوَضْخُت له، أي اْستَـَقْيُت له 
 قلياًل. والَوضوُخ ابلفتح: املاُء يكون ابلدلو شبيه ابلنصف.

 هلاءفصل ا
 اهلَبَـيََّخُة: اجلارية التارَُّة املمتلئة. والغالُم َهبَـيٌَّخ، وهو فـََعيٌَّل، مشددة الياء. ]هبخ[
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 اجمللد الثاين ...
 ابب الدال:

 فصل االلف:
بيد، وأبد  ( . وال أفعله أبد اال1األَبد: الدهر، واجلمع آابٌد وأبوٌد. يقال أََبٌد أبيٌد، كما يقال دهٌر داهٌر ) ]أبد[



اآلبدين كما يقال: دهر الداهرين، وَعوَض العائضني. واألََبُد أيضاً: الدائم. والتأبيُد: التخليد. وأََبَد ابملكان 
( : 2َبَدِت البهيمة أَتْبُُد وأَتِْبُد، أي توحََّشْت. واأَلواِبُد: الوحوش. والتأبيد )أيَْبُد ابلكسر أبودًا، أي أقام به. وأ

املنزل، أي أقفر وأَِلَفْتُه الوحوش. وجاء فالن آبِبدٍة، أي بداهيٍة يبقى ذكُرها على األَبِد. ويقال  التوحش. وأتبد
وأَِبَد  -َرمي بَلْؤِم أبيُكُم * وَأواِبدي بتَـَنحُِّل اأَلْشعاِر للشوارد من القوايف، َأواِبُد. قال الفرزدق: َلْن ُتْدرِكوا كَ 

 توحَّش، فهو أبد. قال أبو ذؤيب: الرجل، ابلكسر: غضب. وأِبَد أيضاً:
_________ 

 ( يف اللسان: " دهري ".1)
 ( يف اللسان " التأبد ".2)
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أبد أي ولدها االول قد توحش معها. واالبد،  -( 1فافْت بعد متام الظمء انجية * مثل اهلراوة ثنيا بكرها )
اجلد النكد * إال جبد ذى االبد * يف كل ما عام تلد على وزن االبل الولود، من أمة أو أاتن. وقوهلم: ان يقلع 
 أي ال تزداد إال شرا.* واالبد ههنا: االمة: الن كوهنا ولودا حرمان وليس جبد، 

انقة أجد، إذا كانت قوية موثقة اخللق. وال يقال للبعري أجد. وآجدها هللا فهي موَجَدُة الَقرا، أي موثَـَّقُة  ]أجد[
 . واحلمد هللا الذى آجدىن بد ضعف، أي قواىن. وإجد ابلكسر: زجر لالبل.( 1الظهر. وبناء مؤجد )

_________ 
 حمكم، بدون مهز. ( يف القاموس: بناء موجد:1)
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 َأَحٌد مبعىن الواحد، وهو أول العدد. تقول: أحد واثنان، وأحد عشر وإحدى عشرة. وأما قوله تعاىل: ]أحد[
 بدٌل من هللا، ألنَّ النكرة قد تبدل من املعرفة، كما يقال:)قل هَو هللاُ أَحٌد( *، فهو 

ما يف العدد كله. )لنسفعا ابلناصية. انصية( *. قال الكسائي: إذا أدخلت يف العدد االلف والالم فأدخله
فتقول: ما فعلت االحد العشر االلف الدرهم. والبصريون يدخلوهنا يف أوله فيقولون: ما فعلت االحد عشر 

هم. وتقول: ال أحد يف الدار، وال تقل فيها أحد. ويوم االحد جيمع على آحاد. وأما قوهلم: ما يف االلف در 
 فيه الواحد واجلمع واملؤنث. وقال تعاىل:الدار أحٌد، فهو اسٌم ملن يصلح أن خياطب، يستوي 



 )َلْسُْتَّ َكَأَحٍد من الِنساء( * وقال:
ْأَحَد الرجل: انفرد. وجاءوا آحاد أحاَد غري مصروَفني، ألهنما )فما ِمنكم من أحٍد عنه حاِجزيَن( *. واْستَ 

راب: معى عشرة معدوالن يف اللفظ واملعىن مجيعا. وأحد: جبل ابملدينة. وحكى الفراء عن بعض االع
 فأحدهن، أي صريهن أحد عشر. وىف احلديث أنه قال لرجل أشار بسبابتيه يف التشهد: أحد أحد.
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 الناقة تـَُؤدُّ َأد ًا، إذا رَجََّعْت احلننَي يف جوفها. وااليد: اجللبة. وشديد أديد، اتباع له. واإلدُّ ابلكسر َأدَّتِ  ]أدد[
 واإلدَُّة: الداهيُة، واالمر الفظيع. ومنه قول تعاىل:

ُؤدُُّه َأد ًا، ابلفتح. واأَلدُّ اهية تَـ )لقد ِجئتم شيئاً إد ًا( *، وكذلك اآلدُّ مثل فاعل. ومجع اإلدَِّة إَدٌد. وَأدَّْت فالانً د
وأد: أبو قبيلة، ابلضم،  -( * ِمن بعِد ما كنُت صمال هندا 1أيضاً: القوة. قال الراجز: َنَضْوُت عين ِشرًَّة وَأدَّا )

وهو أد بن طاخبة ابن الياس بن مضر. وأدد: أبو قبيلة، من اليمن، وهو أدد بن زيد ابن كهالن بن سبأ بن 
 تصرف أددا، جعلوه مبنزلة ثقب ومل جيعلوه مبنزلة عمر.العرب محري. و 

أزد: أبوحى من اليمن، وهو أزد بن غوث ابن نبت بن مالك بن كهالن بن سبأ. وهو ابلسني أفصح.  ]أزد[
 ( :2يقال أزد شنوءة وأزد عمان، وأزد السراة. قال الشاعر النجاشي )

_________ 
 ( يف اللسان:1)

 نضون عىن شدة وأدا
 قيس بن عمرو. ( هو2)
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فأما الىت صحت فأزد شنوءة * وأما الىت  -وكنت كذى رجلني رجل صحيحة * ورجل هبا ريب من احلداثن 
 -شلت فأزد عمان 

اأَلَسُد مجعه َأُسوٌد، وَأُسٌد مقصوٌر مثقٌَّل منه، وُأْسٌد خمفٌَّف، وآسد، وآساد مثل أجبل وأجبال. قال أبو  ]أسد[
ر، وهو أسد بن خزمية ابن مدركة بن الياس بن مضر. وأسد ايضا: ة. وأسد: أبو قبيلة من مضزيد: االثىن أسد

قبيلة من ربيعة، وهو أسد ابن ربيعة بن نزار. وأرض مأسدة: ذات ُأْسٍد. وَأِسَد الرجُل ابلكسر، إذا رأى اأَلَسَد 



ا خرج َأِسَد ". : " إذا دخَل َفِهَد، وإذَفدِهش من اخلوف. وَأِسَد أيضًا: صار كاأَلَسِد يف أخالقه. ويف احلديث
 واْسَتْأَسَد عليه: اجرتأ واْسَتْأَسَد النبُت: َقوَي والتف. قال أبوخراش اهلذىل:

 (1له عرمض مستأند وجنيل )
_________ 

 ( وصدره:1)
راء يفجني اباليدي على ظهر آجن * قوله يفجني أي يفرجن أبيديهن لينال املاء أعناقهن لتصرها. يعىن مح

 الطحلب. وجعله مستأسدا كما يستأسد النبت. والنجيل: النز والطني. وردت املاء. والعرمض:
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وآسدت الكلب وأوسدته: أغريته ابلصيد. والواو منقبلة عن االلف. وآسدت بني القوم: أفسدت. واالسد 
( . 1 شعر احلطيئة )لغة يف االزد، يقال هم االسد أسد شنوءة. واالسدي: ضرب من الثياب، وهو يف

 واالسادة لغة يف الوسادة.
ابلضم: قميٌص يُلَبُس حتت الثوب. قال الشاعر: وُمْرَهٍق ساَل إْمتاعاً أُبْصَدتِِه * مل َيْسَتِعْن  اأُلْصَدةُ  ]أصد[

ُعوها َوْهَي ذاُت وَحوامي املوِت تـَْغشاُه وَتلبسه أيضاً صغار اجلواري. تقول: َأصََّدْتُه أَتصيدًا. قال كثري: وقد َدرَّ 
ها واالصيد، لغة يف الوصيد، وهو الفناء. واالصيدة كاحلظرية لغة يف مَؤصٍَّد * جَموٍب وملَّا يْلَبِس الدرع ريد

 الوصيدة. وآَصْدُت الباَب: لغٌة يف أوصْدته، إذا أغلَقته. ومنه قرأ أبو عمرو:
 )إهنا عليهم مؤصدة( * ابهلمز.

_________ 
 -لقفر: مستهلك الورد كالسدى قد جعلت * أيدى املطى به عادية رغبا ( هو قوله يصف ا1)
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وكان جمرى داحس والغرباء من ذات االصاد، وهو موضع، وكانت الغاية مائة غلوة. واالصاد، هي ردهة بني 
 أجبل.
َد الرَتَحُُّل، أي دان َأِفَد الرجل ابلكسر أيََْفُد أفداء، أي عجل، فهو أفد على فعل، أي مستعجٌل. وَأفِ  ]أفد[
 وأزف.



 الشئ ووكدته.الَتْأكيُد: لغة يف التوكيد. وقد أكدت  ]أكد[
اأَلَمُد: الغاية كاملدى. يقال: ما َأَمُدَك؟ أي منتهى عمرك. واأَلَمُد أيضاً: الغضب. وقد َأِمَد عليه  ]أمد[

 ابلكسر، وَأِبَد عليه، أي غضب. وآمد: بلد يف الثغور.
احِلْمُل يـَُؤوُدين أودا: اثقلين. وأان ابلكسر أيود َأَودًا، أي اْعَوجَّ. وأتََوََّد: تـََعوََّج. أبو زيد: آَدين  أود الشئ ]أود[

 مؤود مثال مقول. يقال: ما آَدَك فهو يل آِيٌد. وآَدُه أيضاً مبعىن َحناُه وَعَطَفُه، وأصلهما واحد.
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الَعْجالن. َأَقْمُت به هَناَر الَصْيِف َحىتَّ * رَأْيُت ِظالَل آِخرِِه تـَُؤوُد  وآد العشى، أي مال. قال اهلذىل ساعدة ابن
غارات إذ قال اخلميس  -*  ( . ال يبعد هللا التلبب وال1شرق. وقال املرقش )أي ترجع ومتيل إىل انحية امل -

حنناء. قال العجاج: من أن تبدلت آبدى واالنئياد: اال -نعم والعدو بني اجمللسني إذا * آَد الَعِشيُّ وتَنادى الَعم  
 ، كقوله تعاىل:أي قد اآند، فجعل املاضي حاال إبضمار قد -( * مل يك ينآد فأمسى اآندا 2آدا )

)أو جاءوكم حصرت صدروهم( *. وأود ابلضم: موضع ابلبادية. وأود ابلفتح: اسم رجل. قال االفوه. 
 -ود خيار االودى: ملكنا ملك لقاح أول * وأبوان من بىن أ

_________ 
 ( االكرب.1)
 -( قبله: إما تريىن أصل القعادا * وأتقى أن أهنض االرعادا 2)
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 أبو زيد: ]أيد[
 ]آَد[ الرجُل يَئيُد أَْيدًا: اشتدَّ وقوي. واألْيُد واآلُد: القوة. قال العجاج:

َعْلته، فهو ُمَؤيٌَّد. وتقول من األَْيِد: أَيَّْدتُُه منه: أَ  ِمْن َأْن تـََبدَّْلُت آبدي آدا * يعين قو ة الشباب. تقول ي ْدتُُه على فـَ
أَتْييدًا، أي قو يته. والفاعل ُمَؤيٌَّد، وتصغريه ُمَؤيِ ٌد أيضا، واملفعول مؤيد. وأتيد الشئ: تقوَّى. ورجٌل أَيِ ٌد، أي 

يقول: إذا هللا تعاىل وتر القوس  -الذرى ( * رمى فأصاب الكلى و 1قوي . قال الشاعر: إذا القوس وترها أيد )
الىت يف السحاب رمى كل االبل وإسنمتها ابلشحم، يعىن من النبات الذى يكون من املطر. واإلايُد: تراٌب 

جيَعل حول احلوض أو اخلباء يقوَّى به، أو مينع ماء املطر. قال ذو الرمة يصف الظليم: دفعناه عن بيض حسان 



 ( :2يقول: طردانه عن بيضه. وإايد: حى من معد. وقال الشاعر ) -ايد تربه إبأبجرع * حوى حوهلا من 
_________ 

 ( بشد الياء.1)
 ( أبواود االايدي.2)
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ويقال مليمنة العسكر وميسرته: إايد. قال الراجز:  -( 1يف فتو حسن أو جههم * من إايدى بن نزار بن معد )
واملؤيد، مثال املؤمن: األمُر العظيُم، والداهيُة.  -( 2) دمخ ال نعقرعن ذى إايدين هلام لو دسر * بركنه أركان 

 -قال طرفة: تقول وقد ترى الوظيف وساُقها * أََلْسَت َترى أْن قد أتيت مبؤيد 
 فصل الباء

ء واجليم، ك، بضم الباجَبَد ابملكان جُبودًا: أقام به. وقوهلم: هو عاملٌ بَِبْجَدِة َأْمِرَك، وجُبَْدِة أمرك، وجُبَُدِة أمر  ]جبد[
أي ِبدْخَلِة أمرك وابطنه. ويقال: عنده جَبَْدُة ذلك، ابلفتح، أي ِعْلُم ذلك. ومنه قيل للعامل ابلشئ املتقن: هو 

 ( .3ابن جبدهتا. والِبجاُد: كساٌء خمطٌَّط من أكسية االعراب. ومنه ذو البجادين، وامسه عبد هللا )
_________ 

 ". ( يف اللسان: " بن مضر1)
 اللسان " ال نقص ".( يف 2)
 ( عبد هللا بن عبد هنم بن عفيف. وىف اللسان: " وهو عنبسة بن هنم املزين ".3)
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 البخنداة واخلبنداة من النساء: التامة الَقصب. قال الراجز ]خبد[
بندى، والياء لالحلاق وكذلك البخندى واخل -كعبا أدرما ( : قامت ُتريك خشيًة أن َتصرِما * ساقاً خبنداة و 1)

 -( : متشى كمشى الوحل املبهور * إىل خبندى قصب ممكور 2بسفرجل. قال الراجز )
ًا: فرَّقه. والتبديد: التفريق. يقال: مشٌل ُمَبدٌَّد. وتبدد الشئ: تفرق. والبدة، ابلكسر: القو ة.  ]بدد[ ُه َبدَّ ُه يـَُبدُّ َبدَّ
يِهْم ُة أيضاً: النصيب. تقول منه: أَ والِبدَّ  َتُه. ويف احلديث: " أَِبدِ  َبدَّ بينهم العطاَء، أي أعطى كلَّ واحدة منهم ِبدَّ

مترًة مترًة ". يقال يف السخلتني: أبدمها نعجتني، أي اجعل لكل واحد منهما نعجمة ترضعه، إذا مل تكفهما 



فرد به. والَبداُد، ابلفتح، الرِباَز. يقال: لو واْستَـَبدَّ فالٌن بكذا، أي ان نعجة واحدة. وأََبدَّ يَده إىل األرض: مدَّها.
 كان الَبداُد ملا أطاقوان، أي لو ابرزانهم رجٌل ورجٌل.

_________ 
 ( هو العجاج.1)
 ( هو العجاج أيضا.2)
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مر، على الكسر النه اسم لعفل االوقوهلم يف احلرب: اي قوِم َبداِد َبداِد، أي ليأخذ كل رجل قرنه. وإمنا بىن هذا 
وهو مبىن. ويقال إمنا كسر الجتماع الساكنني النه واقع موقع االمر. يقال منه: تباد القوم يتبادون، إذا أخذو 

( ، أي أعدادهم، لكلِ  رجٍل رجٌل. وقوهلم: جاءت اخليل بداد، أي 1أقراهنم. ويقال أيضا: َلقوا َبداَدهْم )
 صدر، وهو البدد. قال الشاعر عوف بن اخلَرِِع:الكسر ألنَّه معدوٌل عن املمتبددة. وبىن أيضا على 

اِد ) َدٍة. قال الشاعر حسان بن اثبت: ُكنَّا مثانيًة 2واخلَْيُل تـَْعدو يف الَصعيِد َبد  ( * وتفر ق القوم َبداِد، أي ُمتَـَبدِ 
منع بعلتني من الصرف  لعدل والتأنيث والصفة، فلماوإمنا بىن ل -وكانوا َجْحَفاًل * جَلِباً فُشلُّوا ابلرِماِح بداد 

 بىن بثالث النه ليس بعد املنع من الصرف إال منع االعراب.
_________ 

 ( وكذا يف القاموس. وىف اللسان: " أبدادهم ".1)
أال كررت على ابن أمك معبد *  -( قبله: هال فوارس رحرحان هجوهتم * عشرا تناوح يف سراسرة وادى 2)

 -لنب احمللق شربة * واخليل تعدو يف الصعيد بداد وذكرت من  -ري يقوده بصفاد والعام

(2/444) 

 

َتدُّها وتقول: السبعان يبتدان الرجل ابتداد، إذا أتياه من جانبية. وكذلك الرضيعان يـَبْـ  اِن أمَّهما. وال يقال يـَبـْ َتدَّ
اُه ابلضرب، أي أخذاه  َتدُّها ابناها. وقد لقي الرجالن زيدًا فابـَْتدَّ من جانبيه. وابيْعته ِبدادًا، إذا ابنها، ولكن يـَبـْ

 بعته معارضًة. وكذلك ابَدْدتُُه يف البيع مبادة وبدادا. وقوهلم: مالك به بدد وبدة، أي مالك به طاقة. ابن
السكيت: الَبَدُد يف الناس: تباُعُد ما بني الفخذين من كثرة حلمهما. قال: ويف ذوات األربع تباُعُد ما بني 

اُء. واألََبدُّ: الرجُل العظيم اخللق، واملرأة بداء. اليدين. تقول منه: بد دت ايرجل ابلكسر، فأنت أََبدُّ. وبقرٌة َبدَّ



 قال أبو خنيلة:
* والبادان: ابِطنا الفِخذين. وكلُّ من فـَرََّج بني رجليه فقد َبدَّمُها. ومنه اشتقاق ِبداِد  (1ألد ميشى مشية االبد )

ُه، وهو أن يتَّخذ الَسْرِج والَقَتِب، بكسر الباء و  مها ِبداداِن وَبديداِن، واجلمع َبدائُد وأِبدَّة تقول: َبدَّ قَتبه يُبدُّ
 خريطتني

_________ 
 الطائف: اجلنون. والزؤد: الفزع. -طائف وزؤد * بداء متشى مشية االبد ( يف اللسان: من كل ذات 1)
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خلُرجان. والبديد: املفازة الواسعة. اخلشُب البعرَي. والَبديدان: افيحشَومها فيجعَلهما حتت اأَلحناء لئال  يُدِبَر 
وقوهلم البد من كذا، كأنه قال: ال ِفراق منه. ويقال الُبدُّ: الِعَوُض. والُبدُّ: الصنم، فارسيٌّ معرب، واجلمع 

طري ظروَن َمىت * يـََروَنين خارجا ( : كأمنا أهُل ُحْجٍر ين1الِبَدَدُة. الفراء: طرٌي َأابديُد ويباديد: أي مفرتق. وأنشد )
 -( 2يباديد )

. والرُبوَدُة: نقيض احلرارة. وقد برد الشئ ابلضم. وبـََرْدتُُه أان فهو َمرْبوٌد. وبـَرَّْدتُُه َترْبيدًا.  ]برد[ الرَبُْد: نقيض احلَر 
َرْدتُُه إال يف لغة رديئة. قال الشاعر مالك بن الريب: وَعطِ ْل قـَُلو  رْبُِد صي يف الر ِكاِب فإهنا. * َستُ وال يقال أَبـْ

 وسقيته شربًة بردت فؤاده تربده بردا. -أْكبادًا وتـُْبكي َبواكيا 
_________ 

 ( الشعر لعطارد بن قران.1)
 ( تصحف على اجلوهرى فقال: طري يباديد، وإمنا هو طري اليناديد ابلنون واالضافة، والقافية مكسورة.2)
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فال تشُتمه فتنتِقَص من إمثه. واْبرَتَْدُت، أي اغتسلت ابملاء البارد،  ْد عن فالن: أي إن ظلمكوقوهلم: ال ُترَب ِ 
وكذلك إذا شربته لتربد به كبدك. قال الراجز: لطاملا حالمتاها ال ترد * فخلياها والسجال تبرتد * من حر أايم 

ضحى؟ قال: : ما حيملكم على نومة الومن ليل ومد * وهذا الشئ مربدة للبدن. قال االصمعي: قلت العرايب
إهنا مربدة يف الصيف، مسخنة يف الشتاء. وبردت احلديد ابملربد. والرُباَدُة: ما سقط منه. وبـََرَد الرجل عينه 

ابلرَبوِد: َكَحلها به. ويقال: ما بـََرَد لك على فالن؟ وكذلك: ما ذاب لك عليه؟ أي ما ثَبَت ووجب. وبـََرَد يل 



ٌد. ومَسوٌم ابرٌد، أي اثبٌت ال يزول. وأنشد أبو عبيدة: اليوم يوم ابرد ملال. ويل عليه ألٌف ابرِ عليه كذا من ا
 ( :1وبرد، أي مات. وقول الشاعر ) -مسومه * من جزع اليوم فال تلومه 

_________ 
 ( هو العتاىب كلثوم بن عمرو.:1)
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ل. والرَبْداِن: الَعْصراِن، وكذلك األَبـَْرداِن، ومها الَغداُة القوات ( * يعىن السيوف، وهي1ابملرهفات البوارد )
، ويقال ظالمها. وقال الشماخ: إذا االرطى توسد أبرديه * خدود جوازئ ابلرمل عني  والربد: النوم.  -والَعشيُّ

 ومنه قول تعاىل:
 الِنسَاء ِسواُكُم * وإْن شئِت مل حرَّْمتُ )ال َيذوقوَن فيها بـَْردًا وال شرااب( *. قال الشاعر العرجى: وإْن شئِت 

والربدة، ابلتحريك: التخمة. ويف احلديث " أصُل كلِ  داٍء الرَبََدُة ". واإِلْبِرَدُة،  -( وال بردا 2أْطَعْم نُقاخاً )
ة اليوم، ا لباردابلكسر: ِعلٌَّة معروفة من َغَلَبِة الرَبِْد والرطوبة: تـَُفرتِ  عن اجلماع. ويقول الرجل من العرب: إهن

فيقول له اآلخر: ليست بباردة، إمنا هي إبردة الثرى. والربد: حب الغمام تقول منه: بُِرَدِت األرُض ابلضم، 
 وبرد بنو فالن.

_________ 
 -( البيت بتمامه: وأن أمري املؤمنني أغصىن * مغصهما ابملرهفات البوارد 1)
 ( النقاخ: الشراب العذب.2)
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 بٌة بردة. وقال:َرُد، أي ذو بـََرٍد. وَسحاوسحاب برد وَأبْـ 
 كأهنم املعزاء من وقع أبردا * واالبريد: لقب شاعر من بىن يربوع. وقول الساجع:

 وصليناان بردا * أي ذو برودة. والربود: البارد. وقال الشاعر:
نِي، وهو كحٌل. به شيئاً، حنو َبروِد العَ  ( * والرَبوُد أيضاً: كلُّ ما بـََرْدتَ 1َبروُد الثَنااي واِضُح الثـَْغِر َأْشَنُب )

( مييين، إذا كان لك معلوماً. وذكر أبو عبيد يف ابب نوادر الفعل: هي لك بـَْرَدُة 2وتقول: هو يل بـَْرَدٌة )
نفِسها، أي خالصاً. والرُبُْد من الثياب، واجلمع بُروٌد وأَْبراٌد. وأما قول يزيد بن مفرغ احلمريى: وشريت بردا 



و اسم عبد. وشريت أي بعت. وبـُْرَدا اجلندِب: جناحاه. قال ذو الرمة: فه -* من بعد برد كنت هامه ليتىن 
 -َكأنَّ رِْجَلْيِه رِْجاًل ُمْقِطٍف َعِجٍل * إذا جَتاَوَب ِمْن بـُْرَدْيِه ترنيم 

_________ 
 ( صدره:1)

 فبات ضجيعي يف املنام مع املىن
 صوابه من اللسان. ( يف املطبوعة االوىل: " لربدة "،2)
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العراب. وىف حديث ابن عمر رضى هللا عنه " بردة فلوت ". والربدة: كساء أسود مربع فيه صور، تلبسه ا
واجلمع بـَُرٌد. والثور األَبـَْرُد: فيه ُلَمُع بياٍض وسواٍد. والرُبْديُّ ابلضم: ضرٌب من أجود التمر. والربدى ابلفتح: 

ربيد وال -ف ساق الرصاف إليه غديرا  -*  عر االعشى: كربدية الغيل وسط الغرينبات معروف. وقال الشا
( . وقال امرؤ القيس: على كل مقصوص الذانىب معاود * بريد 1املرتب. يقال: محَُِل فالن على الربيد )

: َفَدْتَك َعراَب والرَبيُد أيضاً: اثنا عشر مياًل. قال ُمَزرٌَّد ميدح َعرابََة  -السرى ابلليل من خيل بربرا  األوسي 
أي سريها يف الرَبيُد. وصاحُب الرَبيِد قد أَبـَْرَد إىل األمري،  -ريدها اليوَم ُأمِ ي وخاليت * وانقيت الناجى إليك ب

 فهو ُمرْبٌِد، والرسول َبرِيٌد. ويقال للفرانق، النه ينذر قدام االسد.
_________ 

 لدابة الربيد بريد لسريه يف الربيد، وقال غريه: الربيد البغلة املرتبة ( عبارة املختار: قلت: قال االزهرى: قيل1)
 يف الرابط تعريب بريده دم، مث مسى به الرسول احملمول عليه مث مسيت به املساقة.
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د ابخ احلر. ادًا، أي سقيته ابِردًا. ويقال: جئناك ُمرْبِديَن، إذا جاءوا وقوحكى أبو عبيد: سقيته فأَبـَْرْدُت له إْبر 
 والربدان ابلتحريك: موضع.

 الربجد: كساء غليظ. ]برجد[
َعَدُه غريه، وابَعَدُه، وبـَعََّدُه تَبعيدًا. والبَـَعُد  ]بعد[ البُـْعُد: ضد القرب. وقد بـَُعَد ابلضم فهو بعيد، أي تَباَعَد. وأَبـْ
( َفْضاًل على الناِس يف االذنني والبعد 1يك: مجع ابِعٍد، مثل خادم وخدم. قال النابغة:..... إنَّ َلُه )ابلتحر 



ُه بعيدًا. 2) َعَدُه: َعدَّ بـْ َعَد، أي تـََباَعَد. واْستـَ ( والبعد أيضا: اهلالك. تقول منه: بعد ابلكسر: فهو ابِعٌد. واْستَـبـْ
 ٍد أيضاً، أي غري صاغر. تنح غري بعيد، أي كل قريبا.وتقول: تـََنحَّ غرَي ابِعٍد وغرَي بـَعَ 

_________ 
 ( صدره:1)

 فتلك تبلغين النعمان إن له
 ( يروى: " يف االدىن وىف البعد ".2)
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أنتم بَِبعيٍد، وما أنت ِمنَّا بَبعيٍد، يستوي فيه الواحد واجلمع. وكذلك ما أنت منا ببعد، وما أنتم منا بِبَـَعٍد. وما 
 وبيننا بـُْعَدٌة، من األرض والَقرابِة. قال األعشى:

َعَد ( * ويقال أَبـَْعَد هللا اآلَخَر، وال يقال لالثىن منه شئ. وقوهل1ى بعدة إن تـََقرَّاب )َوال تنأمن ذ م: َكبَّ هللا األَبـْ
ِلِفيِه، أي ألقاه لوجهه. واألَبـَْعُد: اخلائن. والبعدان: مجع بعيد، مثل رغيف ورغفان. يقال: فالن من قـُْرابِن 

األقارب. وبـَْعُد: نقيض قبل: ومها امسان يكوانن ظرفني إذا أضيقا، األمري ومن بـُْعدانِِه. واأَلابِعُد: خالف 
حذفت املضاف إليه لعلم املخاطب بنيتهما على الضم ليعلم أنه مبىن، إذ كان الضم  وأصلهما االضافة، فمىت

بعيدات  ال يدخلهما إعرااب، الهنما ال يصلح وقوعهما موقع الفاعل وال موقع املبتداء وال اخلرب. وقوهلم: رأيته
 بني، أي بـَُعْيَد ِفراٍق، وذلك إذا كان الرجل مُيِسك عن إتيان

_________ 
 ره:( صد1)

 أبن ال تبغى الود من متباعد:
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 الزمان مث أيتيه، مث ميسك عنه حنو ذلك مث أيتيه. قال: صاحب
 م " أم ا بـَْعُد "، هو فصل اخلطاب( * وهو من ظروف الزمان اليت ال تتمك ن. وقوهل1َلقيُتُه بـَُعْيداِت َبنْيٍ )

والَبالَدُة: ضدُّ الذكاء.  ( .2بـََلَد ابملكان: أقام به، فهو ابِلٌد. والبَـْلَدُة والبَـَلُد: واحد البالِد، والبُـْلداِن ) ]بلد[
ًا. وبـَلَّ  َد تـَْبليدًا: ضرب بنفسه وقد بـَُلَد ابلضم فهو بَليٌد. وتـَبـَلََّد: تكلَّف الَبالَدَة. وتـَبَـلََّد، أي تردَّد متحريِ 



َلَد، لصق ابألرض. وقال الشاعر يصف حوضاً: وُمْبِلٍد َبنْيَ َمْوماٍة مبَْهَلَكٍة * جاوْزتُُه بِ  َعالِة اخللق األرَض. وأَبـْ
 واملبالدة مثل املباطلة. أبو زيد: أبلد الرجل، إذا كانت دابته بليدة. -عليان 

_________ 
 -قميص دعوته * بعيدات بني الهدان والنكس ( يف اللسان: وأشعث منقد ال1)
كما يف   ( بضم الباء. فإن قيل: ما املانع من كسرها مثل ولدان؟ قلت: فعال ابلكسر مجع فعل حمركا مساعي2)

. وتقدم يف الصحاح شبث وشبثان، وكذلك ولد وولدان. حواشى االمشوىن. قالوا: مسع منه خرب وخرابن اه
 قاله نصر.
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َل الِبلى َأْبالَدها والبل اً فاْعتاَدها * ِمْن بـَْعِد ما مشَِ ايَر تـََومهُّ  -د: االثر، واجلمع أبالد. قال ابن الرِقاع: َعَرَف الدِ 
: ليسْت جُتَرَُّح فـُرَّارًا ظهورُُهُم * وابلُنحوِر ُكلوٌم ذاُت أَْبالِد  ُد: ُأْدِحيُّ الَنعاِم. يقال: هو والبَـلَ  -وقال الُقطامي 

لُّ من بيضة البَـَلِد، أي من بيضِة النعاِم اليت ترتكها. والبَـْلَدُة: األرض. يقال: هذه بـَْلَدتُنا، كما يقال حَبَْرتُنا. َأذَ 
ْلَدُة: الصدر. والبَـْلَدٌة من منازل القمر، وهي ست ة َأجْنٍُم من القوس تـَْنِزهُلا الشمُس يف أقصر يوٍم من السنة. والبَـ 

َدِة، أي واسع الصدر. قال الشاعر ذو الرمة: أُنيَخْت فَأَْلَقْت بـَْلَدًة فـَْوَق بـَْلَدٍة * قليٍل هبا يقال: فالن واسُع البَـلْ 
يقول: بـَرََكِت الناقة وألقْت صدرها على األرض. والبَـْلَدُة والبُـْلَدُة: نَقاَوة ما بني  -األْصواُت إال  بُغاُمها 

َلُد، أي أبلج بنيِ  احلاجبني َلُد: الرجل العظيم اخللق. . يقال: رجل أَبـْ َلِد، وهو الذي ليس مبقروٍن. واألَبـْ البـَ
 والبلندى:
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 العريض. واملبلندى من اجلمال: الصلب الشديد.
 البَـْنَد: العَلم الكبري، فارسيٌّ معر ب. قال الشاعر: ]بند[

 وَأْسيافُنا حتت البنود الصواعق
هلكهم. والبَـْيدانُة: ابد الشئ يبيد بيدا وبيودا: هلك. وأابَدُهم هللاُ، أي أالَبيداُء: املفازة، واجلمع بيد. و  ]بيد[

وبـَْيَد مبعىن  -اأَلاتُن اسم هلا. قال امرؤ القيس: ويوماً على َصْلِت اجلَبنِي ُمَسحٍَّج * ويوماً على بـَْيدانٍَة ُأمِ  تـَْوَلِب 
 غري. يقال: إن ه كثري املال، بـَْيَد أنه خبيل.



 فصل التاء
 ( : الُكْزبرة.1الِتْقَدُة: بكسر التاء ) تقد[]

تاِلُد، املال القدمي األصلي  الذي ُوِلَد عندك، وهو نقيض الطارف. وكذلك الِتالُد واإِلتالُد. وأصل ال ]تلد[
ذ مااًل. ومال ُلُد تلودًا. وأَتْـَلَد الرجُل، إذا اختَّ  التاء فيه واو، تقول منه: تـََلَد املاُل يـَْتِلُد ويـَتـْ

_________ 
 ( وبفتحها عن اهلروي.1)
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متلد. وىف احلديث: " هن من ِتالدي " يعين السَُّوَر، أي ِمن الذي أخذتُه من القرآن قدمياً. والَتليُد: الذي ُوِلَد 
سالم. ومنه حديث شريح يف رجل اشرتى جارية وشرطوا أهنا مولدة ببالد العجم مث محُِل صغريًا فنبت ببالد اال

( فالن يف بىن فالن: أقام فيهم. 1جدها تليدة فردها. واملولدة مبنزلة التالد، وهو الذى ولد عندك. وتلد )فو 
 واالتالد: بطون من عبد القيس، أتالد عمان، الهنم سكنوها قدميا.

 فصل الثاء
. قال ذو الرمة: فبات يشئزه أثد ويسهره * تذؤب الريح والوسو ]اثد[ الثأُد: الَندى والقُ  وقد  -اس واهلضب رُّ

حيرَّك. ومكاٌن ثَِئٌد، أي َنٍد. ورجٌل ثَِئٌد، أي مقروٌر. والثَْاداء: اأَلَمُة، مثل الَدْأاثِء، على القلب، قال الشاعر 
وكان الفراء يقول: الثأداء والسحناء، ملكان حروف  -وتر  الكميت: َوما ُكنَّا َبين أَثْدَاء َلمَّا * َشَفْينا ابالسنة كل

 احللق.
_________ 

 ( كنصر وفرح أيضا.1)
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وقال أبو عبيد: ومل أمسع أحدا يقوهلما ابلتحريك غريه. قال ابن السكيت: وليس يف الكالم فعالء ابلتحريك 
الثأداء، وقد يسكن، يعىن يف الصفات. وأما االمساء فقد جاء فيه حرفان: قرماء إال حرف واحد، وهو 
 وجنفاء، ومها موضعان.

ثردت اخلرب ثردا: كسرته، فهو َثريٌد وَمْثروٌد. واالسم الثـُْرَدُة ابلضم. وكذلك اتردت اخلرب، وأصله  ]ثرد[



واحدة وجب االدغام، إال أن الثاء ملا  اثرتدت على افتعلت، فلما اجتمع حرفان خمرجهما متقارابن يف كلمة
موه يف مثله. وانس من العرب يبدلون كانت مهموسة والتاء جمهورة مل يصح ذلك، فأبدلوا من االول اتء وأدغ

من التاء اثء ويدغمون، فيقولون: اثرد، فيكون احلرف االصلى هو الظاهر. والتثريد يف الَذبح هو الكسر قبل 
 عنه. والثـََرُد، ابلتحريك: تشقق يف الشفتني. أن َيرْبَُد، وهو منهيٌّ 

ذا بقٌل ثـَْعٌد َمْعٌد، إذا كان رَْخصاً غضَّاً. واملَْعُد إتباٌع الثعد: ما ال ن من الُبسر، واحدته ثـَْعَدٌة. يقال: ه ]ثعد[
 ال يـُْفَرُد، وبعضهم يفرده. وَثرًى ثـَْعٌد وجعد، إذا كان لينا.
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ََد ابإلدغام، أي ورد الَثَمَد. وماٌء َمْثموٌد، ]مثد[  الَثَمُد والَثْمُد: املاء القليل الذى ال مادة له. وامتد الرجُل وامثَّ
. يُنِفدوه إال  أقلة. وروضة الثمد: موضع. ورجل مثمود، إذا كثر عليه الُسؤال حىتَّ  إذا كُثر عليه الناس حىت 

النساء فأكثر اجلماَع حىتَّ انقطع ماؤه. والثاِمُد من البَـْهِم، حنَي قـََرَم، أي أكل. ينفَد ما عنده. وكذلك إذا مَثََدْتُه 
 م قوم صاحل، يصرف وال يصرف. واالمثد: حجر يكتحل به.ومثود: قبيلة من العرب االوىل. وه

 الثوهد والفوهد: الغالم السمني التامُّ اخلَْلق الذي قد راَهَق احللم. واجلارية ثوهدة. ]ثهد[
 ثهمد: اسم موضع. قال طرفة: ثهمد[]

 (1خلولة أطالل بربقة ثهمد )
 فصل اجليم

 ُه حق ه وحبق ه، َجْحدًا وجحودا.اجلُحوُد: اإلنكار مع العلم. يقال: َجَحدَ  ]جحد[
_________ 

 ( عجزه:1)
 تلوخ كباقي الوشم يف ظاهر اليد:
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واجلحد أيضا. قلة اخلري، وكذلك اجلُْحُد ابلضم. وقال الشاعر: لَِئْن بـََعَثْت ُأمُّ احلَُميَدْيِن مائِرًا * َلقْد َغِنَيْت يف 
ْحِد  َُ حريك مثله. يقال: َنَكدًا له وَجَحدًا. وَجَحَد الرجل ابلكسر َجَحدًا، فهو واجَلَحْد ابلت -غرِي بـُْؤٍس وال َج

ضي قاً قليل اخلري. وأجحد مثله. قال الفرزدق: وبيضاء من أهل املدينة مل تذق * بئيسا ( ، إذا كان 1َجِحٌد )



 وجحادة: اسم رجل.وعام جحد: قليل املطر. وَجِحَد النبُت: إذا قلَّ ومل يطل.  -( ومل تتبع محولة جمحد 2)
. تقول: ُجِدْدَت اي فالن، أي اجلد: وأبو االب وابو اأُلمِ . واجلَدُّ: احلظ والَبْخُت: واجلمع اجلُدودُ  ]جدد[

، فأنت َجديٌد حظيٌظ، وجَمْدوٌد حمظوٌظ، وَجدٌّ حظ، وجدى حظى ) ( . عن ابن السكيت. وىف 3صْرت ذا َجدٍ 
 الدعاء: " وال ينفع ذااجلد منك اجلد "

_________ 
 ( وجحد أيضا ابلفتح.1)
 ( يف اللسان: " يبيسا "، وهو حتريف.2)
 ذا جد وحظ. ( وجديد حظيظ: إذا كان3)
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 أي ال ينفع ذالغىن عندك غناه، وإمنا ينفعه العمل بطاعتك. ومنك، معناه عندك. وقوله:
أنس رضى هللا عنه: كان الرجل منا إذا قرأ البقرة )َتعاىل َجدُّ رَب ِنا( *، أي عظمة ربنا، ويقال غناه. وىف حديث 

ننا. واجلدد: األرض الصلبة. ويف املثل: " من َسَلَك اجلََدَد َأِمَن الِعثاِر ". وآل عمران جد فينا، أي عظم يف أعي
جلمع َجوادُّ. وقد أجد القوم، إذا صاروا إىل اجلََدِد. وَأَجدَّ الطريق: صار َجَددًا. واجلادَُّة: ُمعَظُم الطريق: وا

ًا ابلفتح: عظُم. واجِلدُّ: نقيض اهلزِل. تقول منه: جد يف االمر جيد ابلكسر جدا. وجد  فالن يف عيىن جيدا َجد 
ًا ابلفتح، وجَيُدُّ. وَأَجدَّ يف األمر، مثله. قال  واجِلدُّ: االجتهاد يف األمور. تقول منه: َجدَّ يف األمر جيَِدُّ َجد 

لى  جلاد جمد، ابللغتني مجيعا. وقوهلم: أجد هبا أمرا، أي أجد أمره هبا، نصب االمر عاألصمعي: يقال إن فالانً 
 التمييز، كقولك، قررت به عينا أي قرت عيىن به. وجاده يف االمر، أي حاقه.
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ًا. وهو على جدا أمر، أي عجلة أمر. وقوهلم: يف هذا خطٌر ِجدُّ عظي ًا، وال تقل َجد  ِم، أي وفالن حمسن ِجد 
ًا. وقوهلم: َأِجدََّك وَأَجدَّك ) ( مبعىًن. وال يتكلم به إال مضافاً. قال األصمعي: معناه َأجبِدٍ  منك هذا. 1عظيم جد 

هما على طرح الباء. وقال أبو عمرو: معناه مالك أجد منك. ونصبهما على املصدر. قال ثعلب: ما ونصب
أاتك ابلواو وجدك فهو مفتوح. واجلُدُّ ابلضم: البئر اليت  أاتك يف الشعر من قولك أجدك فهو ابلكسر، فإذا

الظنون الذى * جنب تكون يف موضع كثري الكال. قال االعشى يفضل عامرا على علقمة: ما جعل اجلد 



وجدة: بلد على  -( 3مثل الفرايت إذا ما َطما * يـَْقِذُف ابلبوصيِ  واملاِهِر ) -( 2صوب اللجب املاطر )
 الساحل.

_________ 
 ( بكسر اجليم وفتحها، واهلمزة والدال مفتوحان.1)
 ( الظنون: القليلة املاء.2)
 والنوتى: املالح. ( البوصى: النوتى املالح، ويقال البوصى: الزورق.3)
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ُة: الطريقة، واجلمع ُجَدٌد. قال تعاىل:  واجلدة: اخَلطَُّة اليت يف ظهر احلمار ختالف لونه. واجلُدَّ
ًة من األمر، إذا )ومن ا جلباِل ُجَدٌد بيٌض ومُحٌْر( *، أي طرائق ختالف لون اجلبل. ومنه قوهلم: ركب فالن ُجدَّ

اُد: اخلُلقاُن من الثياب، وهو معرب " ُكداْد " ابلفارسية. رأى فيه رأايً. وكِ  ساٌء جُمَدٌَّد: فيه خطوط خمتلفة. واجلُدَّ
وكل شئ تعقَّد بعضه يف بعض من  -ه ابلِسرا * ِج والليل غامر جدادها قال األعشى يصف مَخَّارًا: أضَاء ِمظلَّتُ 

اٌد. قال الطرماح يصف ظبي ( جداده * من فرادى برم أو 1ة: جتتىن اثمر )اخليوط وأغصان الشجر فهو ُجدَّ
ع ويقال: إنه صغار الشجر. واجلدجد ابلضم: صرار الليل، وهو قـَفَّاٌز، وفيه شبه من اجلراد، واجلم -تؤام 

 ( :2اجلداجد. واجلد جد ابلفتح: االرض الصلبة املستوية. وقال الشاعر )
 (3صم السنابك ال تقى ابجلد جد )

_________ 
 ملخطوطة: " اتمر " ابلتاء املثناة.( يف ا1)
 ( ابن أمحر الباهلى.2)
 ( صدره:3)

 صحاح( - 58جيىن أبوظفة شداد أسرها * )
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. وجددت الشئ أجده ابلضم جدا: قطعته. وجد الشئ جيد ابلكسر جدة:  َِ صار جديدًا، وهو نقيض اخلََلِق
ُه احلائك، أي قطعه. قال الشاعر ) ( : َأىب ُحيبِ  ُسَلْيمى 1وثوٌب جديد، وهو يف معىن جَمُْدوٍد، يراد به حني َجدَّ



ُلها َخَلقاً جديدا )َأْن يبيدا * وًأْمس ديد، بال هاء، الهنا مبعىن أي مقطوعاً. ومنه قيل ِملحفٌة ج -( 2ى َحبـْ
ه  َدُه، أي صريَّ ُه، وَجدَّ ُه، واْسَتَجدَّ مفعولة. وثياب جدد، مثل سرير وسرر. وجتدد الشئ: صار َجديدًا. وَأَجدَّ

ن لبس اجلديد: أَْبِل وأجد وامحد الكاسى. واجلديد: ( بيُت فالن فَأَجدَّ بيتاً من َشَعر. ويقال مل3جديدًا. وهَبَي )
وقوهلم: ال أفعله ما اختلف اجلَديداِن، وما اختلف اأَلِجدَّاِن، يُعىن به الليُل والنهار. وَجديَدُة وجه االرض. 

 الَسرِج: ما حتت الدَّفَّتني من الرِفادة والِلْبِد امللزق. ومها جديداتن، وهو يف مولد
_________ 

 الوليد بن يزيد.( 1)
 ( يروى: " وأضحى حبلها ".2)
 لى " وهو حتريف ماهنا. والباهى من البيوت: احلال املعطل.( يف اللسان: " ب3)
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ُه، أي َصَرمه. وَأَجدَّ النخُل: حان له أن 1والعرب تقول: َجْديَُة السرِج وَجِديَُّة السرِج ) ( . وَجدَّ النخل جَيُدُّ
طردان يف كل ما كان فيه معىن جُيَد . وهذا زمن اجِلداِد واجلداد، مثل الصرام والقطاف، فكأن الفعال والفعال م

واالوان. واملصدر من ذلك كله على الفعل، مثل اجلد والصرم  وقت الفعل مشبهان يف معاقبتهما ابالوان
اُء:  والقطف. وجدت أخالف الناقة، إذا أضرَّ هبا الِصراُر وقطعها، فهي انقة جمدودُة األخالِف. وامرأٌة َجدَّ

َد الَضرُْع: ذهب لبُنه. ابن السكيت: اجلَدوُد: الصغرية الثدي. وفالٌة َجدَّاء: ال  نعجُة اليت قل ماء هبا. وجَتَدَّ
اُء اليت ذهب لبُنها من  لبُنها من غري أبس، واجلمع اجلَداِئُد، وال يقال للعنز َجدوٌد ولكن َمصوٌر. قال: واجلَدَّ

الب االول يوم جدود، وهو عيب. وجدود: موضع فيه ماء يسمى الكالب، وكانت به وقعة مرتني. ويقال للك
 لتغلب على بكر بن وائل. قال الشاعر:

_________ 
 ( جدية السرج االوىل بفتح فسكون، والثانية بكسر الدال وشد الياء.1)
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 -أرى إبلى عافت جدود فلم تذق * هبا قطرة إال حتلة مقسم 
حش وأنَّه أييت املاء لياًل فيشرب: يـَْقضي لُبانـََتُه اجلََرُد: فضاء ال نبات فيه. قال أبو ذؤيٍب يصف محار و  ]جرد[



( : اي ريها اليوم على مبني * على 1جلرد يف قول الراجز )وا -ابلليِل مث إذا * َأْضَحى تـََيمََّم َحْزماً حوله جرد 
رد. اسم موضع ببالد بىن متيم. وأرض جردة وفضاء َأْجَرُد: ال نبات فيه، واجلمع االجا -مبني جرد القصيم 

ْت، وأجارد ابلضم: موضع. ورجل أجرد بني اجلرد: ال شعر عليه. وفرٌس َأْجَرُد، وذلك إذا َرقَّْت َشْعَرتُُه وقُصرَ 
يعىن صخرة  -وهو مدح. وقول أىب ذؤيب: َتَدىلَّ عليها بني ِسبٍ  وخيطة * جبرداء مثل الوكف يكبوا غراهبا 

 ى َجريدًا مادام عليه اخلوص، وإمنا يسمىملساء. واجلريد: الذى جيرد عنه اخلوُص. وال يسمَّ 
_________ 

 ( هو حنظلة بن مصبح.1)
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سعفا، الواحدة جريدة. وكل شئ قشرته عن شئ فقد َجَرْدَتُه عنه. واملقشور جَمروٌد. وما ُقِشَر عنه ُجراَدٌة. 
صحابة، وامسه بشر بن : رجل من الورجٌل جاروٌد، أي مشئوٌم. وسنٌة جاروٌد، أي شديدة احملل. واجلارود العبدى

عمرو بن عبد القيس. ومسى اجلارود النه فر إببله إىل أخواله بىن شيبان وهبا داء، ففشا ذلك الداء يف إبل 
 أخواله فأهلكها. وفيه قال الشاعر:

 ايد. ويقال:كما جرد اجلارود بكر بن وائل * واجلارودية: فرقة من الزيدية نسبوا إىل أىب اجلارود زايد بن أىب ز 
جريدة من خيٍل، جلماعة ُجرَِدْت من سائرها لوجه. وعام جريد، أي اتم. وقال الكسائي: ما رأيته مذ َأْجَرداِن 

( . ويقال أيضا: فالن حسُن اجلُْرَدِة 1وُمْذ َجريداِن، يعين يومني أو شهرين. واجلردة ابلضم مستوية منجردة )
 ِة واملَُعرَّى، ومها مبعىًن.سُن الُعْريَ واملَُجرَِّد واملَُتَجرِ ِد، كقولك: ح

_________ 
 ( يف املخطوط: " متجرذة ".1)
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واجلَْردُة ابلفتح: الرُبدُة املُْنَجِرَدُة اخلََلُق. قال أبو ذؤيب: وَأْشَعَث بـَْوِشيٍ  َشَفْينا ُأحاَحُه * غداتئذ ذى جردة 
اه. واملتجردة: اسم امرأة النعمان بن نا أحاحه، أي قتلنبوشى: كثري العيال. متماحل: طويل. شفي -متماحل 

املنذر ملك احلرية. والتجريد: التعرية من الثياب. وجتريد السيِف: انتضاؤه. والَتجريُد: التشذيُب. والتََّجرُُّد: 
ي انسحق والن. التعرِ ي. وجَتَرَّد لألمر، أي َجدَّ فيه. واجنرد بنا اسري، أي امتدَّ وطال. واجْنََرَد الثوُب، أ



ردان ابلضم: قضيب الفرِس وغريه. واجلَراُد معروٌف، الواحدة جرادة، يقع على الذكر واالثىن. وليس اجلَراُد واجل
ا هو اسم جنٍس، كالبقر والبَـَقَرِة، والتمر والتمرة، واحلمام واحلمامة، وما أشبه ذلك، فحق  بذكٍر للجرادة، وإمنَّ

احد املذكر ابجلمع. وقوهلم: ما أدري أيُّ َجراٍد عارَُه، أْي أيُّ ه، لئال يلتبس الو مذكره أن ال يكون مؤنثه من لفظ
 الناس ذَهَب به.
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واجلراداتن: اسم فينتني كانتا مبكة يف الزمن االول. وجردت االرض فهى جمرودة، إذا أكل اجلَراُد نبَتها. ويقال 
جُل ابلكسر َجَردًا، إذا َشرَي جلُده كى بطَنه، فهو جَمْروٌد. وَجِرَد الر أيضاً: ُجِرَد اإلنسان، إذا أكل اجلَراَد فاشت

 من أكل اجلراد.
 -واِشنَي ملَّا اْجَرَهدَّ انهلها  -*  املُْجَرِهدُّ: املسرع يف الَذهاب. قال الشاعر: مَلْ ُتراِقْب هناك انِهَلَة ال ]جرهد[
ُد أيضاً: الزعفران أو حنوُه من ا تقول من اجلسم: جَتَسََّم. واجَلسَ اجَلَسُد: البدُن. تقول منه: جَتَسََّد، كم ]جسد[

 الِصْبِغ، وهو الدُم أيضاً. قال النابغة:
( * واجَلَسُد أيضاً: مصدر قولك َجِسَد به الدُم جَيَْسُد، إذا َلِصَق به، 1وما ُهريُق على األَْنصاِب من َجَسِد )

 فهو جاسد وجسد. قال الطرماح:
 (2يع )منها جاسد وجن

_________ 
 ( وصدره:1)

 مر الذى مسحت كعبتهفال لع
 -( قال الطرماح يصف سهاما بنصاهلا: فراغ عوارى الليط تكسى ظباهتا * سبائب منها جاسد وجنيع 2)
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واملسجد: االمحر. ويقال: املسجد: ما أشبع  -وقال آخر: بساعديه جسد مورس * من الدماء مائع ويبس 
الن ثوب مشبع من الصبغ، وعليه ثوب ياب، واجلمع جماسد. وقال ابن السكيت: يقال على فصبغه من الث

مفدم. فإذا قام قياما من الصبغ قيل: قد أجسد ثوب فالن إجسادا فهو جمسد. قال: ويقال للزعفران: 
، أي ألصق اجلساد. واجملسد بكسر امليم: ما يلي اجلسد من الثياب. وقال الفراء أصله الضم، النه من أجسد



 ابجلسد. وقال بعضهم: قوله تعاىل:
( : فعات 1ج هلم عجال جسدا( *، أي أمحر من ذهب. واجللسد، بزايدة الالم: اسم صنم. قال الشاعر ))أخر 

 -جيتاب شقارى كما * بيقر من ميشى إىل اجللسد 
عيدًا. ورجٌل َجْعٌد وامرأٌة َجْعَدٌة. ويقال َشْعٌر َجْعٌد بني  اجلُعوَدِة. وقد َجُعَد شعُرُه، وَجعََّدُه صاحبه جتَْ  ]جعد[

 لكرمي من الرجال: َجْعٌد، فأما إذال
_________ 

 ( هو عدى بن الرقاع، أو املثقب العبدى.1)
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قيل فالن جعد اليدين، أو َجْعُد األانِمِل، فهو البخيل. ورمبا مل يذكروا معه اليد. قال الراجز: اي أحسن الناس 
ويكىن الذئب أاب جعدة، وأاب جعادة، وليس له بنت تسمَّى  -( جعد 1ال تعدليين بظرب ) قد *مناط ع

وقال عبيد بن  -بذلك. قال الكميت يصفه: وُمْسَتْطِعٍم ُيْكىن بغرِي بَناتِِه * َجَعْلُت له حظا من الزاد أو فرا 
أي كنيته حسنة وعلمه منكر. واجلعدة:  -ْعده اب جَ األبرص: وقالوا هي اخلَمُر ُتْكىن الِطال * كما الِذْئُب ُيْكىن أَ 

( ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن 2نبت على شاطئ االهنار. وجعدة: أبوحى من العرب، وهم جعدة )
صعصعة، منهم النابغة اجلعدى. وقد يوصف زبد البعري ابجلعودة، إذا كان بعضه فوق بعض، يقال جعد اللغام. 

وثرى َجْعد، مثل ثـَْعٍد، إذا  -مى أخشتها * واعتم ابلزبد اجلعد اخلراطيم ت تدقال ذو الرمة: تنجو إذا جعل
 كان ليِ ناً. وبعرٌي َجْعٌد، أي َجْعُد الوبر كثريه.

_________ 
 ( يف املطبوعة االوىل واللسان: " بضرب " صوابه من املخطوطة. الظرب كعتل: القصري.1)
 ( يف املخطوطة: " وهو جعدة ".2)
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( : إذا جتاوب نوح قامتا معه. * ضراب 1اجلِْلُد: واحد اجلُلوِد: واجلِْلَدُة أخص منه. وأما قول اهلذىل ) []جلد
فإمنا كسر الالم ضرورة، الن للشاعر أن حيرك الساكن يف القافية حبركة ما قبله،  -بسبت يعلج اجللدا أليما 

وكان ابن االعرايب يرويه ابلفتح  -ال ابلرجل ( بنو عجل * شرب النبيذ واعتقا2كما قال: علمنا أخواننا )



ذا ال يعرف. وجتليد اجلزور مثل ويقول: اجللد واجللد، مثل شبه وشبه، ومثل ومثل، وقال ابن السكيت: وه
سلخ الشاة. يقال: جلد جزورة، وقل ما يقال: َسَلَخ. وفرٌس جُمَلٌَّد، إذا كان ال جيزع من الضرب. وَجَلَدُه احلَدَّ 

 أي ضربه وأصاب ِجْلَدُه، كقولك: رََأَسُه وَبطََنُه. وامِلْجَلُد، قطعٌة من ِجْلٍد تكون يف يد النائحة تلِطم به َجْلدًا،
وجَهها. واجلََلُد: ِجْلٌد ُحوار ُيْسَلُخ فُيلَبس ُحوارًا آخر لتَشمَّه أم املسلوخ فرتأمه قال العجاج: وقد أراىن للغواىن 

 -مصيدا * مالوة كأن فوقى جلدا 
_________ 

 ( عبد مناف بن ربع.1)
 ( يف املخطوطة: " أخوالنا ".2)
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واجللد: الكبار من النوِق اليت ال أوالَد هلا وال ألباَن، الواحدة ابهلاء. واجللد أيضا: االرض الصلبة. قال النابغة: 
َلُد. قال جرير: َأجاَلْت عليهنَّ وكذلك اأَلجْ  -إال االوارى الاي ما أبينها * والنؤى كاحلوض ابملظلومة اجللد 

واجلمع اال جالد واألجاِلُد. واجلََلُد: الصالبُة واجَلالَدُة.  -الروامس بعدان * دقاق احلصى من كل سهل وأجلدا 
مثل  َجليٌد، بنيِ  اجلََلِد، واجَلالَدِة، واجلُلوَدِة، واملَْجلوِد، وهو مصدرٌ تقول منه: َجُلَد الرجُل ابلضم، فهو َجْلٌد و 

 احمللوِف واملعقوِل. قال الشاعر:
واْصرِبْ فإنَّ َأخا املَْجلوِد َمْن َصرَبا * ورمبا قالوا رجل جضد، جيعلون الالم مع اجليم ضادا إذا سكنت. وقوم 

َلدوا. لُُّف اجلالَدة. واملُجاَلَدُة: املباطَلُة وجَتاَلد القوُم ابلسيوف واْجتَـ جلد، وجلداء، وأجالد. والَتَجلَُّد: َتكَ 
وَأْجالُد الرجِل: جسمه وبدنه، وكذلك جَتاليُدُه. واجلَْلَدُة: ابلتسكني: واحدة اجِلالِد، وهي أدسُم اإلبِل لبناً. 

 واجِلالُد من النخل: الكبار الصالب. قال الشاعر سويد بن الصامت:
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وشاة جلدة، إذا مل يكن هلا لنٌب وال ولد.  - ( اجلالد القراوح1أدين وما َدْيين عليكم مبَْغَرٍم * ولكن على الشم )
ن جلودي بفتح اجليم، قال الفراء: وهو منسوب إىل جلود: قرية من قرى إفريقية وال تقل اجللودى. وفال

واجلليد: الضريب والسقيط، وهوندى يسقط من السماء فيجُمُد على األرض. تقول منه: جلدت االرض، 
 صور: اسم ملك عمان.فهى جملودة. وجلندى، بضم اجليم مق



ذى قد رمى بنفسه وامتد. قال ابن أمحر: يظل أمام بيتك جملخدا * كما ألقيت اجمللخد: املستاقى ال ]جلخد[
 يصفه ابلكسل. -ابلسند الوضينا 

اجلَْلَعُد: الُصْلُب الشديُد. واجلاَُلِعُد من االبل: الشديد. قال الفقعسى: صوى هلا ذا كدنة جالعدا *  ]جلعد[
 واجلمع اجلالعد ابلفتح. -رع ابالصياف إال فاردا مل ي

_________ 
 ( ويروى: " على اجلرد ".1)
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 وجلعد: موضع من بالد قيس.
 االبل الكثرية. وذات اجلالميد: موضع. اجلَْلَمُد واجلُْلموُد: الصخُر. واجلَْلَمُد: ]جلمد[

لَذْوِب، وهو مصدر مسيِ  به. اجلََمُد، ابلتحريك: مجع واجلمد ابلتسكني: ما مجد من املاء، وهو نقيض ا ]مجد[
جامد، مثل خادم وخدم. يقال: قد كُثر اجلََمُد. ومَجََد املاء جَيُْمُد مَجْدًا ومُجودًا، أي قام. وكذلك الدُم وغريه إذا 

. واجلُمُد مثل ُعْسٍر ِبَس. ومُجادى األوىل ومُجادى االخرة، بفتح الدال من أمساء الشهور، وهو ُفعاىل من اجلَْمدِ يَ 
واَر ) َُ ( إْذ جُياِهْدَن ُغْدَوًة * على مُجٍُد َخْيٌل جَتوٌل 1وُعُسٍر: مكاٌن صلٌب مرتفٌع. قال امرؤ القيس: َكَأنَّ الِص

اٌد، مثل رمح وأرماح ورماح. واجلَماُد ابلفتح: األرض اليت مل يصبها مطٌر. وانقٌة واجلمع َأمْجاد ومِج  -أَبْجالِل 
 ال لنب هلا. مَجاٌد:

_________ 
 ( الصوار ككتاب وغراب: القطيع من بقر الوحش.1)
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اَد له، أي ال زال جاِمَد احلال. وإمنا بين على الكسر ألنه معدول وسنة مجاد: ال مطر فيها ويقال للبخيل: مجَ 
حلاء، يف املدح. قال املتلمِ س: عن املصدر، أي اجلُمود. كقوهلم َفجاِر أي الَفْجَرُة. وهو نقيض قوهلم مجاد، اب

ًا، وال تقويل هلا محدًا وشكرًا. أي قويل هلا مُجود -( 2( * هلا أبدًا إذا ذُِكَرْت مَحاِد )1مَجاِد هلا مَجاِد وال تقويل )
 وعنٌي مَجوٌد: ال دمع هلا. واملُْجِمُد: الرَبَُم. ورمبا أفاض ابلَقداِح ألجل األيسار. قال الشاعر طرفة: وأصفر

يقول: انتظرت صوته على النار حني قومته  -( * على النار واستودعته كف جممد 3مضبوح نظرت حويره )



. وكان االصمعي يقول: هو الداخل يف مجادى. وكان مجادى يف ذلك الوقت شهر وأعلمته، فهو كاحملاورة منه
 برد.

 اجلند: االعوان واالنصار. وفالن جند ]جند[
_________ 

 وال تقولن ".( ويروى: " 1)
 ( يف التكملة:2)

 طوال الدهر ما ذكرت محاد * وكذلك يف املخطوطة.
 ( يروى: " نظرت حواره ".3)

(2/460) 

 

ود. وىف احلديث: " االرواح جنود جمندة ". والشام مخسة أجناد: دمشق، ومحص وقنسرون، واالردن، اجلن
َا املوُت يف وفلسطني، يقال لكل مدينة منها جند. قال الشاعر الفرزدق:  فقلت ما هو إالَّ الشاُم تـَرَْكُبُه * كَأمنَّ

 ( وجند ابلتحريك: بلد ابليمن.1َأْجناِدِه البَـَغُر )
 اجلَْهُد واجلُْهُد: الطاقُة. وقرئ: ]جهد[

)والذين ال جيدون إال جهدم( * و * )جهدم( *. قال الفراء: اجلهد ابلضم الطاقُة. واجلَْهُد ابلفتح من قولك: 
ْد َجْهَدَك يف هذا األمر، أي ابُلغ غايتك. وال يقال اْجَهْد ُجْهَدَك. واجلَْهُد: املشقَُّة. يقال: َجَهَد دابته اْجهَ 
َهَدها، إذا محل عليها يف السري فوق طاقتها. وَجَهَد الرجل يف كذا، أي َجدَّ فيه وابلغ. وَجَهْدُت اللنَب فهو وَأجْ 

( . وُجِهَد الطعاُم وُأْجِهَد، أي 2ْدُت الطعاَم: اشتهيته. واجلاهُد: الَشْهواُن )جَمْهوٌد، أي أخرجت زُبده كله. وَجهَ 
 أكثرَت من أكله. ومرَعى جهيٌد: َجَهَدُه املال.اْشُتِهَي. وَجَهْدُت الطعاَم، إذا 

_________ 
 ( البغر ابملعجمة: العطش يصيب االبل فال تروى، وهو مرض مميت هلا.1)
 نشهان ".( يف املخطوطة: " ال2)
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وجهد الرجل فهو جمهود، من املشقِة، يقال أصاهبم ُقحوٌط من املطر فُجِهدوا َجْهدًا شديدًا. وَجِهَد عيشهم 
ابلكسر، أي َنِكَد واشتدَّ. واجلَهاُد ابلفتح: األرُض الُصلبُة. وجاَهَد يف سبيل هللا جماهدًة وجهادًا. واالجتهاُد 

 واجملهود.بذل الُوسِع  والَتجاُهُد:
شئ جيد على فيعل، واجلمع ِجياٌد وَجياِئُد ابهلمز على غري قياس. واجلود: املطر العزيز. تقول: جاد  ]جود[

( املطر َجْودًا فهو جائد، واجلمع جود مثل صاحب وصحب. وهاجت لنا مساٌء َجْوٌد، وُمِطران َمْطَرَتنْيِ 1)
الراجز: رعيتها أكرم عود عودا * الصل والصفصل واليعضيدا * جَموَدٌة قال َجْوَديِن. وقد جيَدت األرُض، فهي 

 (2واخلازابز السنم اجملودا )
وإمنا سكنت الواو ألهنا  -وجاَد الرُجُل مباِله جيود جودًا ابلضم، فهو َجواٌد. وقـَْوٌم جوٌد، مثل قذاٍل وَقَذٍل 

 وأجواد وأجاود -حرف علة 
_________ 

 ، حتريف. ألوىل ))جاء((( يف املطبوعة ا1)
 ( السنم، ككتف، هو النبات ارتفع وخرجت سنمته أي نوره.2)
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 وُجَوداء. وكذلك امرأة جواٌد ونسوٌة جوٌد مثل نواٍر ونوٍر. قال الشاعر، أبو شهاب اهلَُذيل :
 َصَناٌع إِبْشفاها َحَصاٌن بَشكرِها ... جواٌد يقوت البطن والِعرُق زاخُر.

 دًا، أي بعيدة، وُعْقبَـَتني جواِدْيِن، وُعُقباً ِجيادًا. َجواوتقول: ِسْران ُعْقَبةً 
 وجاَد الفرُس، أي صار رائعاً، جَيُوُد ُجودًة ابلضم، فهو جواٌد للذكر واالثىن، من خيل جياد وأجياد وأجاويد.
وأجياد: جبل مبكة، مسى بذلك ملوضع خيل تبع، ومسى قيعقعان ملوضع سالحه. وجاد الشئ جودة وجودة، 

( . واجلُواد، ابلضم: العطش. قال الباهلي : ونصرك 1َجيِ دًا. وجاَد بنفسه عند املوت جيود جؤودا ) أي صار
تقول منه: جيَد الَرُجِل جُياُد فهو جَموٌد. واجلَْوَدُة: الَعْطشة. قال  -خاذل عىن بطئ * كأن ِبُكْم إىل َخْذيل ُجوادا 

واجلودى: جبل أبرض اجلزيرة استوت  -* رضااب كطعم الرجنبيل املعسل جودة  ذو الُرمَّة: َتَظلُّ تُعاِطيِه إذا ِجيدَ 
 عليه سفينة نوح عليه السالم. وقرأ االعمش:

 )واستوت على اجلودى( * إبرسال الياء، وذلك
_________ 

 ( وجودا، ابلفتح أيضا.1)
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االلف والالم، عن القراء. وأجاَد جائز للتخفيف، أو يكون مسى بفعل االنثى، مثل حطى، مث أدخل عليه 
أطال  الَرُجل، إذا كاَن معه فرس جواد. وأجدت الشئ فجاد. والتجويد مثله. وقد قالوا: أْجَوْدُت كما قالوا:

وَأْطَوَل، وأحال وأْحَوَل، وأطاب وَأْطَيَب، وَأالَن وأَْلنَيَ، على النُـْقصان والتمام. وشاِعٌر جِمْواٌد، أي جُميٌد كثريًا. 
َأَجْدتُُه النَـْقَد: أعطيته جيادا. واستجدت الشئ: عددته َجيِ دًا. وجاَوْدُت الَرُجَل من اجلوِد، كما تقول: ماجدته و 

د: العنق، واجلمع أجياد. واجلََيد ابلتحريك: طول الُعُنق وُحْسُنه: رجٌل َأْجَيُد، وامرأة َجْيداُء، من اجملد. واجلي
( وُيْشِرُق جاديُّ 1قال الشاعر ُكَثريِ ٌ: يُباِشْرَن فأَر امِلْسِك يف كلِ  َمْهَجٍع )واجلمع جود. واجلادى: الزعفران، و 

 هبنَّ مفيد أي مدوف.
 فصل احلاء

 ابملكان حَيِْتد: أقام به وثبت. َحَتدَ  ]حتد[
_________ 

 ( ويروى: " يف كل مشهد ".1)
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( . وعنُي ُحُتٌد بضم احلاء والتاء، إذا كان ال 1ِد صدٍق )واحملتد: االصل، يقال فالن من حَمِْتِد صدٍق وحَمْفِ 
 ينقطع ماؤها من عيون االرض.

ًا. والتحديد مثله )احلد: احلاجز  ]حذد[ ( 2بني الشيئني. وحد الشئ: منتهاه. تقول: حددت الدار َأُحدُّها َحد 
نه قيل للبو اب: َحدَّاد قال االعشى: . وفالن َحديُد فالن: إذا كان أرضه إىل جنب أرضه. واحلَدُّ: املَْنُع، وم

ألنه مينع من اخلروج، أو النه يعاجل  ويقال للسَّجان حد اد، -فقمنا وملا يصح ديكنا * إىل جونة عند حدادها 
 -( فما بك من ابِس 3احلديد من القيود. قال الشاعر: يقوُل يل احلَدَّاُد وهو يقودين * إىل الِسْجِن ال جَتْزَْع )

ابطلة. : املمنوع من الَبْخت وغريه. وهذا َأْمٌر َحَدٌد: أي منيٌع َحراٌم ال حيَِلُّ ارتكابه. ودعوٌة َحَدٌد: أي واملَحدود
 ودونه َحَدٌد: أي َمْنٌع. وقال الشاعر زيد بن عمرو بن نفيل:

_________ 
 ( وكذلك حمقد وحمكد.1)



 ( والتحديد من حددها.2)
 ( يف اللسان: " ال تفزع ".3)
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ومايل عن هذا اأَلْمر َحَدٌد: أي بُدٌّ. وقول  -( * فإن دعيتم فقولوا دونَُه َحَدُد 1ال تعبدن إهلا دون خلقكم )
ُبُك فينا * َزرماً )2َدٌد )الكميت: حَ  أي َحراماً. كما تقول: َمعاَذ هللا، قد  -( أو جَييَئنا متصريا 3( أن يكون َسيـْ

ُجل: أقمُت عليه احلَدَّ، ألن ه مَيْنَـُعُه من املُعاودة. وَأَحدَِّت املرأة: أي امتَـَنعت من حد هللا ذاك عن ا. وَحَدْدُت الرَ 
ا. وكذلك حدت حتد وحتد ِحدادًا، وهي حادٌّ. ومل يـَْعِرِف األصمعي إال  َأَحدَّْت الزينة واخِلضاِب بعد وفاة زوجه

ك. وكذلك الَتحادُّ. واحلَديُد معروف، ألن ه َمنيٌع. واحلَديَدُة فهي حمُِد . واملُحادَُّة: املُخالفة، وَمْنُع ما جيَُِب علي
 ( يف نعت اخليل:4وأنشد االمحر )َأَخصُّ منه، واجلمع احلدائد، وقد جاء يف الشعر احلدائدات. 

 فهن يعلكن حدائداهتا
_________ 

 ( يف اللسان: " إهلا غري ".1)
 ( يف اللسان: " حددا ".2)
 ( يف اللسان:3)

 و جمبنا ممصوراوحتا أ
 ( الوجه " لالمحر ".4)
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وحد كل شئ: شباته. وحد الرجل: أبسه وحد الَشراِب: صالبـَُته. قال األعشى: وكأٍس كعني الديِك ابكرُت 
ُسيوٌف دَّ الَسْيُف حيَِدُّ ِحدًَّة، أي صاَر حادًَّا وَحديدًا، و وقد حَ  -َحدَّها * ِبِفْتياِن ِصْدٍق والَنواقيُس َتْضَرُب 

ِحداٌد، وأَلِسَنٌة ِحداٌد. واحِلداد أيضاً: ثِياب املَْأمتَِ السوُد. وحكى أبو عمرو: َسْيٌف حداد ابلضم والتشديد مثل 
ى الرُجِل َأِحدُّ حدة وحدا، عن أمر كبار. واحلدة: ما يـَْعرَتي اإلنساَن من النـََّزِق والَغضب. تقول: َحَدْدُت عل

دادها واستحداُدها، مبعىًن. واالستحداد أيضاً: َحْلق شعِر العانَِة. وَأْحَدْدُت الكسائي. وحتديد الشفرة وإح
ًا أي بدا. وحدان ابلضم:  ًا وال ُمْلَتدَّ الَنَظَر إىل فالن. واحتدَّ فالٌن من الَغَضب حمتد. وقوهلم: ما أجد منه حُمَْتدَّ



 : بطن من طيئ.( 1من العرب من بىن سعد. وحدان أيضا من االزد. وبنو أحداد )حى 
 احلدرد: اسم رجل. ومل جيئ على فعلع ]حدرد[

_________ 
 ( يف اللسان: " بنو حداد ".1)
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 بتكرير العني غريه. ولو كان فعلال لكان من املضاعف، الن العني والالم من جنس واحد، وليس هو منه.
 َحْرَدَك، أي قصدت قصدك. قال الراجز: أقبل سيل لكسر َحْردًا: َقَصَد. تقول: َحَرْدتُ َحَرَد حَيِْرُد اب ]حرد[

 وقوله تعاىل: -جاء من أمر هللا * حيرد حرد اجلنة املغله 
)وغدوا على َحْرٍد قاِدرين( *، أي على َقْصٍد. وقيل: على منٍع. من قوهلم حاَرَدِت اإلبُل ِحرادًا، أي قـَلَّت 

اَرَدِت الَسَنة: َقلَّ َمَطُرها. وَحَرَد حَيِْرُد ُحرودًا، أي تـََنحَّي عن قومه، رود من النوق: الَقليلة الدَّرِ . وحألباهنا. واحلَ 
وقال أبو  -( : إذا نزل احلى حل اجلحيش * حريد احملل غواي غيورا 1ونزل منفردًا ومل خيالطهم. قال الشاعر )

َمُه وحتو ل عنهم. قال: وقالوا كلُّ قليل يف َد حَيُْرُد ُحرودًا: إذا تـََرك قـَوْ زيد: رجل َحريٌد من قوم ُحَرداء. وقد َحرَ 
 -كثري حريد. وأنشد جلرير: نبىن على َسَنِن الَعُدو  بُيوتَنا * ال َنسَتجرُي وال حنل حريدا 

_________ 
 ( هو االعشى.1)
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 -كوكب حريد أما بكل   وكوكب حريد، أي ُمْعَتِزٌل عن الَكواِكِب. قال ذو الرمة: يعتسفان الليل ذا السدود *
َفِرُد، يف لغة ُهَذيل. وأنشد أليب ذؤيب: ِمْن  قال األصمعي: رجل َحريٌد: أي َفريٌد وحيٌد. قال: واملُْنَحِرُد: املُنـْ

َتِقاًل * كأن ه َكوَكٌب يف اجلو  منحرد  ورواه أبو عمرو ابجليم، وفسره منفرد.  -َوْحِش َحوضي يُراعي الَصْيَد ُمنـْ
ابلتحريك: الغضب. قال أبو نصر أمحد بن حامت صاحب االصمعي: هو خمفف.  ل. واحلردقال: وهو سهي

 وقال اآلخر: -( : إذا جياد اخليل جاءت تردى * مملوءة من غضب وحرد 1وأنشد )
يلوك من حرد على االرما * وقال ابن السكيت: وقد حيرك. تقول منه: حرد ابلكسر فهو حارد وحردان. ومنه 

ارد. وحرد البعري حردا ابلتحريك ال غري، فهو أحرد وانقة حرداء، وذلك أتن وليوث حو  قيل: أسد حارد،



 يسرتخى عصب إحدى يديه من عقال،
_________ 

 ( لقبيصة النصراين، ويقال لالعرج املعىن.1)
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ا أو يكون خلقه حىت كأنه ينفضها إذا مشى. قال االعشى. وأذرت برجليها النفى وراجعت * يداها خنافا لين
ْيٌت حُمَرٌَّد، أي ُمَسن م. وحبل حُمَرٌَّد إذا ُضِفر وحتريد الشئ: تعوجيه كهيئة الطاق. ومنه قيل: بَـ  -غري أحردا 

فصارت له حروف ال عوجاجه. واحلردى من القصب نبطى معرب. وال يقال اهلردى. وغرفة حمردة، أي فيها 
املَُسنَُّم الذي يقال له كوٌخ. قال: واحملرد من كل شئ:  َحراِديُّ الَقَصب. قال األصمعي: البيت املَُحرَُّد، هو

 عوج. واحِلْرُد ابلكسر: واحد احلُرود، وهي مباعر االبل.امل
 احلرقدة: عقدة احلنجور. ]حرقد[
 احلرمد: الطني االسود. ]حرمد[
قال األخفش: وبعضهم احَلَسد: أن تتمىنَّ زوال نعمة احملسود إليَك. يقال: َحَسَده حَيُْسُدُه ُحسودًا.  ]حسد[

 ابلتحريك وحسادة.يقول: حيِسده ابلكسر. قال: واملصدر حسدا 

(2/465) 

 

وحسدتك على الشئ وحسدتك الشئ، مبعىن. قال الشاعر يصف اجلن: أتوا انرى فقلُت َمنوَن أنتم * فقالوا 
وحتاسد القوُم. وهم  -س الطعاما فقلُت إىل الطعاِم فقال منهم * زعيٌم حَنُْسُد االن -ما اجِلنُّ قلُت ِعموا َظال

 قوم َحَسَدة، مثل حامل ومحلة.
عندي َحْشٌد من الناس، أي مجاعٌة، وهو يف األصل مصدر. وحشدوا حيشدون ابلكسر حشد: أي  ]حشد[

باً. ورجل حَمشاجتمعوا، وكذلك احَتَشدوا وحتش دوا. وجاء فالٌن حاِشدًا  ود، وحُمَْتِفاًل حمَتِشدًا، أي مستعدًا متأهِ 
 إذا كان الناس خيَِفَّون خلدمته ألن ه مطاٌع فيهم. وأرض َحشاٌد: ال تسيل إال عن مطر كثري.

حصدت الزرع وغريه وأحصده وأحُصُدُه َحْصدًا. والزرع حمصوٌد وَحِصيد وحصيدة وحصد  ]حصد[
ه عليهم. واحملصد: ( ، هو ما قيل يف الناس ابللسان وُقِطَع ب1ابلتحريك. وحصائد ألسنتهم اليت يف احلديث )

 املنجل.



_________ 
 لسنتهم ".( هو حديث: " وهل يكب الناس على مناخرهم يف النار إال حصائد أ1)
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وأحصد الزرُع واستحصد: حاَن له أن حُيَْصَد. وهذا زمن احَلصاِد واحِلصاد. وحبل حمصد: أي حمكم مفتول، 
حكم. واْسَتْحَصَد القوُم، أي اجتمعوا وتظافروا. وأحصدت وَحِصٌد بكسر الصاد. واستحصد احلبُل، أي است

 احلبل: فتلته. ورجل حُمَْصد الرأي، أي َسديده.
ُسْرَعُة. تقول: َحَفَد البعري والظَليُم َحْفدًا وَحَفداانً، وهو تداُرك الَسرْيِ. وبَعرٌي َحفَّاٌد. ويف احلَْفُد: ال ]حفد[

حفدتُه: محلته على احلفد واالسراع. قال الراعى: مزائد خرقاء اليدين الدعاء: " وإليَك َنسعى وحنِفُد ". وأ
وقال بعضهم: أي أسرعا. وجيعل حفد وأحفد  أي أحفدا بعرييهما. -مسيفة * أخب هبن املخلفان وأحفدا 

َتِفد: مبعىن. واحلفدة: األعوان واخَلَدم، وقيل وَلد الَولد، واحدهم حاِفٌد. ورجل حَمْفوٌد: أي خمدوم. وسيف حمُْ 
 سريع الَقْطع. وامِلْحَفد ابلكسر: َقَدٌح يكيلون به. وأنشد أبو نصر لالعشى:
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( * وحَمِْفُد الرجل بفتح امليم: حَمِْتُدُه، وأصله. وقال ابن األعرايب : املَْحِفد: 1وسقىي وإطعامى الشعري مبحفد )
وحمفد الثوب  -( 2لى ظهرها من نيها غري حمفد )أصل السنام. وأنشد لزهري: مجالية مل يبق سريى ورحليت * ع

 أيضا: وشيه، واجلمع حمافد.
ن، واجلمع َأْحقاٌد. وتقول: َحَقَد عليه حَيِْقد ِحْقدًا، وَحِقد عليه ابلكسر َحَقدًا لغة. وَأْحَقَدُه احِلْقُد: الِضغْ  ]حقد[

فلم جيدوا. وهذا احلرف نقلته من كتاب ومل غريه. ورجل َحقود. وَأْحَقَد القوُم، إذا طلبوا من املَْعِدن شيئا 
 أمسعه.

 ابن االعرايب: احلقلد: الضيق البخيل. ]حقلد[
احلمد: نقيض الذم. تقول: محدت الرجل أمحده محدا وحممدة، فهو محيد وحممود. والتمحيد أبلغ من  محد[]

 ر االعشى:احلمد. واحلمد أعم من الشكر. واحملمد: الذى كثرت خصاله احملمودة. قال الشاع
_________ 

 ( صدره:1)



 بناها السوادى الرضيخ مع اخلال
 ها وأعلى سنامها. الىن: الشحم.( يعىن أن دءوب السري أذهب شحم2)
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( : خالف املذمة. وأمحد: صار أمره إىل احلمد. وأمحدته: 2( * واحملمدة )1* إىل املاجد القرم اجلواد احملمد * )
أتيت موضع كذا فأمحدته، أي صادفته حممودا موافقا، وذلك إذا رضيت سكناه أو وجدته حممودا. تقول: 

اعر: فلم جتر إال جئت يف اخلري سابقا * وال مرعاه. وقوهلم يف املثل: " العود أمحد " أي أكثر محدا. قال الش
سر ألنَّه معدوٌل وقوهلم: محاد لفالن، أي محدا له وشكرا. وإمنا بىن على الك -عدت إال أنت يف العود أمحد 

عن املصدر. وفالن يتحمد على، أي مين. يقال: من أنفق ماله على نفسه فال يتحمد به على الناس. ورجل 
محد االشياء، ويقول فيها أكثر مما فيها. ومحدة النار، ابلتحريك، صوت التهاهبا.  محدة، مثال مهزة: يكثر

 ذا، أي قصاراك وغايتك.واحتمد احلر: قلب احتدم. وقوهلم، محاداك أن تفعل ك
_________ 

 ( صدره:1)
 إليك أبيت اللعن كان كالهلا

انية. وذكر صاحب الديوان أن احملمدة ( قلت: احملمدة ذكرها الزخمشري يف مصادر املفصل بكسر امليم الث2)
 . خمتار.واحملمدة، واملذمة واملذمة، لغتان فيهما. اه
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 اسم الفيل املذكور يف القرآن. وحيمد: بطن من االزد. وحممود:
حاد عن الشئ حييد ُحيودًا وَحْيَدة وَحْيدوَدًة: مال عنه وعدل، وأصله حيدودة بتحريك الياء فسكنت،  ]حيد[

النه ليس يف الكالم فعلول غري صعفوق. وقوهلم: حيدي َحياِد، هو كقوهلم: فيحي فَياِح. وحايَدُه حُمايدًة 
يقال كثري احليود عن الشئ. ومل جيئ يف نعوت َحَيدي، أي حييد عن ِظلِ ه لنشاطه، و  وِحيادًا: جانـََبُه. ومِحارٌ 

( * حزابيه حيدى ابلدحال 1املذكر شئ على فعلى غريه. قال أميه بن أىب عائذ اهلذىل: وأصحم حام جراميزه )
ا كانت له حروٌف انتَِئٌة واحليد ابلتسكني: َحْرٌف شاِخٌص خَيُْرُج من اجلبل. يقال: جبل ذو حيود وأحياد، إذ -

 يف أعاليه. واحلَْيَدُة: الُعْقَدُة يف قـَْرِن الَوعِل، واجلمع حيود. وكل نتو يف القرن واجلبل وغريمها يف أعراضه ال



 حيد. قال العجاج يصف مجال.
_________ 

 ( صواب روايته: " أو اصحم ".1)
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( : اتهلِل 1وحيد أيضا، مثل بدرة وبدر. قال اهلَذيل ) -جور يف شعشعان عنق ميخور * حاىب احليود فارض احلن
( : ما حاَد من احَلصى عن 2أي ال يبقى. واحليدان ) -يـَْبقى على األايم ذو ِحَيِد * مبُْشَمِخرٍ  به الظَيَّاُن واآلس 

 لدابة يف السري.قوائم ا
 فصل اخلاء

ُة اب ]خدد[ ُة أيضاً: َحِديدٌة خُتَدُّ هبا اخلَدُّ يف الَوْجه، ومها َخدَّاِن وامِلخدَّ ا توضع حتت اخلَد . وامِلَخدَّ لكسر، ألهن 
يف  األرض، أي ُتَشق . واأُلْخدوُد: َشقٌّ يف األرض مستطيل. وخد  األرَض خيدُّها. وَضْربٌَة ُأْخدوٌد، أي َخدَّتْ 

ُة ابلضم: احلُْفَرُة. قال الفرزدق:  اجلِْلِد. واخلُدَّ
 (3ل )وَترى هبا خددا بكل جما

_________ 
 ( هو مالك بن خالد اخلناعى.1)
 ( أورده االزهرى يف )حدر( وقال: " احليدار ".2)
 ( صدره:3)

 وهبن ندفع كرب كل مثوب * املثوب: الرافع صوته، املستغيث مرة بعد مرة.
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ُد: املَْهزول، وقد خَ  . والبعري خَمْدوٌد. واملَُتخدِ   دََّد حلُمُه وختدد، أي تشنج.واخلداد: ِمَيسٌم يف اخلَدِ 
جارية َخروٌد: أي َخِفَرٌة. ابن  اخلَريَدُة من النساء: احلَِييَُّة، واجلمع خرائد وخرد وخرد. ورمبا قالوا ]خرد[

 األعرايب: ُلْؤُلَؤٌة َخريدٌة: مل تُثَقْب. قال: وكل عذراء خريدة.
ُتُه فانـْثَ  ]خضد[ ىن من غري َكْسٍر. واخَلْضُد: األكل الشديد. قال امرؤ القيس: َخَضْدُت العوَد فاخْنََضد ، أي ثـَنَـيـْ

ا * به َعرَّةٌ  وقيل العرايب، وكان معجبا ابلقثاء: ما يعجبك  -أو طاِئٌف غري معقب  وخَيِْضُد يف اآلري  حىت  َكَأمنَّ



قال الشاعر  منه؟ قال: خضده وبرده. واخلضد: القطع. وكل َرْطٍب قضبَته فقد َخَضْدَتُه، وكذلك التخضيد.
(1: ) 

 (2أو خروع مل خيضد )
_________ 

 ( هو طرفة بن العبد.1)
 -يج علقت * على عشر أو خروع مل خيضد ( البيت بتمامه: كأن الربين والدمال2)
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وخضدت الشجر: قطعت شوكه، فهو َخضيٌد وخَمْضوٌد. واخَلَضُد: كلُّ ما ُقِطع من ُعود رْطب. قال الشاعر: أو 
 واخَلضاُد: َشَجٌر رخو بال شوك. -انِعِم الضاِل حفرته حرصا فماَل به * كما انـَْثىن َخَضٌد من جرت 

ا مَحََلت ومل يكن هبا مَحٌْل. واخلَفود من النوق: اليت تـُْلقي  ]خفد[ َأْخَفَدت الناقُة فهي خُمِْفٌد، إذا َأظهَرْت أهن 
 د: اخلفيف من الظلمان.( واخلفيد1َوَلَدها قبل أن يستبني خلقه. واخلفيفد )

البقاء. تقول: َخَلَد الرجُل خيُلُد ُخلودًا. وأخَلَده هللا وَخلََّده ختليدًا. وقيل ألاثيف  الصخور: اخلُْلُد: دواُم  ]خلد[
َخواِلُد، لبقائها بعد ُدروس األطالل. قال الشاعر املَُخبَُّل السعدي: إال  َرمادًا هاِمدًا َدفـََعْت * عنه الرايَح 

 رذان أعمى. وأخلدت إىل فالن، أي رََكنت إليه. ومنه قوله تعاىل:واخلُْلُد أيضاً: ضرٌب من اجلُ  -واِلٌد ُسْحُم خَ 
 )ولكنَّه أْخَلَد إىل االرض(

_________ 
 ( يف املطبوعة االوىل: " احلفيد "، صوابه من اللسان.1)
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 وأخلد ابملكان: أقام به. قال زهري:
: رجل خملد: إذا ( * أبو زيد: أخلد الرجل بصاحبه: لزمه. ابن السكيت1ملسيل املخلد )كالوحي يف حجر ا

أسن ومل َيِشْب. واخلََلُد: البال. يقال: وقع ذلك يف َخَلدي: أي يف ورعى وقليب. واخلالدان من بىن أسد: خالد 
الصغر بن منقذ ابن بن نضلة ابن االشرت بن جحوان بن فقعس، وخالد بن قيس ابن املضلل بن مالك بن ا

( مات اخلالدان كالمها * عميد بىن جحوان وابن 3)( : وقبلي 2طريف بن عمرو بن قعني. قال الشاعر )



 -املضلل 
مخدت النار ختمد مخودا: سَكَن هلبها ومل َيْطَفأُ مَجُْرها. ومَهََدْت: إذا طفئ مجرها. وَأمْخَْدهُتا أان. ومَخََدِت  ]مخد[

تنور: موضع تدفن فيه النار راهُنا. ومَخََد املريض: ُأغمَي عليه أو مات. واخلمود، على وزن الاحلُمَّى: سَكن فـَوَ 
 لتخمد.

_________ 
 ( صدره:1)

 ملن الداير غشيتها ابلغرقد
 ( االسود بن يعفر.2)
 ( ابن برى: صواب إنشاده " فقبلي ".3)
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 سرعة السري. رمح لدن ورماح لدن. والتخويد:اخلَوُد: اجلارية الناعمة، واجلمع خود، مثل  ]خود[
 فصل الدال

الَدُد: اللهُو واللعُب، ويف احلديث: " ما أان من َدٍد وال الدد مىن ". وفيه ثالث لغات، تقول: هذا دد،  ]دد[
ويقال:  -( : كأن حدوج املاِلِكيَِّة ُغْدَوًة * َخالاي َسفنٍي ابلَنواِصِف من دد 1وددا مثل قفا، وددن. قال طرفة )

 هو موضع.
( واالنثى درداء وىف احلديث: " أمرت ابلسواك حىت خفت 2َأْدَرُد: ليس يف فمه سن، بني الدرد )رجل  ]درد[

الدردن ". أراد ابخلوف الظن. والعرب تذهب ابلظن مذهب اليمني، فيجاب جبواهبا، فيقولون: ظننت لعبد هللا 
قالوا للدلقاء دلقم، وللدقعاء دقعم  ى الدرداء، وامليم زائدة، كماخري منك. والدردم ابلكسر: الناقة املسنة، وه

 على فعلم.
_________ 

 ( يف معلقته.1)
 ( من درد كطرب.2)
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قال أبو عبيدة: الدرداء:  -عامرا * مبا كان يف الدرداء رهنا فأبسال وقول النابغة اجلعدى: وحنن رهنا ابالفاقة 
 ( .1ت وغريه: ما يبقى يف أسفله. وُدرَْيد: تصغري أدرد مرمخا )كتيبة كانت هلم. ودردى الزي

َزرِها * َدْعٌد ومل تـُْغَذ 2دعد: اسم امرأة. يصرف وال يصرف، قال الشاعر ) ]دعد[ ( 3)( : مل تـَتَـَلفَّْع بفضل ِمئـْ
 ( .4وإن شئت مجعته على دعود، وإن شئت على دعدات ) -َدْعُد ابلعلب 

 ( .5ومجع الدوِد ديداٌن، والتصغري ُدَوْيٌد، وقياسه دويدة ) الدوُد: مجع دودة، ]دود[
_________ 

 ( تصغري الرتخيم: هو حذف الزوائد. لكن رأيت االمشوىن قال: درد الرجل فهو درد كما يقال أدرد اه1)
 ليه فال يكون دريد تصغري ترخيم. قاله نصر.وع
 ( هو جرير.2)
 ( يروى: " ومل تسق ".3)
 : " وأدعد ".( وزاد اجملد4)
( قال ابن برى: وهو وهم منه، وقياسه دويد كما صغرته العرب، النه جنس مبنزلة متر وقمح، مجع مترة 5)

  دود: دويد.وقمحة فكما تقول يف تصغريمها: متري وقميح، كذلك تقول يف تصغري
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( : قد أطعمتين دقال حوليا * 1ل الراجز )الطعام يداد، وأداد، وَدوََّد، كله مبعىًن: إذا وقع فيه السوس. قا وداد
ودودان: أبو قبيلة من أسد، وهو دودان ابن أسد بن خزمية. وأبو داود: شاعر من  -مسوسا مدودا حجراي 

 إايد. وداود: اسم أعجمى ال يهمز.
 فصل الذال

 بل.ذرود: اسم ج ]ذرود[
وال واحد هلا من لفظها، والكثري َأْذواد. ويف الذْوُد: من اإلبل: ما بني الثالث إىل العشر، وهي مؤنثة  ]ذود[

املثل: " الَذْوُد إىل الَذْوِد إِبٌل "، قوهلم " إىل " مبعىن َمَع، أي إذا مجعت القليَل مع القليل صار كثريًا. والِذايُد: 
ُته على ِذايد  . وُذْدُت اإلبَل: ُسْقُتها وَطَرْدهُتا. والتذويد مثله. وَأَذْدتُ الطْرُد، تقول: ُذْدتُه عن كذا الرجل: َأَعنـْ

 إبله. ورجل ذائد وَذوَّاٌد، أي حامي احلقيقة َدفَّاٌع. وامِلْذَوُد: اللسان قال حسان بن اثبت:
_________ 

 ( هو زرارة بن صعب.1)
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ُلُغ السيف مذودى  ُلُغ ما ال يـَبـْ نسل  والذائد: اسم فرس جنيب جدا من -لساين وسيفي صارمان كالمُها * ويـَبـْ
 احلرون. قال االصمعي: وهو الذائد بن بطني ابن بطان بن احلرون.

 فصل الراء
َنُة. قال أبو زيد: مها مهموزان، وقال أيضا رأدة. ورءودة. والرأد: الَرْأُد والَرُءوُد من النساء: الَشابَُّة احَلسَ  ]رأد[

. والرَتَؤُُّد: االهتزاز من النَـْعَمِة، تقول منه: تـََرأََّد أصل اللحى. والرؤد مثله، واجلمع َأْرآٌد. ورأُد الُضحى: ارتفاُعهُ 
ا مل يـُْهَمُز. قال كث ري: وقد َدرَُّعوها َوْهَي ذاُت مَؤصٍَّد * جَموٍب وملَّا يْلَبِس واْرأتَََد، مبعىًن. والرِْئُد: الرِتُْب، ورمبَّ

 -( 1الدرع ريدها )
بن األعرايب : رََبَدُه: َحَبَسُه. وامِلْرَبُد: املوِضُع الذي حُتَْبُس فيه اإلبُل رََبَد ابملكان رُبُودًا: أقام به. وقال ا ]ربد[

َوْيُد بن أيب كاهل: َعواصَي إال  ما َجَعْلُت َورَاءها * َعصا ِمْرَبٍد تـَْغشى وغريُها، ومنه مُسِ ي ِمْرَبُد الَبْصَرة. قال سُ 
 -حنورا وأذرعا 

_________ 
 تب ".( ويروى: " وملا تلبس اال1)

(2/471) 

 

فإمنا عىن به سكة املربد  -وأما قول الفرزدق: عشية سال املربدان كالمها * عجاجة موت ابلسيوف الصوارم 
حوص وعوف ابلبصرة، والسكة الىت تليها من انحية بىن متيم، جعلهما املربدين، كما يقال: االحوصان، ومها اال

جيفَّف فيه التمر: ِمْربدًا، وهو امِلْسَطُح، واجلَريُن يف لغة أهل ابن االحوص. وأهل املدينة يسمون املوضع الذي 
وقد اْربد  جَنٍْد. ويقال: مَتٌْر رَبيٌد للذي ُنضِ َد يف ُحبٍ  وُنِضح عليه املاء. والُربَدُة: َلْوٌن إىل الُغرْبَة، ومنه َظليم َأْرَبُد، 

بداُء: أي منكرة. وعنز ربداء، وهى السواداء املنقَّطة حُبْمرة، وهي ِبدادًا. ونعامة رَبداُء، واجلمع رُْبٌد. وداِهَيٌة رَ ارْ 
من ِشياِت املعز خاصة. وأربد بن ربيعة: أخو لبيد الشاعر. وتر بدت السماء: أي تـََغيََّمْت. وتـََربََّد َوْجُه فالٍن، 

ٌف ذو رَُبٍد: إذا ُكْنَت ترى فيه شبه غبار بََّد الرجُل: تـََعبََّس. والُرَبُد: الِفرِْنُد. َسيْ أي تـََغريََّ من الغضب. وتـَرَ 
 أومدب منل. قال الشاعر صخر الغى:
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ورَبََّدِت الشاُة لغة يف َرمََّدْت، وذلك إذا َأْضَرَعْت،  -( * أَبـَْيَض َمْهٌو يف َمْتِنه رُبُد 1وصارم ُأخِلَصْت َعقيَقُتُه )
 فرتى يف َضْرعها ُلَمَع سواد وبياض.

( 2ُدُه رَْثدًا: َنَضْدتُه ووضعت بعضه على بعض أو إىل جْنب بعض. واملتاع رَثيٌد وَمْرثوٌد )ُت املتاَع َأْرثُ رََثدْ  ]رثد[
 . قال ثـَْعَلَبة بن ُصَعرْي املاِزين ، وذكر الظَليَم والَنعامة، وأهنما تذكَّرا بيضهما يف ُأْدِحيِ هما فأسرعا إليه: فـََتذَكَّرا

والَرَثُد ابلتحريك: متاع البيت املنضود بعُضه على  -( 3ُء مَييَنها يف كاِفِر )ا * أَْلَقْت ذُكاثـََقاًل رَثيدًا بَعَد م
بعٍض. والرَثُد: َضَعَفُة الناس. يقال: تـَرَْكنا على املاء رََثدًا ما يطيقون حَتَمُّاًل. وأما الذين ليس عندهم ما 

ن مرتثدين ما حتملوا بعد، أي انضدين قال: تركت بين فاليتحمَّلون عليه فهم ُمْرتَِثدوَن، وليسوا ِبَرَثٍد. ي
 متاعهم. قال ابن السكيت: ومنه اْشُتقَّ مرثد، وهو اسم رجل.

_________ 
 ( يف اللسان: " خشيبته ".1)
 ( ورثد حمركة، عن القاموس.2)
 ه كل شئ.( ذكاء: الشمس. وابن ذكاء: الصبح. والكافر: الليل. وإمنا مسى كافرا النه يغطى بظلمت3)
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واملرثد: اسم من أمساء األسد. والرِْثَدُة ابلكسر: مجاعة من الناس يقيمون وال َيْظَعنوَن. الكسائي: َأْرَثَد القوُم، 
 أي بلغوا الثرى. أي أقاموا. واْحتَـَفَر القوم حىت أرثدوا،

 أبو عمرو: اإلْرجاُد: اإلْرعاُد. يقال أرجد وأرعد مبعىن. وأنشد: ]رجد[
 (1أرجد رأس شيخة عيصوم )

 الَرْخَودُّ: اللنيِ  الِعظام، الكثري اللحم. يقال رجل رَْخَودُّ الَشباب: انعمه. وامرأة رخودة. ]رخد[
 : َصَرفه. وقال هللا تعاىل:َرد ُه عن وجهه يـَُردُُّه َردًَّا وَمَردًّا ]ردد[

( . وتقول: َردَُّه إىل منزله. وَردَّ إليه جواابً: 2إذا َخطَّأه ) )َفال َمَردَّ له( *. وَردَّ عليه الشئ، إذا مل يقبله، وكذلك
ر، مثل أي رجع. واملَْرُدودة: املطلَّقة. واملردودة: املوسى، ألهنا تـَُردُّ يف ِنَصاهِبا. واملردود: الَردُّ، وهو مصد

 ( :3احمللوف واملعقول. قال الشاعر )
_________ 

 مة.( ويروى: " عيضوم " ابلضاد املعج1)



 ( يف املطبوعة االوىل: " أخطأه ".2)
 .561( هو حممد بن يسري، كما يف الشعراء البن قتيبة 3)
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وشئ رد، أي ردئ. وىف لسانه َردٌّ، أي ُحْبَسٌة.  -ال يـَْعَدُم السائِلوَن اخلرَي أفَعُله * إم ا نواال وإما حسن مردود 
دََّدُه َترديدًا وتـَْردادًا فرتدََّد. ورجل ُمَردٌَّد: حائٌر ابِئٌر. واالرِتداُد:  وجهه ردة، أي قبح مع شئ من اجلمال. ورَ ويف

الرجوع، ومنه املُْرَتدُّ. واسرتدَُّه الشئ: سأله أن يرده عليه. والِردِ يدي: الرد . ويف احلديث: " ال رديدى يف 
الَردِ  والَفْسخ. وهذا األمُر َأَردُّ عليه، أي أَنـَْفُع ه عليه. ومها َيرَتادَّاِن البيَع، من الصدقة ". وراده الشئ: أي َردَّ 

دَُّة: له. وهذا أمٌر ال رادََّة له: أي ال فائدة له وال رُجوع. والِردَُّة ابلكسر: مصدر قولك َردَُّه يـَُردُُّه َردًَّا وِردًَّة. والرِ 
ن االصمعي. وأنشد اليب النجم: متشى من : امتالء الَضرْع من اللنب قبل النتاج، عاالسم من االرتداد. والِردَّةُ 

 -( 1الردة مشى احلفل * مشى الروااي ابملزاد االثقل )
_________ 

 ( يف اللسان: " املثقل ".1)
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: قال: وتقول منه: أردت الشاُة وغريها فهي ُمِردٌّ، إذا َأْضَرَعْت. وجاء فالٌن ُمِردَّ الَوْجِه، أي َغْضباَن. ورَُجٌل ُمِردٌّ 
 ي كثري املوج.أي َشِبٌق. وحَبٌْر ُمِردٌّ: أ

، وقد َرَشَد يـَْرُشُد ُرْشدًا، وَرِشَد ابلكسر يـَْرَشُد َرَشدًا لَُغٌة فيه. وأرشده هللا.  ]رشد[ الَرشاُد: خالف الَغي 
َيٍة. وُأمُّ راشد: واملَراِشُد: مقاِصُد الطُُرق. والطريق األْرَشُد: حنو اأَلْقصد. وتقول هو ِلِرْشدٍة، خالف قولك لزنْـ 

 . وبنو رشدان: بطن من العرب.كنية الفأرة
الراصد للشئ: املراقب له. تقول: َرَصَده يـَْرُصُدُه َرْصدًا وَرَصدًا، والرَتَصُُّد: الرَتَقُُّب. والَرصيُد: الَسُبُع  ]رصد[

دون، ب هي. والَرَصُد: الَقْوُم َيرصُ الذي يـَْرُصُد ِليِثَب. والَرصود من اإلبل: اليت تـَْرُصُد ُشْرَب اإلبل، مث تشر 
: َرَصْدتُُه  كاحلرس، يستوي فيه الواحد واجلمع واملؤنث. ورمبا قالوا: أرصاد. واملرصد: موضع الَرْصد. األصمعي 

 َأْرُصُده رصدا:
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صاد: ترقبته. وأرصدرت له: أعددت له. والكسائي مثله. وىف احلديث: " إال أن أرصده لدين على ". واملر 
َيُة. والَرْصَدُة ابلفتح: الُدفْـَعة من املََطِر، واجلمع ِرصاٌد تقول منه: ُرِصَدت األرض  الطريق. والرصدة ابلضم: الُزبـْ

 فهي مرصودة. والَرَصد ابلتحريك: القليل من الكأل واملطر. يقال: هبارصد من حيا. واجلمع أرصاد.
ِة "، للرجل ُيكِثر الكالم، ال يقال: " َصَلٌف حتت الراِعدَ  الَرْعد: الصوت الذي ُيْسَمع من الَسحاب. ]رعد[

خري عنده. وبنو راعدة: بطن من العرب. ورعدت السماء وبرقت. ورعدِت املرأة وبـََرَقْت: حتس نت وتزينت. 
فابـُْرْق أَبْرِضَك  وَرَعَد الرجُل وبـََرَق: هَتَدََّد وأْوعد. قال ابن أمحر: اي َجلَّ ما بـَُعَدْت عليك ِبالُدان * وِطالبُنا

وَأْرَعَد الَقْوُم وأبرقوا: أصاهبم رعد وبرق. وحكى أبو عبيدة وأبو عمرو: َأْرَعَدِت السماء وأبرقت،  - واْرُعدِ 
 أرعد الرجل وأبرق، إذا هتدد
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 -يُدَك يل بضاِئْر د فما وع - * وأوعد. وأنكره االصمعي واحتجَّ عليه بِبَـْيِت الُكَمْيِت: أَْبِرْق وأرعد اي يزي
فقال: ليس الكميت حبجة. واالرتعاد: اال ضطراب. يقال: َأْرَعَدُه فارتعد. واالسم الرِْعدة. وُأْرِعد الَرُجل: 
أخذته الَرعدة، وُأْرِعَدْت فرائصه عند الفزع. والرعديد: اجلبان. والرعديد: املرأة الرخصة. وقيل العرايب: 

رعديد. ويقال: هو برعدد: أي يلحف يف السؤال. والرعاد: ضرب من  : نعم، أصفرأتعرف الفالوذ؟ فقال
مسك الَبْحر إذا مس ه اإلنسان َخِدَرْت َيُدُه وَعُضده حىتَّ يـَْرَتِعد مادام السمك حيا. ورجل َرعَّاٌد، أي كثري 

 الداهية. الكالم وقوهلم: جاء ِبذاِت الَرْعِد والَصليِل. يُعىن هبا احلرب. وذات الرواعد:
 عيَشٌة َرْغٌد وَرَغٌد، أي واِسَعٌة طي بٌة. تقول: َرِغَد عيُشهم ورغد عيشهم، بسكر الغني وضمها. رغد[]
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ْوَمها. أبو عمرو: الرغيَدُة: وأرغد القوم: أْخَصُبوا وصاروا يف َرَغٍد من الَعْيش. وأرَغدوا مواشَيهم: تركوها وسَ 
مثَّ ُيساط ويـُْلَعُق َلْعقاً. واْرغادَّ اللنُب ارغيدادًا، أي اختلط بعضه ببعض ومل  اللنب احلليب يُغلى ويَُذرُّ عليه دقيق،

 تتم خثورته بعد. واملُْرغادُّ: الشاك  يف رأيه ال يدري كيف ُيْصِدرُه. وكذلك االرغيداد يف كل خمتلط.



ِفُدُه َرْفدًا، إذا أعطيته، وكذلك إذا الرِْفُد ابلكسر: العطاء والِصَلُة. والَرْفد املصدر. تقول: َرفْدتُُه َأرْ  ]رفد[
َتُه. والَرْفُد والرِْفُد أيضاً: الَقَدُح الضخم. واإلرفاُد: اإلعطاُء واإلعانُة. واملُرافدة: املُعاونة. والرتاُفد: الَتعا ُوُن. أَعنـْ

َد فالن، أي ُسوِ د وُعظِ َم. وامِلْرَفُد: االْسِتعانَُة. واالْرتِفاُد: الَكْسُب. والرَتْفيُد: التسويد، يقال: رُفَ  واالْسرِتْفاُد:
: الرِْفد، وهو الَقَدُح الَضْخُم الذى يقرى فيه الضيف. واملرفد أيضاً: الُعظََّاَمُة تَتعظَّم هبا املرأُة الَرْسحاُء. واملَرافيدُ 

 لبنها صيفا وال شتاء.الشاء ال ينقطع 
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ْفَد يف َِ  َحْلَبٍة واِحَدٍة. والرِفادُة: ِخْرقة يـُْرَفُد هبا اجلُْرُح وغريه. قال أبو زيد: والرفود من النوِق: اليت متأل الَر
َرَفْدُت على البعري أرفد رفداء، إذا عملت له رِفاَدًة، وهي مثل َجْديَِة الَسْرِج. والرفادة أيضا: شئ كانت ترتافد 

اج َطعاماً وزَبيباً للَنبيذ. وكانت الرِفاَدُة والِسقايَُة لبين خُتْرُِج فيما بينها مال تشرتى به للُحجَّ به قريٌش يف اجلاهلي ة، 
هاشم، والَسدانُة واللواء لبىن عبد الدار. والرافدان: دجلة والفرات. قال الفرزدق خياطب يزيد بن عبد امللك 

ريد أنه ي -( * فزاراي أحذ يد القميص 1ق ورافديه )ويهجو أاب املثىن عمر ابن هبرية الفزارى: أوليت العرا
خفيف اليد، نسبه إىل اخليانة. والروافد: خشب الَسْقف. وأنشد األمحر: َرواِفُدُه َأْكَرُم الراِفداِت * َبٍخ لك َبٍخ 

 ( : جنس من احلبش يرقصون.3( الذين يف احلديث )2قال أبو عمرو: وبنو أرفدة ) -لبحر خضم 
_________ 

 يف اللسان: " بعث إىل العراق ". (1)
 للسان: " وفاؤه مكسورة، وقد تفتح ".( يف ا2)
 ( هو حديث أنه قال للحبشة: " دونكم اي بىن أرفدة ".3)
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 ( .1ورفيدة: حى من العرب يقال هلم الرفيدات )
ْوَمُة. واملَْرَقُد، الُرقاُد: النَـْوُم. وقد َرَقَد يـَْرُقُد َرْقدًا ورُقودًا ورُقادًا. وقوم رُقوٌد: أي رُقٌَّد. والَرْقَدُة: النَـ  ]رقد[

: الَطْفُر ابلفتح: املَْضَجُع. وَأْرَقَدُه: أانمه. وَأْرَقَد ابملكان: أقام به. واملُْرِقُد ابلضم: َدواٌء يـُْرِقُد َمْن َشربه. والَرَقدانُ 
يرقد من  من النشاط، كِفْعل احلََمِل واجلَْدي. ويقال: اْرَقدَّ اْرِقدادًا، أي أسرع. قال العجاج يصف ثورا: فظل

ورجل مرقدى، مثال مرعزى، أي يـَْرَقدُّ يف أموره. والراقوُد: َدنٌّ طويل  -النشاط * كالرببري جل يف اخنراط 



داِخُله ابلقار، وهو ُمَعرٌَّب، واجلمع الرواقيد. ورقد: اسم جبل تنحت منه  األسفل كهيئة اإلْرَدبَِّة، ُيَسيَّعُ 
 االرحية.

_________ 
 برية: اهلبريات.( كما يقال آلل ه1)
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( أو منسمه: تفض احلصى عن جممرات وقيعة * كأرحاء رقد 1قال الشاعر ذوالرمة، يصف كر كرة البعري )
 -( 2زملتها املناقر )

رََكَد املاء رُكودًا: َسَكَن. وكذلك الريُح والَسفيَنُة. والشمُس: إذا قام قائم الظهرية. وكل اثبت يف مكاٍن  ]ركد[
ٌد. ورََكَد امليزان: اسَتوى. ورََكَد القوم: هدءوا. واملَراِكُد: املواضع اليت يـَرُْكُد فيها االنسان وغريه. وقال فهو راكِ 

فلجأ إىل اجلبال يف شعاهبا وهو يرى السماء طرائق: أرته من اجلرابء يف  ( يصف محارا طردته اخليل3الشاعر )
 وجفنة ركود، أي مملوءة. -( 4كل منزل * طبااب فمرعاه النهار املراكد )

 الَرماد: معروف، والرِمِدداء، ابلكسر واملد، مثله، وكذلك االرمداء مثال االربعاء. ]رمد[
_________ 

 االبل ال كركرة البعري. ( قال ابن برى: وصف مناسم1)
 حافاهتا.( تفض: تفرق احلصى عن منامسها. واجملمرات: اجملتمعات الشديدات. وزملتها املناقر: أخذت من 2)
 ( أسامة بن حبيب اهلذىل.3)
 ( يف اللسان: " موطن "، " فمثواه ".4)
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 ويقال: َرماد رِْمِدٌد، أي هاِلك، جعلوه صفة. قال الكميت:
ة َرمادًا َأطَارَْتُه الَسواِهُك رِْمِددًا * واألْرَمد: الذي على لون الرماد، وهو ُغرْبٌَة فيها ُكْدرٌَة، ومنه قيل للنعام

ُهنَّ كاجلَربِ   َرْمداء، وللبعوض رُْمٌد. قال أبو َوْجَزَة وذكر صائدًا: تَبيُت جارََتُه األْفعى وساِمُرُه * رُْمٌد به عاِذٌر ِمنـْ
َد الَرُجل إْرَمادًا: افْـتَـَقر والرتميد: جعل الشئ يف الرماد. ويف املثل " َشوى َأخوَك حىتَّ إذا أَنَضَج َرمََّد وَأْرمَ  -
واملَُرمَُّد من الِشواِء: الذي ميَُلُّ يف اجلَْمر. والرَتْميُد: اإلْضراُع. يقال: " َرمََّدِت الضْأُن فَربِ ْق رَبِ ْق "، أي ( ". 1)



ا إمنا ُتْضرِع على رأس الولد. وَأْرَمَدِت الناقُة: َأْضَرِعْت. وكذلك البقرة والشاة. والَرْمُد َهيِ ْئ األْراب َق، ألهن 
اهلالك. قال ابن السكِ يت: يقال قْد رمدان القوم ونرمدهم ونرمدهم رمدا، أي أتَينا عليهم وَرَمَدِت والَرَماَدُة: 

 أبو َوْجَزَة: الغنم ترمد رمدا: هلكت من بردا أو َصقيع. قال
_________ 

 ( يضرب مثال للرجل يعود ابلفساد على ما كان أصلحه.1)
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ومنه عام الَرماَدِة: ألن ه َهَلَكْت فيه الناس  -ْم * كأصراِم عاٍد حنَي َجلََّلها الَرْمُد َصبَـْبُت عليكم حاِصيب فرتَْكُتكُ 
وهلكت األموال، وهي أعوام جدب تتابعت على الناس يف أايم عمر بن اخلَط اِب رضي هللا عنه. وَرِمَد الرجل، 

ُنه، فهو َرِمٌد وَأْرَمُد. وَأرْ  ابلكسر، يـَْرَمُد َرَمدًا: هاجت َمَد هللا عيَنه، فهي َرِمَدٌة. وحكى الِسِجستاين : ماٌء رمد، َعيـْ
 إذا كان آجنا. نقلته من كتاب.

 الرند: شجر طيب الرائحة من شجر البادية. وقال الشاعر امرؤ القيس: ]رند[
 ورندا ولبىن والكباء املقرت

نقلت حركتها إىل ما قبلها، االرادة: املشيئة: وأصلها الواو، لقولك راوده، إال أن الواو سكنت ف ]رود[
فانقلبت يف املاضي ألفا وىف املستقبل ايء، وسقطت يف املصدر، جملاورهتا االلف الساكنة، وعوض منها اهلاء يف 

َيروُدُه َرْودًا، وِرايدًا، واْراتَدُه ارتيادًا، مبعىن، أي  آخره. وراودته على كذا مراودة وِروادًا، أي أردتُُه. وراَد الَكألَ 
 . وىف احلديثطلبه
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" إذا ابل أحدكم فلريتد لبوله "، أي يطلب مكاان لينا أو منحدرا. والرائد: الذى يـُْرِسُل يف طََلِب الَكإِل. يقال: 
. وراَد الشئ يرود: أي جاء وذهب. والرائد: َيُد الَرحى، وهو العوُد الذي يـُْقِبُض عليه " ال يكذُب الرائُد أْهَله "

أداره. وِرايُد اإلبل: اختالُفها يف املرعى ُمْقِبَلًة وُمْدِبَرًة، واملوضع َمراٌد. وكذلك َمراُد الريح، وهو  الطاِحُن إذا
 املكان الذى يذهب فيه وجياء. قال جندل:

د هوجل * أبو زيد: الراَدة من النساء غري مهموز: الطو افة يف بُيوت جاراهِتا. قال: والُرْؤَدُة واآلل يف كل مرا
ْأَدُة ابهلمز: الشاب ة احَلَسَنُة. تقول: راَدِت املرأُة َتروُد َرَوداانً، فهي راَدٌة، إذا أكثرت االختالَف إىل بيوت والر 



لتحريك مبعىن فاِعٍل، كالَفَرِط مبعىن الفارط. قال أبو ذؤيب يصف جاراهتا. ورُجل رَأٌد مبعىن رائد، وهو فـََعل اب
ورائد  -( 2( إىل مىن * فأصبح رادًا يبتغي املَْزَج ابلَسْحِل )1ل )رجال حاجا طلب عسال: فبات جبمع مث آ

 العني: عوارها: الذى يرود فيها.
_________ 

 ( ويروى: " آب ". وىف اللسان " مت ".1)
 . والسحل: النقد من الدراهم.( املزج: العسل2)
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. وامِلْرَودُ  دٌة تدور يف اللجام، وحِمَْوُر الَبَكَرِة إذا كان من َحديد. : امليُل: وحديويقال: راد وساده، إذا مل يستقر 
 ( :1وفالن مَيْشي على ُروٍد: أي على َمَهٍل. قال الشاعر )

ا مثٌَِل مَيْشي على روِد ) ( * وتصغريه رويد. تقول منه: أرود يف السري إروادا ومرودا، أي رفق. وقال امرؤ 2كَأهنَّ
 القيس:

وبفتح امليم أيضا مثل املخرج واملخرج. وقوهلم: الَدْهر َأْرَوُد ذو ِغرَيٍ، أي يـَْعَمُل  ( *3واملرود ) جواد احملثة
َعَمله يف ُسكون ال ُيْشَعُر به. وتقول: ُرَوْيَدَك َعْمرًا، فالكاف للخطاب ال موضع هلا من االعراب، الهنا ليست 

سٌم مُسِ َي به الِفْعل يعمل عمل اأَلفعال. وتفسري ْمٍرو ألنَّه اابسم، ورويد غري مضاف إليها. وهو ُمتَـَعدٍ  إىل عَ 
ُرَوْيَد: َمْهاًل. وتفسري رويدك: أمهل: الن الكاف إمنا تدخله إذا كان مبعىن أفعل دون غريه. وإمنا حركت الدال 

 ال لتقاء الساكنني. ونصبت نصب املصادر، هو مصغر مأمور به،
_________ 

 ( هو اجلموح الظفرى.1)
 ( صدره:2)

 د ال تثلم البطحاء وطأهتاتكا
 ( صدره:3)

 وأعددت للحرب واثبة:
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النه تصغري الرتخيم من إرواد، وهو مصدر أرود يرود. وله أربعة أوجٍه: اسٌم للِفْعل، وِصفٌة، وحاٌل، ومصدر. 
ك: ساروا َسرْيًا ُرَوْيدًا. واحلال حنو فاالسم حنو قولك، ُرَوْيَد َعْمرًا، أي َأْرِوْد َعْمرًا، مبعىن َأْمِهْلُه. والِصفة حنو قول

َلمَّا اتصل ابملعرفة صار حااًل هلا. واملصدر حنو قولك: ُرَوْيَد عمٍرو: ابإلضافة كقوله  قولك: سار القوُم ُرَويدًا،
 تعاىل:

 )فضرب الرقاب( *.
( وراَدٌة ورَْيدانٌَة، أي لينة 1ْيَدٌة )الَرْيُد: احلَْيُد، وهو احلَرُف الناتُئ من اجلََبل، واجلمع رُيُوٌد. وريٌح رَ  ]ريد[

 -فة: جرت عليها كل ريح ريدة * هوجاء سفواء نؤوج الغدوة اهلبوب. قال مهيان بن قحا
 فصل الزاى

 زََأْدتُه َأزَْأُدُه، زَْأدًا، أي َأفزعُته. وزُِئَد فهو مْزءوٌد، أي مذعور. ]زأد[
_________ 

قال علقمة التيمى: ابلدار إذ جرت هبا ما جرت * جرت  165ص  1( قال يف هتذيب إصالح املنطق ج 1)
 ريدة * هوجاء سفواء نؤوج الغدوة: عليها كل ريح
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، أي ماِئٌج الزَبُد: زََبُد املاِء والبعرِي والفضة وغريها. والَزَبَدُة َأخصُّ منه. تقول: َأْزَبَد الَشراُب. وحبٌر ُمْزِبدٌ  ]زبد[
َد الِسْدُر: أي نوََّر. والُزْبُد ابلضم: زبد اللنب. الزبدة أخص منه. وزََبْدُت الرجل َأْزِبدُه يقذف ابلَزبد. وَأْزبَ 

ابلكسر زَْبدًا، أي َرضخُت له من مال. ويف احلديث: " إانَّ ال نقبُل زَْبَد املشركنَي "، أي رِْفَدُهْم. وزََبدِت املرأُة 
. َوزََبْدتُُه أْزبُُدُه ابلضم، أي أطعمته الُزبَد. وتـَْزبيُد القطن: تنفيُشُه. وزَبََّد أي خَمََضْتُه حىت خيُرَج زُْبُدهُ ِسَقاَءها، 

ُد اللنب، ابلضم والتشديد: ما ال خري فيه،  ِشْدُق فالن وتـََزبََّد، مبعىًن ويقال: تـََزبََّد الَيمنَي، إذا أسرع إليها. وُزابَّ
ِد ". والزُ ويف املثل: " ا دى. ومزبد: اسم رجل. وزبيد ابلضم: ختلط اخلاثر ابلُزابَّ ُد أيضاً: نـَْبٌت، وكذلك الُزابَّ ابَّ

 بطن من مذحج، رهط عمرو بن معدى كرب الزبيدى. وزبيد بفتح الزاى: مدينة ابملني.
 الزبرجد: جوهر معروف. ]زبرجد[
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بتالع. واملَْزَرُد، ابلفتح: احلْلق. والِزراُد: خيٌط َزِرَد اللقمة ابلكسر يـَْزَرُدها َزْردًا، أي بلعها. واالْزِدراُد: اال ]زرد[
ُد وٌد. والَزرْ خُيْنُق به البعري لئال َيْدَسَع جبِرَّتِِه فيمأل راكَبُه. تقول: زَرَدُه ابلفتح، يـَْزرُُدُه َزْردًا، إذا خنقه. واحلْلُق َمْزر 

ابلتحريك: الدرُع املزرودة. والزراد: صانعها.  مثل الَسْرِد، وهو تداخل َحَلِق الِدرِْع بعضها يف بعض. والَزَردُ 
 ومزرد بن ضرار: أخو الشماخ الشاعر. وزرود: موضع.

 الَزْغُد: اهلَديُر الشديد. تقول: زغد البعري يزغد. قال الراجز: ]زغد[
ٌد. * وزغدا سقاءه، أي َعصره حىت خيرج الُزْبد من فمه. وذلك الُزْبُد َزغي( 1قلخا وخبباخ اهلدير الزغد )

 وزغده، أي عصر حلقه.
_________ 

( قال ابن برى: الذى يف شعر أىب خنيلة هو: جاءوا بورد فوق كل ورد * بعدد عات على املعتد * بخ 1)
 وخبباخ اهلدير الزغد:
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. ومها الَزْندان: الكوع والُكْرسوُع. والَزْنُد: العود الذي يـُْقَدح  به الناُر، الزند: موصل طرف الذراع يف الَكف 
وهو األعلى. والَزْنَدُة: السفلى، فيها ثْقٌب، وهي األنثى. فإذا اجتمعا قيل: زَْنداِن، ومل يُقل زَْنداتِن. واجلمع 

ملن َأجندَك وَأعانك، َوَرْت بك ِزاندي. واملَُزنَُّد: الضيق البخيل. وثوب ُمَزنٌَّد: قليل ِزانٌد وَأْزنٌُد، وَأْزانٌد. وتقول 
صل التَـْزنيِد أن خُتَلَّ أشاِعُر الناقة أَبِخلٍَّة صغار، مث ُتشدُّ بشعر، وذلك إذا اْنَدَحَقْت َرمِحُها بعد الَعْرض. وأ

 وغضب. وقول عدي :الوالدة، عن اىب دريد. وتزند فالن، إذا ضاق ابجلواب 
 ( * يروى ابلنون والياء.1فقْل مثَل ما قالوا وال تتزند )

. تقول: زهد يف الشئ وعن الشئ، يـَْزَهُد َزَهداً وَزهاَدًة. وَزهد يـَْزَهُد لغة فيه. الَزهُد: خالف الَرغبة ]زهد[
 وفالن يـَتَـَزهَّد، أي يتعبد. والتزهيد يف الشئ وعن الشئ: خالف الرتغيب فيه

_________ 
 ( صدره:1)

 إذا أنت فاكهت الرجال فال تلع:
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الناس مؤمٌن ُمْزِهٌد ". قال األعشى: فـََلْن َيْطُلبوا ِسرَّها ِللِغىن *  واملزهد: القليل املال. ويف احلديث: " أفضلُ 
والَزهيُد: القليل. يقال: رجل َزهيُد األكل. وواٍد َزهيٌد: قليل األخذ للماء، ويقال: خذ  -ولن يرتُكوها إلْزهاِدها 

ُه َزهيدًا قلياًل. وأرض َزهاٌد: أي ال ك. وفالن يـَْزَدِهُد َعطاَء فالن، أي يـَُعدُّ َزْهَد ما يكفيك، أي قدر ما يكفي
 تسيُل إال عن مطٍر كثري. قال الشيباين: َزَهْدُت الَنْخَل َأْزَهُدُه َزْهدًا: حزرته وخرصته.

عرب تلقب العجم الزاد: طعام يتخذ السفر. تقول: زودت الرجل فتزود. واملزود: ما جيعل فيه الزاد. وال ]زود[
 برقاب املزاود.

. وكذلك الُزواَدُة، حكاها يعقوب بن الكسائي عن البكري. تقول: زاد الشئ يزيد زيدا الِزاي ]زيد[ دة: النموُّ
 ( ، وزاد فيما عنده.1وِزايَدًة، أي ازداد. وزاده هللا خريا )

_________ 
ال الزم ومتعد إىل مفعولني. وأما قولك: زاد امل( قال يف املختار: قلت: يقال زاد الشئ وزاده غريه، فهو 1)

 .درمها والرب مدا، فدرمها ومدا: متييز. اه
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واملزيد: الزاايدة. ويقال: أفعل ذلك زايدة. والعامة تقول زائدة. واستزاَده، أي استَـْقَصَرُه. وتـََزيََّد الِسْعُر: َغاَل. 
ُهنَـيٌَّة منها صغرية إىل جنبها ُمتَـَنِحيٌَّة  والتَـَزيُُّد يف السري: فوق الَعَنِق. والتزيُُّد يف احلديث: الكذب. وزاِئدُة الَكِبد:

عها زوائد. وكان سعيد بن عثمان يلقب ابلزوائدى، النه كان له ثالث ببضات زعموا. واالسد ذو عنها، ومج
َمْعَشٌر ( : وأنتُم 1زوائد، يعىن به أظفارُه وأنيابُه وزَئريُه وَصْولَُتُه. والَزْيُد والزيُد: الِزايَدُة. ويروى قول الشاعر )

( . وتزيد: أبو قبيلة، وهو تزيد بن حلوان 2ابلفتح والكسر ) -رًَّا َفكيدوين زَْيٌد على ِماَئٍة * فََأمجِْعوا َأْمرَُكْم طُ 
ابن عمران بن احلاف بن قضاعة، وإليه تنسب الربود التزيدية. قال علقمة: رد القيان مجال احلى فاحتملوا * 

 برود فيها خطوط محر تشبه هبا طرائق الدم. قال أبو ذؤيب:وهى  -فكلها ابلتزيدايت معكوم 
_________ 
 ( هو ذو االصبع.1)
 ( وزاد اجملد الزيد ابلتحريك.2)
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واملزادة: الرواية. قال أبو عبيد: ال تكون إال من  -يعثرن يف حد الظبات كأمنا * كسيت برود بىن تزيد االذرع 
 تسع. وكذلك السطحية والشعيب. واجلمع املزاد واملزائد.جلدين تفأم جبلد اثلث بينهما لت

 فصل السني
ليل. قال لَبيد: ُيْسِئُد السرَي عليها راِكٌب االسآد: االغذاذ يف السري. وأكثر ما يستعمل ذلك يف سري ال ]سأد[

آُد: أن تسري اإلبُل الليل مع َأْسَأْدُت السرَي: إذا جَهْدَته. وقال أبو عمرو: اإلسْ  -* راِبُط اجلَْأِش على كلِ  َوَجْل 
فيه. ويقال للمرأة: إن النهار. وقال املرب د: اإِلْسآُد: سري الليل ال تعريَس فيه. والَتْأِويُب: سرُي النهار ال تعريج 

لَعَسل، يهمز وال فيها َلُسْؤَدًة، أي بقيْة من شباب وقوة. وَسَأَدُه َسْأدًا وَسَأدًا: َخنَـَقُه. وامِلْسَأُد: حِنُْي الَسْمِن أو ا
 ( .1يهمز، فيقال مساد. فإذا مهز فهو مفعل، وإذا مل يهمز فهو فعال )

_________ 
 جرحه انتقض.( زاد اجملد: سئد كفرح: شرب، و 1)
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. وقال: الَسَبُد من الَشَعِر، والَلَبُد من الصوف.  ]سبد[ ماله سبد وال لََبٌد، أي قليل وال كثري، عن اأَلصمعي 
ا بيُد الَرْأس: استئصاُل َشَعرِه. والَتْسبيُد أيضاً: تـَْرك االدِ هان. ويف احلديث: َقِدم ابن عباس رضي هللا عنهموَتسْ 

ُبُت ويسود. يقال: سبد الفرح، إذا َبدا رِيُشُه وَشوََّك.  مكََّة ُمَسبِ دًا رأَسه. وَسبََّد الَشْعر بعد احلَْلِق: وهو حني يـَنـْ
ُبْت َقواِدُمُه * يف حاِجِب الَعنْيِ من َتْسِبيِدِه زََبُب قال النابغة يذكر فـَرْ  َهِرُت الِشْدِق مل تنـْ والِسْبُد:  -َخ القطا: ُمنـْ

( من ماء جرى. قال الراجز: أكل يوم عرشها مقيلى * حىت 1ائر لني الريش إذا قطر على ظهره قطراتن )ط
شبه الفرس به إذا عرق. قال طفيل: تقريبها ترى املئزر ذا الفضول * مثل جناح السبد الغسيل * والعرب ت

 -( املرطى واجلوز معتدل * كأنه سبد ابملاء مغسول واجلمع سبدان. 2)
_________ 

 ( يف اللسان: " قطرة ".1)
 ( يف اللسان: " تقريبه ".2)
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( : يصرف 1ال الشاعر )والسبد ابلكسر: الداهية. يقال: هو ِسْبُد َأْسباٍد، إذا كان داِهياً يف اللصوصية. ق
( * ويروى: " سيدا ". أبو عمرو: السبندى والسبنىت: اجلرئ من كل شئ. قال 2سبدا يف العنان عمردا )

( جواب الضحى سبندى * يدرع 3َن شالت حتدى * أتبعتهن أرحبيا معدا * أعيس )الَزفَياُن: ملا رأيت الظُعْ 
 بنىت: النمر.الليل إذا ما اسودا * قال االصمعي: السبندى والس

ومنه  -( : جبَْمٍع َتِضلُّ البُـْلُق يف َحَجراتِِه. * َترى االكم فيها سجد للحوافر 4َسَجَد: خضع. وقال ) ]سجد[
 وضع اجلَْبهة على اأَلْرِض. واالْسُم الِسْجَدُة ابلكسر. وسورة السجدة.ُسجوُد الصالة، وهو 

_________ 
 ( هو املعذل بن عبد هللا.1)
 سان: " يف العيان "، وهو حتريف. وصدره:( يف الل2)

 من السح جواال كأن غالمه
 ( يف املخطوطة: " أعبس ".3)
 ( زيد اخليل يصف جيشا.4)
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أبو عمرو: أسجد الرجل: طأطأ رأسه واحنىن. قال محيد بن ثور يصف نساء: فضول أزمتها أسجدت * سجود 
وين فضول أزمة أمجاهلن على معاصمهن أسجدت هلن. وأنشد يقول: ملا ارحتلن ول -( 1النصارى الرابهبا )

 أعرايبٌّ من بين أسد:
( ، وَأَثر السجود أيضاً 2َوقـُْلَن له أسجد لليلى فأسجدا * يعىن البعري، أي طأطأ هلا لرتكبه. والسجادة: اخلُْمَرُة )

: َأَغرَّ  ( ِعْنَدان * وِإْسجاَد 3ِك ِمنَّا َأنَّ ذلك )يف اجلبهة. واإلسجاُد: إدامة الَنَظر وإمراُض األجفاِن. قال كثريِ 
 ( :4وأما قول الشاعر ) -نَـْيِك الصيودين رابح َعيْـ 

_________ 
فضول أزمتها  -( قال ابن برى: صواب إنشاده: فلما لوين على معصم * وكف خضيب وأسوارها 1)

 -أسجدت * سجود النصارى الحبارها 
 خمتار. تعمل من سعف النخل، وترمل ابخليوط. اه( قوله " اخلمرة " هي سجادة صغرية 2)
 اللسان واملخطوطة: " دلك عندان ". ( يف3)
 ( االسود بن يعفر.4)
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( * فهى دراهم كانت عليها صور يسجدون هلا. واملسجد واملسجد: واحد 1* واىف هبا كدراهم االسجاد )
ا، ل يدخل فاملفعل منه ابلفتح، امسا كان أو مصدر املساجد. قال الفراء: كل ما كان على فعل يفعل مثل دخ

وال يقع فيه الفرق، مثل دخل مدخال، وهذا مدخله، إال أحرفا من االمساء ألزموها كسر العني. من ذلك: 
املسجد، واملطلع، واملغرب، واملشرق، واملسقط، واملفرق، واجملزر، واملسكن، واملرفق من رفق يرفق، واملنبت 

عض العرب يف االسم، قد روى مسكن نسك. فجعلوا الكسر عالمة لالسم. ورمبا فتحه بواملنسك من نسك ي
ومسكن، ومسعنا املسجد واملسجد، واملطلع واملطلع. قال: والفتح يف كله جائز وإن مل نسمعه. وما كان من 

بفتح  ابب فعل يفعل مثل جلس جيلس فاملوضع ابلكسر واملصدر ابلفتح، للفرق بينهما، تقول: نزل منزال
سر، النك تعىن الدار، وهو مذهب تفرد به هذا الباب من بني أخواته. الزاى، تريد نزل نزوال، وهذا منزله فتك

 وذلك أن املواضع واملصادر يف غري هذا الباب ترد كلها إىل فتح العني، وال يقع فيها
_________ 

 ( صدره:1)
 من مخر ذى نطف أغن منطق:
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شئ فيما سوى املذكور إال االحرف الىت ذكرانها. واملسجدان: مسجد مكة ومسجد الفروق، ومل يكسر 
واملَْسَجُد  -رَتا ( : لكم مسجد هللِا املَُزوراِن واحَلصى * لكم ِقْبُصُه من بني أَْثرى وَأقْ 1املدينة. وقال الشاعر )

 .ابلفتح: جبهُة الرجل حيُث يصيبه َنَدُب السجوِد. واآلراُب السبعُة مساجدُ 
الُسْخُد: ماٌء أصفُر غليٌظ خيرج مع الولد. وأصبح فالن ُمْسَخدًا، إذا أصبح ثقياًل ُمَورَّماً مصفرا. وىف  ]سخد[

 احلديث: " فيصبح السخد على وجهه ".
ٌد، إذا كان يعمل الَتْسديُد: التوف ]سدد[ يُق للسداد، وهو الصواُب والقصُد من القول والعمل. ورجٌل ُمَسدَّ

ُد: املَُقوَُّم. وَسدََّد رحَمُه، وهو خالف قولك: َعرََّضُه. وَسدَّ قوُلُه َيِسدُّ ابلكسر، أي ابلسداد وا لقصد. واملَُسدَّ
 يصيب السداد، أي القصد.صار َسديدًا. وإنه لَُيِسدُّ يف القول فهو ُمِسدٌّ، إذا كان 



_________ 
 ( الكميت ميدح بىن أمية.1)
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َت ما شئَت، إذا طلب الَسداَد والقصَد. وَأْمٌر َسديٌد وَأَسدُّ، أي قاصٌد. وقد اْسَتدَّ الشئ، ويقال للرجل: َأْسَددْ 
قال االصمعي: اشتد ابلشني  -الرِمايََة ُكلَّ يـَْوٍم * فلما استد ساعده رماين  أي استقام. وقال الشاعر: ُأَعلِ ُمهُ 

لَسَدُد مقصوٌر منه. قال األعشى: ماذا َعَليها وماذا ليس بشئ. والسداد ابلفتح: االستقامُة والصواُب وكذلك ا
ُقُصها * يـَْوَم الرَتَحُِّل لو قالْت لنا َسَددا  نه: َأْمُر بين فالن جيِري على الَسداِد. فحذف األلف. تقول م -كاَن يـَنـْ

: َأضاعوين وَأيَّ َفىًت وقد قال َسدادًا من القول. وأما ِسداُد القارورة وِسداُد الثـَْغِر فبالكسر ال غري. قال العَ  ْرِجيُّ
ُه ابخليل والرجال. وأما قوهلم: فيه ِسَداٌد  -َأضاعوا * لِيَـْوِم َكريَهٍة وِسداِد ثـَْغِر  من َعَوٍز، وأَصْبُت به وهو َسدُّ

ا َأُسدُّها سدا: ِسَدادًا من عيٍش، أي ما ُتَسدُّ به اخلَلَُّة، فُيْكَسُر ويـُْفَتُح، والكسر أفصُح. وسدْدت الثـُْلَمَة وحنَوه
 أصلحتها وأوثقتها.
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( . وَصبَـْبُت يف القربة ماء فاْسَتدَّْت عيون اخلَُرِز واْنَسدَّْت، مبعىًن. وأرٌض هبا 1والسد والسد: اجلبُل، واحلاجز )
ة. ويقال وصخور، يبقى املاء فيها زماانً، الواحد ُسدٌّ ابلضم، مثل جحر وجحر َسَدَدٌة، وهي أودية فيها حجارٌة 

 أيضا: جاءان جراد ُسدٌّ ابلضم، إذا َسدَّ األُُفَق من كثرته. قال العجاج:
ة: َسْيُل اجلَراِد الُسدِ  يـَْراتُد اخُلَضْر * والُسدُّ أيضاً: واحد الُسدوِد، وهي السحاِئُب السود، عن أىب زيد. والسد

ُة: ابب الدار. تقول: رأيته  داء أيخذ ابالنف مينع نسيم الريح. وكذلك الُسَداُد، مثل الصداع والعطاس. والُسدَّ
ِة اببه. ويف احلديث ) ( : " الشعث الرؤوس الذين ال تفتح هلم الُسَدُد ". قال أبو الدرداء: َمْن 2قاعدًا بُسدَّ

مساعيل السدى النه كان يبيع املقانع واخلمر يف سدة مسجد الكوفة، يـَْغَش ُسَدَد السلطان يـَُقْم ويقعد. ومسى إ
 هى ما يبقى من الطاق املسدود.و 

_________ 
( قال يف املختار: قلت وىف الديوان: قال بعضهم: السد ابلضم ما كان من خلق هللا، وابلفتح ما كان من 1)



 عمل بىن آدم.
 ( هو حديث واردى احلوض.2)
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غري قياس، وكان قياسه والسد ابلفتح: واحد االسدة، وهى العيوب مثل العمى والصم والَبَكم، مجع على 
َة، أي ال  يضيقنَّ صدُرك فتسكَت عن اجلواِب كمن به صمٌم ُسدودًا. ومنه قوهلم: ال جتعلنَّ جبْنبك األِسدَّ

ِة إنَّ العى كالعضب  يقول: ليس يب ِعيٌّ وال  -وبَكٌم. قال الكميت: وما جبَْنيبَ من َصْفٍح وعاِئدٍة * عند اأَلِسدَّ
 ولكين أصفح عنه، ألن الِعيَّ عن اجلواب كالَعْضِب، وهو قطُع يٍد أو َذهاب عضٍو.بكم عن جواب الكاشح، 

والعائدُة: العطُف. والسد أيضا: شئ يتخد من قضبان له أطباق. واملسد: بستان ابن معمر، وذلك البستان 
ال ( فتطريح ق1د الناب أخذته عفر ) -*  مأسدة. قال أبو ذؤيب: ألفيت أغلب من أسد املسد حدي

 الناس بستان ابن عامر. االصمعي: سألت ابن أىب طرفة عن املسد فقال: هو بستان ابن معمر، الذى يقول له
 الَسْرُد: اخلَْرُز يف األدمي: والتسريد مثله. ]سرد[

_________ 
 ( يف اللسان: " أخذته عقر " ابلقاف.1)

(2/486) 

 

ْسرود ومسرد، وكذلك الدرع مسرودة. وقد قيل: َسْرُدها: واملسرد: ما خيرز به، وكذلك الِسراُد. واخلَْرُز مَ 
تداُخل احلََلِق بعِضها يف بعض. ويقال: الَسْرُد: الثـَْقُب واملَْسرودُة: الدرُع املثقوبة. والَسْرُد: اسٌم  نسُجها. وهو

َوَسَرْدُت الصوَم، أي اتبْعُته.  جامٌع للدروِع وساِئر احلََلِق. وفالٌن َيْسُرُد احلديث َسْردًا، إذا كان جيِ د السياِق له.
رام؟ فقال: نعم، ثالثة سرد، وواحد فرد. فالسرد: ذو القعدة وذو احلجة وقيل العرايب: أتعرف االشهر احل

واحملرم، والفرد رجب. والَسَرْندى: الشديُد، واألنثى َسَرْنداٌة. واملُْسَرْندي: الذى يعلوك ويغلبك. قال الراجز: 
العر نداء واحد، واسرنداه، أي اعتاله. واالسرنداء وا -ديىن * أطرده عىن ويسرنديىن قد جعل النعاس يغرن

 والياء لالحلاق ابفعنلل.
 السرمد: الدائم. ]سرمد[
 َسْرَهْدُت الصيبَّ َسْرَهَدًة، أي أحسنت غذاءه. ]سرهد[
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 ورمبا قيل لشحم الَسنام َسْرَهٌد. وَسناٌم مسْرَهٌد، أي مسني.
الُيْمُن. تقول: َسَعَد يومنا، ابلفتح َيْسَعُد ُسعودًا. والُسعوَدُة: خالُف الُنحوَسِة. واْسَتْسَعَد الَسْعُد:  ]سعد[

( . والَسعاَدُة: خالف الَشقاَوِة. تقول منه: َسِعَد الرجل ابلكسر، فهو 1الرجل برؤية فالٍن، أي عد ه َسْعدًا )
 الكسائي:عود. وقرأ سعيد، مثل سلم فهو سليم. وسعد ابلضم فهو مس

م اسَتغنوا عنه مبَْسعوٍد. واإلسعاُد: اإلعانُة.  )وأما الذين سعدوا( *. وأسعده هللا فهو َمْسعوٌد، ويقال ُمْسَعٌد، كأهنَّ
واملساعدة: املعاونة. وقوهلم: لبيك وسعديك، أي إْسعادًا لك بعد إْسعاٍد. وُسعوُد النجوِم عشرٌة: أربعٌة منها يف 

ْنِزهلا القمر، وهي َسْعُد الذاِبح، وسعُد بـَُلَع، وسعُد األْخِبَيِة، وسعُد الُسعوِد، وهو كوكٌب والدْلو يَـ برج اجلَدي 
 منفرٌد َنريِ ٌ. وأما الستَّة اليت ليست من املنازل فَسْعُد انِشَرَة، وَسْعُد املَِلك، وَسْعدُ 

_________ 
 ( يف املختار: " عده سعيدا ".1)
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، وَسْعُد َمَطٍر. وكلُّ َسْعٍد من هذه الست ة كوكبان، بني كلِ  كوكبني يف رأي ، وسعُد اهلُماِم، وسعُد البارِعِ الِبهامِ 
ا َأاثيفُّ، ورابع حتت واحد منهن. وىف العرب  العني َقْدُر ذراٍع، وهي متناسقٌة. وأما َسْعُد األخبيِة فثالثة أجنم كأهنَّ

( : رأيت سعودا 1ال الشاعر )وسعد هذيل، وسعد قيس، وسعد بكر. قسعود قبائل شىت: منها سعد متيم، 
وىف املثل: " بكل واد بنو سعد "، قاله االضبط  -( سعدا مثل سعد بن مالك 2من شعوب كثرية * فلم أر )

بن قريع السعدى ملا حتول عن قومه وانتقل يف القبائل، فلما مل حيمدهم رجع إىل قومه وقال: " بكل واد بنو 
وأما سعد بن بكر فهم أظآر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو  "، يعىن سعد بن زيد مناة بن متيم.سعد 

سعد بن بكر بن هوازن. وبنو أسعد: بطن من العرب، وهو تذكري سعدى. وقوهلم يف املثل: " أسعد أم سعيد " 
 إذا

_________ 
 ( هو طرفة بن العبد.1)
 ".( يف اللسان: " فلم ترعيين مثل 2)
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صله أهنما ابنا ضبة بن أد، خرجا فرجع سعد وفقد سعيد، فصار سئل عن الشئ أهو مما حيب أو يكره. يقال: أ
مما يتشاءم به. والسعيدية من برود اليمن. والسعدان: نبت، وهو من أفضل مراعي اإلبل. ويف املثل: " َمْرعًى 

كالم فعالل، غري خزعال وقهقار، إال من املضاعف. وهلذا وال كالَسْعداِن "، والنون زائدة النه ليس يف ال
لنبت شوك يقال له حسك السعدان، وتشبه به حلمة الثدى، يقال له سعدانة الثندؤة. والَسْعدانُة: ِكرِْكَرُة ا

 اليت تلى البعري. وَأسفَل الُعجايَة َهَناٌت كأهنا األظفار تسمَّى الَسْعداانُت. والَسْعدانَُة أيضاً: عقدُة الِشْسعِ 
زان. وساِعدا اإلنسان: َعُضداُه. وساِعدا الطائر: جناحاه. االرض، وكذلك العقد الىت يف أسفل كفَّة املي

وساعدة من أمساء االسد، واسم رجل. والسواعد: جماري املاء إىل النهر أو البحر، وجماري املخ  يف العظم. 
ساعدة: قوم من اخلررج، وهلم سقيفة بىن ساعدة، وهى والُسْعُد ابلضم، من الِطيب. والُسعادى مثله. وبنو 

 -ة دار هلم. وأما قول الشاعر: وهل سعد إال صخرة بتنوفة * من االرض ال يدعو لغى وال رشد مبنزل
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 ( بن كناية.1فهو اسم صنم كان لبىن مالك )
ِسفادًا. يقال ذلك يف الَتيِس، والبعري، الِسفاُد: نـَْزُو الذكر على األنثى. وقد َسِفَد ابلكسر َيْسَفُد  ]سفد[

والثور، والسباع، والطري. وَسَفَد ابلفتح لغة فيه، حكاها أبو عبيدة. وأسفده غريه. وَتساَفَدت السباُع. 
 م.والَسفَّوُد، ابلتشديد: احلديدُة الىت يشوى هبا اللح

الوال ة: ِوالية ِسْلَغدٍ  أََلفَّ كأنه * من ( األمحق، ويقال الذئُب. قال الكميت يهجو بعض 2الِسْلَغدُّ ) ]سلغد[
 يقول: كأنه من محقه وما يتناوله من اخلمر، تيس جمنون. -الَرَهِق املخلوِط ابلنوِك أَثـَْوُل 

 وسامد. وقال الراجز رؤبة:مَسََد مُسودًا: رفع رأَسه تكربا. وكل رافع رأسه فه ]مسد[
 (3سوامد الليل خفاف االزواد )

_________ 
 يف اللسان: " ملكان ".( 1)
( يف اللسان بكسر السني وفتح الالم املشددة وسكون الغني، ونبه أنه يف الصحاح بسكون الالم وفتح 2)

 الغني وتشديد الدال.



 ( قبله:3)
 قلصن تقليص النعام الوخاد:
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 اإلبل يف سريها: َجدَّْت : ليس يف بطوهنا علف. وقال ابن االعرايب: مسدت مُسودًا: َعَلْوُت ومَسََدتِ يقول
. والساِمُد: القائُم، والساكُت. والساِمُد: احلزيُن اخلاشع. يقال  والُسموُد: اللهُو. والساِمُد: الالهي واملغينِ 

ِدينا، أي َأهْلينا ابلغناء وغن ِ  َنة: َأمسِْ ينا. وتسميد االرض: أن جيعل فيها الَسماُد، وهو ِسْرجنٌي ورماد. وتسميُد للَقيـْ
 لرأس: استئصاُل َشَعره، لغة يف التسبيد. وامسأد الرجل ابهلمز امسئدادا، أي ورم غضبا.ا

 ل أي امتأل غضباً.املُْسَمِغدُّ: الوارُم، ابلغني معجمة. ويقال: امْسََغدَّْت أانمُله: إذا تورَّمت. وامْسََغدَّ الرج ]مسغد[
ن َسَنٌد، أي معتَمٌد. وَسَنْدُت إىل الشئ أسند الَسَنُد: ما قابلك من اجلبِل وعال عن السفح. وفال ]سند[

 سنودا، واستندت مبعىن. وَأْسَنْدُت غريي. واإلسناُد يف احلديث: رفْـُعه إىل قائله. وُخُشٌب ُمَسنََّدٌة، شدد للكثرة.
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مري واحد. وتساندت إليه: استندت. وخرج القوم ُمَتساِنديَن، أي على راايٍت شىت ومل يكونوا حتَت راية أ
. واملسنُد: خطٌّ حِلِْمرَيٍ خمالٌف خلطِ نا هذا. والِسناُد: الناقة الشديدة اخللق.  واملُْسَنُد: الدهُر. واملسَنُد: الَدِعيُّ

والسناد يف الشعر:  -لشاعر ذو الرمة: مجالية حرف سناد يشلها * وظيف أزج اخلطو ظمآن سهوق قال ا
مث  -( 3( * كأنَّ ُعُيوهَنُنَّ ُعيوُن عنِي )2: فقد أَِلُج اخلِبَاء َعلى جواٍر )( 1اختالف الِرْدفني، كقول الشاعر )

 قال:
ذوالرمة: وشعر قد أرقت له غريب * أجانبه  ( * يقال: قد ساند الشاعر. قال4فأصبح رأسه مثل اللجني )

 املساند واحملاال
_________ 

 ( عبيد بن االبرص.1)
 ذارى ".( يف القاموس: " اخلدور على الع2)
 -ال بعده كما ذكر اجلوهرى: فإن يك فاتين أسفا شباىب * وأضحى الرأس مىن كاللجني  -( قبله 3)
 خلبط، فال سناد.( يف التكملة: " كاللجني "، كأمري، وهو ا4)
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اخلورنق وساندت الرجل ُمساَنَدًة، إذا عاضْدَته وكانْفَته. وسنداد: اسم هنر، ومنه قول أسود بن يعفر: أهل 
والسْنُد: بالٌد، تقول ِسْنِديٌّ للواحد، وِسْنٌد  -( ذى الشرفات من سنداد 1والسدير وابرق * والقصر )

 ْنٍج.للجماعة، مثل ِزجْنِيٍ  وزِ 
ساَد قوَمه َيسوُدُهْم ِسياَدًة وسوددا وسيدودة، فهو سيدهم. وهم سادة، تقديره فعلة ابلتحريك، الن  ]سود[

مثل سرى وسراة، وال نظري هلما. يدل على ذلك أنه جيمع على سيائدة ابهلمز، مثل  تقدير سيد فعيل، وهو
سيد فيعل، ومجع على فعلة، كأهنم مجعوا سائدا  ( . وقال أهل البصرة: تقدير2أفيل وأفائلة، وتبيع وتبائعة )

د ابهلمز على غري مثل قائد وقادة، وذائد وذادة. وقالوا: إمنا مجعت العرب اجليد والسيد على جيائد وسيائ
 قياس، الن مجع فيعل فياعل ابهلمز. والدال يف سودد زائدة لالحلاق ببناء فعلل مثل جندب وبرقع.

_________ 
 االوىل " والقصر ذو "، وصوابه من املخطوطة واللسان. ( يف املطبوعة1)
 ( يف املخطوط واللسان: " أفيل وأفائل، وتبيع وتبائع ".2)
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ده قومه. وهو َأْسَوُد من فالٍن، أي أجلُّ منه. قال الفراء: يقال هذا َسيِ ُد قوِمه اليوَم، فإذا أخرْبَت وتقول: سو 
الرجُل وَأْسَوَد مبعىًن، أي ولد غالماً أنَّه عن قليل يكون َسيِ َدهم قلت: هو ساِئُد قوِمِه عن قليل، وَسيِ د. وَأساَد 

 اللون. واْستاَد القوُم بين فالن، أي قتلوا َسيِ َدهم، وكذلك إذا أسروه، أو َسيِ دًا، وكذلك إذا ولد غالماً َأْسَودَ 
األلُف  خطبوا إليه. والَسواُد: لون. وقد اسود الشئ اسوداد ا، واسواد اسويدادا. وجيوز يف الشعر اْسَوَأدَّ حُتَرَّكُ 

ْدتُُه أان. وتصغري اأَلْسَوِد ُأَسيِ ٌد، وإن شئت لئال جيمع بني ساكنني. واألمر منه اْسَوْأِدْد، وإن شئت أدغْمَت. وَسوَّ 
ُأَسْيِوٌد، أي قد قارب الَسواَد. والنسبة إليه ُأَسْيِديٌّ حبذف الياء املتحركة. وتصغرُي الرتخيِم ُسَوْيٌد. وقد َسِوَد 

ُنُه. قال ُنَصيب: َسوْدُت ومل َاْمِلْك َسوادي وحَتَْتُه )الرجل، كما تق قميٌص من القوِهيِ  بيٌض  ( *1ول َعِوَرْت َعيـْ
 وبعضهم يقول: ُسْدت. -بَنائَقْه 

_________ 
 ( ويروى: " سودت فلم أملك وحتت سواده ".1)
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وكل ْمُت فالانً فما َردَّ على َسْوداَء وال بيضاء، أي كلمًة قبيحًة وال حسنًة. واأَلْسَوداِن: التمُر واملاُء. وضاَف 
 يف ذلك ملَْقَنعاً: الَتمر واملاُء. قال: ما َذاُكْم فقال هلم: مالكم عندي إال اأَلْسَوداِن. قالوا: إنَّ  قوٌم ُمَزبِ دًا املدين ِ 

ا أردُت احلرة والليل. والوطأة السوداء: الدراسة، واحلمراُء: اجلديدُة. واألْسَوُد: العظيُم من احلَيَّاِت،  َعنَـْيُت، إمنَّ
ُد ساِلٌخ غري مضاف، ألنَّه ن ه اسٌم، ولو كان صفًة جلمع على فـُْعِل. يقال َأْسوَ وفيه َسواٌد، واجلمع اأَلساِوُد، أل

يسلخ جلده كلَّ عام. واألنثى َأْسَوَدُة، وال توصف بساخلة. وساَودين فالٌن فُسْدتُُه، من َسواِد اللون والسودِد 
البايَل من َشَعٍر فتداوي به َأدابرها. قال مجيعاً. قال الفراء: َسوَّْدُت اإلبَل َتْسويدًا، وهو أن تدقَّ امِلْسَح 

الَسيِ ُد من املَْعِز: املُِسنُّ. ويف احلديث: " َثينُّ الضأِن خرٌي من الَسيِ ِد من املَْعز ". وأنشد: َسواٌء عليه  الكسائي:
 -شاُة عاٍم َدَنْت له، * ليذحبها للَضيِف أم شاة سيد 
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لبطوِن، وجاء هبا مُحْرَ الُكلى، معنامها مهازيُل. والَسواُد: الشخص، واجلمع وقوهلم: جاء فالن بغنِمه سوَد ا
ُتُم َعنَّا وقد كان فيُكُم * َأساِوُد َصْرعى مل يـَُوسَّْد ) ( 1َأْسِوَدٌة، مث اأَلساِوُد مجُع اجلمِع. قال األعشى: تَناَهيـْ

ْقُلُه. ولفالن سواٌد، أي مال كثري، حكاه أبو عبيد. َص الَقْتلى. وَسواُد األمري: ثِ يعين ابأَلساِود ُشخو  -قَتيُلها 
وسواد الكوفة والبصرة: ُقرامها. وسواد القلِب: حبَّته، وكذلك أسوده وسوداؤه، وسويداؤه. وسواد الناس: 

حبق والسود بيىن وبينهم عامَّتهم، وكل  عدٍد كثري. والسود بفتح السني يف شعر خداش ابن زهري العامري: هلم 
هو جبال قيس. والِسواُد: الِسرار. تقول: ساَوْدتُه ُمساودة وِسوادًا، أي  -كم والزائرات احملصبا * يدى ل

 ساَرْرتُه، وأصله إْدانُء َسواِدك من َسواِده، وهو الَشْخُص. وقيل البنة اخلس: مل زنيت وأنت سيدة
_________ 

 ما هنا صوابه،( يف اللسان: " مل يسود "، و 1)
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ومك؟ قالت: قرب الوساد، وطول السواد. والسيد: الذئب، يقال سيد َرْمٍل، واجلمع السيدان، واألنثى نساء ق
ا مسِ ي به األسد. قال الشاعر:  ِسَيدٌة عن الكسائي. ورمب 

لضارى * وبنو السيد من بىن ضبة. والسيدان: اسم أكمة. قال ابن الدمينة: كالسيِد ذي الِلَبدِة املُْستأِسِد ا
 -ا السيدان يف اآلل غدوة * قرا حبشي يف ركابني واقف كأن قر 
الُسهاد: اأَلَرُق، وقد َسِهد الرُجل ابلكسر َيْسَهُد َسَهدًا. والُسُهُد بضم السني واهلاء: القليل من النوم.  ]سهد[

وَسهَّْدتُُه أان فهو ُمَسهٌَّد.  -َجِل يل: فأَتْت به حوَش الفؤاِد ُمَبطَّناً * ُسُهدًا إذا ما انَم لَْيُل اهلَوْ قال أبو َكبرٍي اهلذَ 
 وما رأيُت من فالٍن َسْهَدًة: أي أْمرًا أعتِمُد عليه، من كالم أو خرب.

 فصل الشني
وقد َشدَّ عليه يف احلَْرب َيُشدُّ شدا، أي شئ شديد: بني الشدة. والشدَّة، ابلفتح: احلَْمَلُة الواحدة.  ]شدد[

 محل عليه.
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لَعْدُو. وقد َشدَّ، أي َعدا. وَشدَّ النهار، أي ارتفع. وشدَّ عضده، أي قواه. واشتد الشئ، من ( ا1والشد: )
 نربي:( الع2الِشدَّة. واشَتدَّ: أي َعدا. وقال ابن رميض )

ُد: البخيل، وهو 3هذا أوان الشد فاشتدى زمي ) ( * وهو اسم فرس. واملشادة يف الشئ: التشدد فيه، واملَُتَشدِ 
 َرفة:يف شعر طَ 

ِد ) ُه أيضا، وهو من النوادر )4َعقيَلَة ماِل الفاِحِش املَُتَشدِ  ُه وَيِشدُّ ( . قال الفراء: 5( * وَشده: أي أوثقه، َيُشدُّ
ت من ذوات التضعيف غري واقع، فإن يفعل منه مكسور العني مثل عففت أعف، وما كان ماكان على فعل

لعني، إال ثالثة أحرف جاءت اندرة وهى شده يشده واقعا مثل رددت ومددت فإن يفعل منه مضموم ا
 ويشده، وعله يعله ويعله من العلل وهو

_________ 
 ( يف املخطوطة: " والتشدد ".1)
 ص " ابلصاد املهملة.( ويقال " ابن رمي2)
 -( وبعده: قد َلفَّها الليُل بَسوَّاٍق ُحَطْم * ليس براعى إبل وال غنم 3)
 ( وصدره:4)



 تاُم الِكراَم وَيْصَطفيأرى املوَت يع
 ( سبقت هذه القاعدة يف ابب الباء وىف ابب الدال.5)
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الشرب الثاين، ومن احلديث ينمه وينمه. قال: فإن جاء مثل هذا أيضا مما مل نسمعه فهو قليل، وأصله الضم. 
َدُه، حبه حيبه. وتقول: شد  وقد جاء حرف واحد ابلكسر من غري أن يشركه الضم شاذا، وهو هللا ملكه وَشدَّ

 أي قـَو اه. والتشديد: خالف التخفيف. وقوله تعاىل:
)حىت يبلغ أشده( *، أي قوته، وهو ما بني مثاىن عشرة إىل ثالثني، وهو واحد جاء على بناء اجلمع، مثل آنك 

، ومذاكري. آسال وأاببيل، وعبابيدوهو اال سرب، وال نظري هلما. ويقال: هو مجع ال واحد له من لفظه، مثل 
وكان سيبويه يقول واحده شدة. وهو حسن، النه يقال بلغ الغالم شدته. ولكن ال جتمع فعلة على أفعل. وأما 
أنعم فإمنا هو مجع نعم، من قوهلم: يوم بـُْؤٍس ويوم نـُْعٍم. ويقال هو مجع اجلمع. تقول نعمة ونعم. وأما قول من 

وأذؤب، فإمنا هو قياس، كما يقولون يف واحد االاببيل  وأكلب، أو شد، مثل ذئبقال واحده شد، مثل كلب 
أبول، قياسا على عجول، وليس هو شئ مسع من العرب. أبو زيد: أصابتين شدى، على فعلى، أي شدة. 

 وأشد الرجل، إذا كانت معه دابَّة شديدة.
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شرد، مثل خادم وخدم، وغائب  شرد البعري يشرو شرودا وِشرادًا: نفر، فهو شاِرٌد وَشروٌد. واجلمع ]شرد[
بد مناف ابن ربع اهلذىل: حىت إذا أسلكوهم وغيب. ومجع الشرود شرد، مثل زبور وزبر. وأنشد أبو عبيدة لع

( يف البالد. 1ويروى " الشردا ". وقافية َشروٌد: أي سائرة ) -يف قتائدة * شال كما تطرد اجلمالة الشردا 
 اىل:والَتْشريد: الَطْرُد، ومنه قوله تع

ْد مجَعهم. والَشريد: ال  طريد. وبنو الشريد: بطن من سليم.)َفَشرِ ْد هِبِْم َمْن َخْلَفُهْم( *، أي فـَرِ ْق وَبدِ 
 الشكد ابلضم: العطاء. وبفتح املصدر. تقول: َشَكَده يشُكِده شكدًا، أي أعطاه. ]شكد[
مبا قالوا َشْهَد الَرُجُل، بسكون اهلاء الَشهادة: خرَبٌ قاطع. تقول منه: َشِهد الرجل على كذا، ور  ]شهد[

 لف.للتخفيف، عن االخفش. وقوهلم: اشهد بكذا، أي اح



_________ 
 ( يف املخطوطة: " شاردة ".1)
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واملشاهدة: املعاينة. وشهده ُشهودًا: أي َحَضَره، فهو شاهٌد. وقوٌم ُشهوٌد، أي ُحضوٌر، وهو يف األصل مصدٌر، 
ل راكع وركع. وَشِهد له بكذا َشهادًة، أي أدَّى ما عنده من الشهادة، فهو شاهد، واجلمع اً مثوُشهٌَّد أيض

شهد، مثل صاحب وصحب وسافر وسفر. وبعضهم ينكره. ومجع الشهد شهودا وأشهاد. والشهيد: الشاهد، 
ْشِهٌد، إذا حضر َزْوُجها، بال أٌة مُ واجلمع الُشَهداُء. وَأْشَهْدتُُه على كذا َفَشِهَد عليه، أي صار شاِهدًا عليه. وامر 

هاء. وامرأة ُمغيبٌة، أي غاب عنها زوجها، وهذا ابهلاء. واْسَتْشَهْدُت فالانً: سأْلُته أن يْشَهَد. وَأْشَهَدين إمالَكُه، 
الشهادة. السم أي َأْحَضَرين. واملَْشَهُد: حَمَْضُر الناِس. والَشهيُد: القتيل يف سبيل هللا. وقد اسُتْشِهَد ُفالٌن. وا

والتشهُّد يف الصالة، معروف. والشاهُد: الذي خَيرج مع الولد كأنه خمالط. ويقال: ُشهوُد الناقة: آاثر موضع 
 ( :1َمْنِتِجها من ِدٍم أو َساًل. قال الشاعر )

_________ 
 ( هو محيد بن ثور اهلاليل.1)
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والشاِهد: الِلسان. والشاِهد: املَلُك. قال  -ُشهوُدها  فجاءت مبثل السابرى تعجبوا * له والَثرى ما َجفَّ عنه
والشهد والشهد: العسل يف  -لى شاِهدي اي شاِهَد هللا فاشهد األعشى: فال حَتَْسَبين  كاِفرًا لك نِْعَمًة * ع

لباب ( * 2( : إىل ردح من الشيزى مالء )1مَشَِعها، والُشْهَدُة أخص  منها، واجلمع شهاد. وقال الشاعر أمية )
 أي من لباب الرب. وأشهد الرجل: أمذى. واملذى عسيلة. -الرب يلبك ابلشهاد 

( ، وابلفتح املصدر. تقول: شاده 3طََلْيَت به احلاِئَط من ِجصٍ  أو ِمالٍط ) الشيد، ابلكسر: كل شئ ]شيد[
وقال الكسائي: املَشيُد  يشيده شيدا: حصصه. واملشيد: املعمول ابلِشيِد. واملَُشيَُّد، ابلتشديد: املَُطوَُّل.

 للواحد من قوله تعاىل:
 (( *،4)وقصر مشيد )

_________ 



 ( أمية بن أىب الصلت.1)
 يروى: " عليها ". (2)
( املالط ابمليم: ما يطلى به وهو الطني، وىف املطبوعة االوىل " البالط " ابلباء، حتريف. وهو احلجارُة 3)

 املفروشُة يف الدار وغريها.
 يد يف املفرد، وقصور مشيدة يف اجلمع.( قصر مش4)
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 واملشيد للجمع، من قوله:
عمرو: قال )يف بروٍج مشيدة( *. واالشادة: رفع الصوت ابلشئ. وَأشاَد ِبذِْكرِه، أي َرَفع من قدره. قال أبو 

 العبسى أشدت ابلشئ: عرفته.
 فصل الصاد

ْتُه. وَصَخد الُصَرُد: أي صاح. وَصِخد النهار َصَخَدْتُه الَشْمس َتْصَخُدُه َصْخدًا: أصا ]صخد[ بـَْتُه فَأْحَرقـَ
. وَصْخَرٌة َصْيخوٌد: أي  ابلكسر َيْصَخُد َصَخدًا: اشتد  َحرُّه. ويوم َصَخداٌن ابلتحريك، وَصيخوٌد: َشديُد احلرِ 

 س.شديدة. وَأْصَخَد احِلْرابُء: تصلى حبر الشم
ُه لغة. قال الشاعر َصدَّ عنه َيِصدُّ ُصدودًا: أعرض.  ]صدد[ وصده عن االمر صدا. َمنَـَعُه وَصَرَفه عنه. وَأَصدَّ

 (2( : ُأانٌس َأَصدُّوا الناَس ابلَسيف عنهم * ُصدوَد الَسواقي عن أنوف احلوائم )1)
_________ 

 ( هو ذو الرمة.1)
 ( قال ابن برى: وصواب إنشاده:2)

ملاء. واملخرم: منقطع أنف اجلبل. يقول: صدوا الناس لسواقى عن رءوس املخارم * والسواقى: جمارى اصدود ا
 عنهم ابلسيف كما صدت هذه االهنار عن املخارم، فلم تستطع أن ترفع إليها.
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وصد يصد ويصد َصديدًا: أي َضجَّ. والَصَدُد: الُقْرُب، يقال داري َصَدَد دارِه، أي قُبالََتها، ُنِصَب على 
اُد، ابلض م  والتشديد: ُدَويـْبٌَّة، وهي من جنس اجلرذان. قال أبو زيد: هو يف كالم قـَْيٍس سامُّ الظرِف. والُصدَّ



اُد أيضاً: الطريُق إىل املاء. وصداء: اسم ركية عذبة املاء. وىف أَبـَْرَص. واجلمع َصدائد على غري قياٍس. والُصدَّ 
اعف؟ فقال: نعم. وأنشدين لضرار بن املثل: " ماء وال كصداء ". وقلت اليب على النحوي: هو فعالء من املض

يرى دون برد املاء  -عتبة العبشمى السعدى: كأىن من وجد بزينب هائم * خيالس من أحواض صداء مشراب 
وبعضهم يقول: صدآء، ابهلمز مثال صدعاء. وسألت عنه يف  - وذادة * إذا شد صاحوا قبل أن يتحببا هوال

ُة، تقول: البادية رجال من بىن سليم فلم يهمزه. وص ديد اجلرح: ماؤه الرقيق املختِلط ابلدم قبل أن تـَْغلَظ امِلدَّ
ُة. والَصدُّ: اجلََبلُ   . قال أبو عمرو: يقالَأَصدَّ اجلُْرُح، إذا صار فيه امِلدَّ

(2/496) 

 

ا بني صدين أوال * وكنت صني لكل جبٍل َصدٌّ وُصدٌّ، وَسدٌّ وُسدٌّ. وأنشد لليلى االخيلية: أانبغ مل تنبغ ومل تك
 -جمهال 

الَصْرُد: الَبْحُت اخلاِلص. يقال: أحبه حبا صردا. ونبيذ صرد، وَكِذٌب َصْرٌد. والَصْرُد: الرَبُْد، فارسيٌّ  ]صرد[
( . وَصِرَد الَرُجُل ابلكسر َيْصَرُد َصَردًا فهو 1ُمَعرٌَّب. تقول: يـَْوٌم َصْرٌد. والُصرود من البالد: خالف اجلُروم )

وصرد قلىب عن  -عًا. قال الساجع: أصبح قلىب صردا * ال يشتهى أن يردا ْصراٌد: جيُد الرَبْد َسريَصِرٌد ومِ 
الشئ: انتهى عنه. وَصِرَد الَسْهُم أيضاً عن الَرِميَّة، أي نـََفَذ َحدُّه. وَأْصَرَدُه الرامي. وَسْهٌم ِمْصراٌد وصاِرٌد، أي 

سان. قال يزيد بن الَصِعق يهجو صردان: عرقان يستبطنان اللانفذ. وبنو الصارد بن مرة: قوم من العرب. وال
 -النابغَة الُذبياين : وأيُّ الناِس َأْغَدُر من َشآٍم * له ُصَرداِن ُمْنَطِلقا اللسان 

_________ 
 ( اجلروم: احلارة.1)
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من أََثِر الَدَبر. أي ذرابن. والصرد: طائر، ومجعه صردان. والصرد أيضا: بياض يكون على ظهر الَفرس 
. وا لتصريد يف العطاء: تقليله. والُصرَّاُد، ابلضم والتشديد: غيم رقيق الماء فيه. والَتصريُد يف الَسْقِي دوَن الِريِ 

وَشراٌب ُمَصرٌَّد: أي ُمَقلٌَّل، وكذلك الذي ُيسقى قلياًل أو يُعطى قليال. والصمرد ابلكسر: الناقة القليلة اللنب، 
 م زائدة.وأرى أن املي

( : ولذ كَطعِم الَصْرَخِديِ  َطَرْحُتُه * 2( : موضع نسب إليه الشراب يف قول الشاعر )1الصرخد ) ]صرخد[



 واللذ: النوم. -( 3َعِشيََّة مِخِْس القوم والعني عاشقة )
 صعد يف السلم صعودا. وصعد يف اجلبِل وعلى اجلبل تصعيدًا. قال أبو زيد: ومل يعرفوا فيه ]صعد[

_________ 
 لسان: " صرخد " بطرح الالم.( يف ال1)
 ( الراعى.2)
 -( قبله: وسرابل كتان لبست جديده * على الرحل حىت أسلمته بنائقه 3)
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صعد. وقال االخفش: أصعد يف األرض: أي مَضى وسار. وَأْصَعَد يف الوادي وَصعََّد َتْصعيدًا، أي احْنََدَر فيه. 
وقال الشم اخ: فإْن َكرِْهَت  -َرْيين اليوَم ُمزجي َظعيَنيت * ُأَصعِ ُد َطْورًا يف البالِد وأُْفرُِع ( : َفِإم ا تَـ 1وأنشد )

وتصعدىن الشئ، أي شق على. وعذاب  -( 2مهنك إفزاعى وتصعيدى )ِهجائي فاْجَتنِب سخطى * ال يد
مثل عجوز وعجائز وعجز.  صعد، ابلتحريك، أي شديد. والصعود: خالف اهلَبوط، واجلمع َصعائد وُصُعٌد،

( . والَصعوٌد: الَعَقَبُة الَكُؤوُد، والَصعوُد من الناق: الىت 3وصعائد ابلضم: اسم موضع، وهى يف شعر لبيد )
 ( :4ج فتعطف على ولد عام أول. قال الشاعر )ختد 

 (5هلا لنب اخللية والصعود )
_________ 

 ( لعبد هللا بن مهام السلوىل1)
 دار. وهو من االضداد. يقال: أفرع الرجل، إذا أصعد فيه، وأفرع إذا احندر منه.( االفراع: االحن2)
 -أايمها  ( هو قوله: علهت تبلد يف هناء صعائد * سبعا تؤاما كامال3)
 ( هو خالد بن جعفر الكاليب يصف فرسا.4)
 ( صدره:5)

 أمرت هلا الرعاء ليكرموها:
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َعْدهُتا أان، كلتامها اباللف، عن الفراء. والصعيد: الرتاب. وقال ثعلب: وجُه تقول منه: أْصَعَدِت الناقُة وَأصْ 
 األرِض، لقوله تعاىل:

)فـَُتْصِبَح َصعيدًا زََلقاً( *. واجلمع ُصُعٌد وُصُعداٌت، مثل طريق وطرق وطرقات. ويقال أيضاً: هذا النبات يـُْنمي 
القناة املستوية، تنبت كذلك ال حتتاج إىل تـَْثقيٍف.  أي يزداد طوال. وصعيد مصر: موضع هبا. والصعدة:صعدا، 

وبَناُت َصْعَدَة: مُحُر الَوْحش، والنسبة  -( 2( : َصْعَدٌة انبتٌة يف حائر * َأْينما الريُح مُتَيِ ُلها متَِْل )1قال الشاعر )
ْشِح فاشتمَلْت عليه ذؤيب: فرمى فأحلق صاعدايًّ ِمْطَحرًا * ابلكَ  إليها صاِعِديٌّ على غري قياس. قال أبو

 والصعداء ابلضم واملد: تنفس ممدود. -االضلع 
 َصَفَدُه َيْصِفُدُه َصْفدًا، أي شده وأوثقه. وكذلك التصفيد. ]صفد[

_________ 
 ( هو كعب بن جعيل.1)
 -( قبله: فإذا قامت إىل جاراهتا * الحت الساق خبلخال زجل 2)
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ُتُه مااًل، وَوهْبُت له َعْبدًا. ك: الَعطاُء. والوالصفد ابلتحري َصَفُد أيضاً: الَواثُق. وَأْصَفْدتُُه إْصفادًا، أي أْعطَيـْ
 والِصفاُد: ما يوَثُق به األسرُي من ِقدٍ  وقيد وغل. واالصفاد: القيود.

يه العام ُة أاب املَليِح. ويف املََثل: " َأْجنَبُ من صفرد ". ]صفرد[  الِصْفِرُد: طاِئٌر ُتسمِ 
 َحَجٌر َصْلٌد: أي ُصْلٌب َأْمَلُس. وَأْرٌض َصْلَدٌة وَجبنٌي َصْلٌد. قال رؤبة: د[]صل

رِْج انرًا. وَأْصَلَد الَرُجُل: أي براق أصالد اجلبني االجله * وَصَلَد الَزْنُد َيْصِلُد ابلكسر ُصلودًا: إذا َصوََّت ومل خيُْ 
ِقْدُر البطيئة الَغْلي، والَفَرُس الذي ال يـَْعَرُق. وانقٌة َصلوٌد وِمْصالٌد، َصَلَد زَْنُدُه. واأَلْصَلُد: البخيل. والَصلوُد: ال

 أي بكيَئٌة.
َصْلَخٌد وَسْلَجٌم، ومَجٌَل الصلخدى: القوى الشديد، مثل الصلخدم، والياء وامليم زائداتن. يقال مَجٌَل  ]صلخد[

 جلمع َصالِخُد ابلفتح.َصَلْخدًى بتحريك الالم. وانقة صلخداة، ومجل ُصالِخٌد ابلضم، وا
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 واْصَلَخدَّ اْصِلْخدادًا، إذا انتصَب قائماً.
 الَصْمُد: املكان املرتفع الغليظ. قال أبو النجم: ]صمد[

( * واملُْصَمُد: لغة يف املُْصَمِت، وهو الذي ال َجْوَف له. والِصماُد: ِعفاُص 1يغادر الصمد كظهر االجزل )
ْصُمُده َصْمدًا، أي َقَصَدُه. والَصَمُد: السيِ ُد، ألن ه ُيْصَمُد إليه يف احلوائِج. قال: َعَلْوتُُه حُبسام القارورة. وَصَمَدُه يَ 

 وبيٌت ُمَصمٌَّد ابلتشديد، أي مقصود. -( 2َذْيُف فَأَْنَت الَسيِ ُد الَصَمُد )مثَّ قلت له * ُخْذها حُ 
 االصمعداد: االنطالق السريع. قال الزفيان: ]صمعد[

_________ 
 -( قبله. أييت هلا من أمين وأمشل * وهى حيال الفرقدين تعتلى 1)
ملا  -عيهم * يوم اهلباءة قتال ما له قود ( البيت لعمرو بن االسلع العبسى. وقبله: إىن جزيت بىن بدر بس2)

 -التقينا على أرجاء مجتها * واملشرفية يف أمياننا تقد 
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 * بني اخلطا منه إذا ما ارقدا * مثل عزيف اجلن هدت هداتسمع للريح إذا اصمعدا 
الِصْنديُد: السيِ د الُشجاُع. وَغْيٌث صنديد: عظيم القطر. والصناديد: الدواهي. ومنه قول احلسن: "  ]صند[

 نعوذ ابهلل من صناديد القدر ".
َهُد: الَطويل. وَصَهَدْتُه ال ]صهد[ َهُد: الَسراُب اجلَاري. والَصيـْ  شمُس: لَغٌة يف صخدته.الَصيـْ
ًا، أي اصطاده والَصْيُد أيضاً: املَصيُد. وَخَرَج فالٌن يـََتَصيَُّد. وامِلْصَيُد صاَدُه َيصيُدُه وَيصاُدُه َصْيد ]صيد[

وامِلْصَيَدُة ابلكسر: ما ُيصاُد به. وَكْلٌب َصيوٌد، وكالب صيد وصيد أيضا يف لغة من خيفف الرسل ويكسر 
ًا. ومنه قيل للملك أصيد. والصيد، ابلتحريك: مصدر اأَلْصَيِد، وهو الذي يرفع رأسه ِكربْ  الصاد لتسلم الياء.

وأصله يف البعري يكون به داء يف رأسه فريفعه. ويقال: إمنا قيل للملك أصيد ألنه ال يتلفت مييناً وال مشااًل. 
 ا صحتوكذلك الذي اليستطيع االلتفات من داء. تقول منه صيد: بكسر الياء. وإمن
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الياء فيه لصحتها يف أصله لتدلَّ عليه وهو اصيد ابلتشديد. وكذلك اعور الن عور اعور معنامها واحد، وإمنا 
حذفت منه الزوائد للتخفيف، ولوال ذلك لقلت صاد وعار، وقلبت الواو ألفا كما قلبتها يف خاف. والدليل 



وامحر. وإمنا قالوا: عور وعرج للتخفيف.  العيوب، حنو اسودعلى أنه افعل، جمئ أخواته على هذا يف االلوان و 
وكذلك قياس عمى وإن مل يسمع، وهلذا ال يقال من هذا الباب ما أفعله يف التعجب، الن أصله يزيد على 

الثالثي، وال ميكن بناء الرابعي من الرابعي، وإمنا يبىن الوزن االكثر من االقل. والصاد: الصفر والنحاس. قال 
والصاِديُّ منسوٌب إليه.  -( 1َر الصاِد حوَل بُيوتِنا * قَنابَل ُدمْهاً يف املَبَاءِة ُصيَّما )ن: رَأَْيُت ُقدو حس ا

ْيداِن ) ََ ( فيها َمذاِنٌب * ُنَضاٌر إذا مل 2والَصْيداُن ابلفتح: ِبراُم احِلجارة. قال أبو ذؤْيب: وسوٍد من الِص
 -نستفدها نعارها 

_________ 
يف احمللة ". وىف ديوانه: " حسبت "، " يف احمللة ". القنابل: اجلماعات من ان " قنابل سحما ( يف اللس1)

 اخليل الواحدة قنبلة ابلفتح. والصيم: القيام.
( الصيدان يروى بفتح الصاد وكسرها. فمن رواه ابلفتح جعله مجع صيدانة كتمر ومترة وهى الربمة من 2)

و النحاس والصفر، كما يقال اتج وتيجان. وىف جعله مجع صاد وه احلجارة. ومن رواه الصيدان ابلكسر
 اللسان مادة )صدن وصيد( : " فيها مذانب نضار ". ومذانب النضار: مغارف هذا اخلشب.
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( : االرض الغليظة. وصيداء: اسم بلد. وبنو 1وأما احلجارة الىت تعمل منها القدوُر فهي الَصْيداُء. والصيداء )
ء: بطن من بىن أسد. قال ابن السكيت: الَصْيدانَُة: الغوُل. قال: والَصْيدانَُة من النساء: السيِ ئُة اخلُْلُق الصيدا

 الكثريُة الكالم.
 فصل الضاد

( : الزُكاُم. وقد ضئد الرجل ضؤادا، فهو مضؤود. وأضأده هللا، أي أزكمه. وحكى 2 والُضْؤَدة )الُضْؤدُ  ]ضأد[
 أدا، إذا خصمته.أبو زيد: ضأدت الرجل ض

 الِضدُّ: واحد األْضداِد، والَضديُد مثله. وقد يكون الِضدُّ مجاعًة. قال تعاىل: ]ضدد[
 متضادان. )وَيكونوَن َعَلْيِهْم ِضدًّا( *. وقد ضاده، ومها

_________ 
 ( يف املطبوعة االوىل: " والصيد " صوابه يف اللسان.1)
م الضاد وسكون اهلمزة، وضبطهما الواىن بضمتني أي مع ( قوله الضؤد والضؤدة، ضبطهما عاصم بض2)

 املداه. أقول: وال مانع من صحة الضبطتني. قاله نصر
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ويقال: ال ِضدَّ له وال َضديَد له، أي ال نظري له وال ُكفَء له. والَضدُّ ابلفتح امللء، عن أىب عمرو. يقال: ضد 
 : غضب.القربة َيُضدُّها، أي مألها. وأضدَّ الرجلُ 

ويقال:  -لن اخليل البة ضرغد ( : فال بغينكم قنا وعوارضا * والقب1ضرغد: جبل. قال الشاعر ) ]ضرغد[
 مقربة. تصرف من االول وال تصرف من الثاين.

 الضفندد: الضخم االمحق. وهو ملحق ابخلماسى بتكرير آخره. ]ضفند[
ا قالوا: َضَمَدُه ابلعصا: ضَمَد اجلُرَح َيْضِمُدُه َضْمدًا ابالسكان، أي ش ]ضمد[ ده ابملضاد، وهى الِعصابُة. ورمبَّ

لرأس. وأان على ِضماَدٍة من األمر، أي أشرْفت عليه. والضْمُد: املداجاُة. والَضْمْد: الرْطُب ضربه هبا على ا
للغرمي: أقضيك من واليبيُس، يقال: َشِبَعِت اإلبُل من َضْمِد األرض. والَضْمُد: خيار الغنم ورَُذاهلا. يقول الرجل 

 ( .2َضْمِد هذه الغنم )
_________ 

 ( عامر بن الصفيل.1)
 أي من صغريها وكبريها، ودقيقها وجليها. (2)
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والَضْمُد: أن تتَّخذ املرأُة خليلني. قال أبو ذؤيب: تريدين َكْيما َتَضِمِديين وخالدًا * وهل جُيمُع الَسيفان وحيك 
ًا، أي أِحنُّ عليه. قال النابغة: ريك: احلقُد. تقول: َضِمَد عليه ابلكسر َيْضمُد َضمدوالضمد، ابلتح -يف غمد 

والَضَمد أيضاً: الغابُر من احلقِ . يقال: لنا  -وَمْن َعصاَك فعاِقبُه ُمعاقَبة * تـَْنهى الظَلوَم وال َتقُعْد على َضَمِد 
ْتُه اخلوصُة، وذعند فالن َضَمٌد، أي غابر حقٍ  من َمعٌقَلٍة أو َدْيٍن.  لك قبل أن يظهر وأْضَمَد الَعْرَفُج، إذا جَتَوَّفـَ

 َُ ُه بعصابة أو ثوب، ما خال العمامة. وقد َضمَّْدتٌُه وكانت يف جوفه. وَضمََّد فالٌن رأَسه َتَضميدًا، أي شدَّ
 فتضمد.
ل  أحد، أي من شاء أن يقهره َضَهْدتُُه فهو َمْضهوٌد وُمْضَطَهٌد، أي مقهوٌر مضطرٌّ. وفالٌن ُضْهَدٌة لك ]ضهد[

 فعل.
 فصل الطاء



 ( : اإلبعاُد، وكذلك الَطَردُ 1َطْرُد )ال ]طرد[
_________ 

 ( طرده: أبعده، من ابب نصر، طردا وطردا، ابلفتح وابلتحريك.1)
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تَـَعَل، إالَّ يف لغة رديئة َفَعَل وال افـْ . والرجُل مطروٌد وطريد. ومرَّ ابلتحريك. تقول: َطَرْدتُُه فذهب، وال يقال منه انـْ
ويكَسُؤهم. وَطَرْدُت اإلبل َطْردًا وَطَردًا، أي ضممُتها من نواحيها. وَأْطَرْدهُتا، أي  فالن َيْطُرُدُهْم، أي يشلُّهم

ته  أمرت بطردها. وفالٌن أْطَرَدُه السلطاُن، أي أمر إبخراجه من بلده. قال ابن السكيت: َأْطَرْدتُُه، إذا صريَّ
هو َطريُدُه، للذي ُوِلَد بعده، والثاين َطريُد األوَّل.  ًا. وَطَرْدتُُه، إذا نفيَته عنك وقلت له اذهْب عنَّا. ويقال:طريد

وطَرْدُت القوم، إذا أتيت عليهم وُجْزهَتُْم. والَطَرُد ابلتحريك: مزاَولة الصيد. والَطريدُة: ما َطَرْدَت من صيٍد 
على املغازل والِقداِح هو ما ُيسَرق من اإلبل والَطريَدُة: قصبٌة فيها ُحزٌَّة توضع وغريه. والَطريدُة: الوسيقُة، و 

والَطريُد:  -فُتربَى هبا. قال الشَّماخ: أقاَم الِثقاُف والَطريَدُة درأها * كما قومت ضغن الشموس املَهاِمُز 
 م فـُْرساُن الِطراِد. وقدالُعْرجوُن. ومطاردُة األقراِن يف احلرب: مَحُْل بعضهم على بعض، يقال: ه
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استطرد له، وذلك ضرب من املكيدة. واطرد الشئ: تبع بعُضه بعضاً وجرى. تقول: اطََّرَد األمُر، إذا استقام. 
فرس: وكأنَّ ُمطََّرَد النسيم إذا َجرى * بعَد الَكالِل َخِليَّتا زُنْبوِر واألهنار َتطَِّرُد، أي جتري. وقول الشاعر يصف ال

 يعىن به االنف. واملطرد ابلكسر: رمح قصري يطعن به الوحش. -( 1)
الطْوُد: اجلبُل العظيُم. ويقال: َطوََّد يف اجلبال، مثل َطوََّف وَطوََّح. واملطاِوُد، مثال املَطاوِِح. قال  ]طود[

 -خو شقة جاب الَفالَة بنفسه * على اهلَْوِل حىتَّ لوحته املطاود ذوالرمة: أ
 فصل العني

، واجلمع عبيد، مثل كلب وكليب  ]عبد[ وأعبد وعباد، وعبدان  -وهو مجع عزيز  -الَعْبَد: خالف احلُرِ 
 ابلضم مثل مَتٍْر ومُتْراٍن، وِعبداٌن ابلكسر مثل جحشان، وعبدان مشددة

_________ 



 ( ويروى:1)
 يوم الرهان خلية الزنبور:
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 اُء ابملد. وحكى األخفش ُعبٌد مثل سْقٍف وسُقٍف. وأنشد: اْنُسِب الَعْبَد إىلالدال، وِعِبدًا ميدُّ ويقصر، وَمْعُبود
 قال: ومنه قرأ بعضهم: -آابئِِه * أسَوَد اجلِْلَدِة من قـَْوٍم عبد 

 )عبد الطاغوت( * وأضافه. قال: وبعضهم قرأ:
 )وعبد الطاغوت( * وأضافه. قال: وبعضهم قرأ:

فيما يقال خدم الطاغوت. قال: وليس هذا جبمع، الن فعال ال جيمع )وعبد الطاغوت( * وأضافه، واملعىن 
هو اسم يبىن على فعل، مثل حذر وندس، فيكون املعىن خادم الطاعوت. وأما قول الشاعر  على فعل، وإمنا

فإن الفراء يقول: إمنا ضم الباء ضروة، الن  -( 1أوس بن حجر: أبىن لبيىن إن أمكم * أمة وإن أابكم عبد )
. والتعبيُد: دة من الكامل. وهى حذاء. تقول: عبد بني العبودة والُعبوِديَِّة. وأصل الُعبودِ القصي يَِّة اخلضوُع والذلُّ

َُة. قال بشٌر يف  التذليُل يقال: طريٌق ُمَعبٌَّد. والبعري املَُعبَُّد: املهنوُء ابلَقِطران املَُذلَُّل. واملَُعبََّدُة: السفينُة املَُقريَّ
 ها.سفينة ركب

 -( قبله: أبىن لبيىن لست معرتفا * ليكون أالم منكم أحد 1)
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ٌَة جوانُِبها َرداح  والتعبيُد: االستعباُد، وهو أن يتَّخذه َعْبدًا. وكذلك  -معبدة السقائف ذاُت ُدْسٍر * ُمَضربَّ
( : عالَم يـَْعِبُدين قومي وقد 1ل الشاعر )الْعِتباد. ويف احلديث: " ورجٌل اْعتَـَبَد حُمَرَّرًا ". واإلْعباُد مثله. قاا

وكذلك التَـَعبُُّد. وقال الشاعر: تـََعبََّدين مَنُْر بُن َسْعٍد وقد أرى * ومنُْر  -كثرث * فيهم أابعر ما شاءوا وِعْبداُن 
م: ما َعبََّد أن فعل ذاك، والِعبادة: الطاعُة. والتَـَعبُُّد: التَـَنسُُّك. والتعبيد، من قوهل -ُمْهِطُع بُن َسْعٍد يل ُمطيٌع و 

أي ما لبث. وحكى ابن السكيت: ُأْعِبَد بفالن، مبعىن أُْبدَِع به، إذا كلَّْت راحته أو َعِطَبْت. أبو زيد: الَعَبُد 
مثل األنـََفِة. وقد َعِبَد، أي أَِنَف قال الفرزدق: أولئك أْحالسي  ابلتحريك: الغضُب واألَنُف. واالسم الَعَبَدةْ 

 قال أبو عمرو: وقوله تعاىل: -( * وَأْعَبُد أن َأْهجو كَلْيباً ِبدارِِم 2مبثلهم )َفِجْئين 
 )فأان أول



_________ 
 ( الفرزدق.1)
 ( يف اللسان:2)

 أولئك قومي إن هجوين هجوهتم:
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ك َعَبَدٌة، أي العابدين( * من األَنِف والَغَضب. ويقال أيضاً: انقٌة ذاب عبدة، أي ذات قوة ومِسٍَن. وما لثوب
بدة بن الطبيب ابلتسكني، وعلقمة بن عبدة ابلتحريك. والعباديد: الفرق من الناس الذاهبون يف كلِ  قوة. وع

وجه، وكذلك العبابيُد. يقال: صار القوم َعباديَد وعبابيد. والنسبة عباديدى. قال سيبويه: النه ال واحد له، 
( : قبائل شىت من بطون العرب 1)لقياس. والعباد ابلفتح وواحده على فعلول أو فعليل أو فعالل، يف ا

اجتمعوا على النصرانية ابحلرية، والنسبة إليهم عبادي. وقيل لعبادي: أي محاريك شر؟ فقال: هذا مث هذا! 
وعبيدان: اسم واد كان يقال أن فيه حية قد منعته فال يرعى وال يؤتى. قال النابغة: ليهنأ لكم أن قد نفيتم 

 يقول: نفيتم بيوتنا إىل بعد كبعد عبيدان. -( 2قره )* مندى عبيدان احملال اببيوتنا 
_________ 

 ( قوله ابلفتح صوابه ابلكسر كما يف ابن خلكان. وقد نبه عليه القاموس. ابن دريد: العباد بكسر العني.1)
اء من ابقره. وأول ( قال ابن برى: صواب إنشاده " احمللئ ابقره " بكسر الالم من احمللئ وفتح الر 2)

 -يدة: أال أبلغا ذبيان عىن رسالة * فقد أصبحت عن منهج احلق جائره القص
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وعبيد يف  -د بني عيينة واالقرع  -*  والعبيد: اسم فرس العباس بن مرداس. وقال: أجتعل هنىب وهنب العبي
 اسم بيطار: وقوله تعاىل: -ل طع عبيد عروقها من مخا -*  قول االعشى: مل تعطف على حوار ومل يق

ا قالوا عبقسى. وقال الشاعر )فاْدخلي يف ِعبادي( *، أي يف حزىب. والعبدى: منسوب إىل عبد القيس، ورمب
والعبدى: منسوب إىل بطن من  -( : وهم صلبوا العبدى يف جذع خنلة * فالعطست شيبان إال أبجدعا 1)

عبيد، كما قالوا يف النسبة إىل بىن اهلذيل هذيل. وهم الذين بىن عدى ابن جناب من قضاعة، يقال هلم بنو ال
 عناهم االعشى بقوله:



( * والعبدان يف بىن قشري: عبد هللا بن قشري، وهو االعور وهو ابن لبيىن، 2العبيد )ولست من الكرام بىن 
 وعبد هللا بن سلمة ابن قشري، وهو سلمة اخلري.

 ( سويد بن أىب كاهل.1)
 ( صدره:2)

 لشهر احلرام فلست منهم:بنو ا
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والعبيداتن: عبيدة بن معاوية بن قشري، وهو االعور، وعبيدة بن عمرو بن معاوية. والعبادلة، عبد هللا بن 
  بن عمر، وعبد هللا بن عمرو بن العاصى.عباس، وعبد هللا

ُه ليوٍم. ومنه قوله تعاىل:العتيد: الشئ احلاضر املهيا. وقد َعتََّدُه تـَْعتيدًا، وَأْعَتَدُه إِ  ]عتد[  ْعتادًا، أي َأَعدَّ
بن السكيت: وهو الشديُد )وَأْعَتَدْت هَلُنَّ ُمتََّكًأ( *. وفرٌس َعَتٌد وَعِتٌد، بفتح التاء وكسرها: املَُعدُّ للجري. قال ا

َتُه وَعَتاَدُه، أي ُأْهبَـَتهُ  ( مسوا القدح الضخم 1 وآلََتُه. ورمبا )التامُّ اخلَْلق. والَعتاُد: الُعدَّة. يقال: أخذ لألمر ُعدَّ
والعتود من أوالِد املََعِز: ما َرعى  -عتادا. وأنشد أبو عمرو: فكل هنيئا مث ال تزمل * وادع هديت بعتاد جنبل 

اٌن، وأصله ِعْتداٌن فادُِّغَم. وعتود: اسم واد. وليس يف الكالم فعول و  قوي وأتى عليه حوٌل، واجلمع َأْعِتدٌة وِعدَّ
 ريه وغري خروع.غ

 الَعْجَرد: اخلفيُف. قال الفراء: املعجرد: ]عجرد[
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل: " وإمنا "، صوابه من اللسان.1)
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لكرمي بن العجرد. العراين. قال: وكأن اسم عجرد مأخوذ منه. والعجاردة: صنف من اخلوارج أصحاب عبد ا
 -قال الراجز: َعْنَجِرٌد حَتِْلُف حني َأْحِلُف * كمثل شيطان احلَماِط أعرف  والعنجرد من النساء: السليطة.

 الُعَجِلُد والُعجاِلُد: اللنب اخلاثر. ]عجلد[
( 2( * ورؤوس العناطب )1الُعْنُجُد: ضرٌب من الزبيب. وأنشد اخلليل: غدا كالعملس يف خافة ) ]عنجد[

 قال: شبه رءوس اجلراد الزبيب. -كالعنجد 



عددت الشئ، إذا أحصيته، واالسم الَعدُد والَعديُد. يقال: هم َعديُد احلَصى والَثرى، أي يف الكثرة.  []عدد
ُه فاْعَتدَّ، أي صار معدودًا. واْعَتدَّ به. وقول لبيد: َتطرُي َعدا ئُد وفالٌن َعديُد بين فالٍن، أي يـَُعدُّ فيهم. وَعدَّ

 -األْشراِك شفعا * ووترا والزعامة للغالم 
_________ 

 ( ويروى: " يف خدلة ".1)
 ( ويروى: " العظارى "، وهى ذكور اجلراد.2)
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ُه ألمر كذا: ( يف املرياث. ويقال 1يعىن من يُعادُُّه ) ِة املال. واألايُم املعدوداُت: أايُم التشريِق. وأَعدَّ هو من ِعدَّ
ادُّوَن ويـَتَـَعدَّدوَن على عشرة آالف، أي يزيدون على ذلك يف هي أه له. واالستعداُد لألمر: التهيُؤ له. وإهنم ليَـَتع

ُة املرأة: أايم أْقراِئها. وقد اْعَتدَّْت، وانقضْت عِ  َة كتٍب، أي مجاعَة كتٍب. الَعدد. وِعدَّ هُتا. وتقول: أنفْذت ِعدَّ دَّ
ُة أيضاً: ما أعْ  ٍة. والُعد  ُة ابلضم: االستعداد. يقال: كونوا على ُعدَّ َدْدَته حلوادث الدهر من املال والسالح. والُعدَّ
َتُه وَعتاده، مبعىًن. قال األخفش ومنه قوله تعاىل:  يقال: أخَذ لألمر ُعدَّ

َدُه( *، ويقال: جعله ذا َعَدٍد. واملََعدَّاِن: موضُع دفىت السرج. ومعد: أبو العرب، وهو معد بن )مَجََع مااًل  وَعدَّ
ن نفس الكلمة لقوهلم متعدد، لقلة متفعل يف الكالم. وقد خولف. فيه، وهو عدانن. وكان سيبويه يقول: امليم م

 متعدد الرجل، أي تزاي بزيهم
_________ 

 ". وفيه قبل ذلك: " وعادهم الشئ: تسامهوه بينهم فساواهم ". ( يف اللسان " يعده1)
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و شنوا ومتعددوا ". قال أبو عمر رضي هللا عنه: " اخشأو تنسب إليهم، أو تصرب على عيش معد. قال 
 عبيدة: فيه قوالن: يقال هو من الغلظ، ومنه قيل للغالم إذا شب وغلظ: قد متعدد. قال الراجز:

ربيته حىت إذا متعددا * ويقال: متعددوا، أي تشبهوا بعيش معد، وكانوا أهل قشف وغلظ يف املعاش. يقول: 
ا هو يف حديث له آخر: " عليكم ابللبسة املعدية ". وأما عم وزى العجم. قال: وهكذفكونوا مثلهم ودعوا التن

فإنه يريد تباعد. قال  -قول معن بن أوس: قفا إهنا أمست قفارا ومن هبا * وإن كان من ذى ودان قد متعددا 



معد، وإمنا الكسائي: وىف املثل: " أن تسمع ابملعيدى خري من أن تراه "، وهو تصغري معدى منسوب إىل 
ستثقاال للجمع بني التشديدين مع ايء التصغري. يضرب للرجل الذى له صيت وذكر يف الناس، خففت الدال ا

إذا رأيته ازدريت مرآته. وقال ابن السكيت: تسمع ابملعيدى ال أن تراه، قال: وكأن أتويله أتويل أمر، كأنه 
 ادة ال تنقطع،قال: امسع به وال تره. والعد ابلكسر: املاء الذي له م
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 ( :1الشاعر ) كماء العني والبئر، واجلمع األْعداُد. قال
ُم َلَذوو 2َدمْيوَمٍة ما هبا ِعدٌّ وال مَثَُد ) ( . والِعداُد: اهتياُج 3ِعدٍ  وِقْبٍص ) -( * * والِعدُّ أيضًا: الكثرة. يقال: إهنَّ

ِعَدُد مقصوٌر منه. وقد جاء ذلك يف ضرورة وجِع الَلديِغ، وذلك إذا متَّت له سنٌة منذ يوم ُلدَِغ اهتاج به األمل. وال
لشعر. يقال: عادَّْتُه اللسعُة، إذا أتْته لعداد. وىف احلديث: " مازالت ُأْكَلُة َخيرَب تُعادُّين، فهذا أواَن قطعت ا

 ِعداَد ولقيت فالانً  -( من َتذَكُِّر آِل لَْيلى * كما يـَْلقى الَسليُم من الِعداِد 4أهبرى ". وقال الشاعر: أالىف )
، أي مر ًة يف يف الشهر.   وذلك أن القمر ينزل الثرايىف كلالثرايَّ

_________ 
 ( هو الراعى.1)
 ( صدره:2)

 يف كل غرباء خمشى متالفها * وىف االساس:
 وقد أجوب على عنس مضربة * دميومة.......

ىف املطبوعة االوىل: " قبض " وانقوىل. و  ( قوله وقبص، بكسر القاف وسكون املوحدة، مبعىن عدد كثري. اه3)
 ة، وهو حتريف.ابلضاد املعجم

 ( يف اللسان: " يالقى ".4)
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َبَة بن شهر مرة. ويوم الغداد: يوم العطاء. قال ال شاعر ُعتبة بن الَوْعِل: وقائَِلٍة يوَم الِعداِد لِبَـْعِلها * أرى ُعتـْ
ا  ، أي مسٌّ من جنون. وفالٌن يف ِعداِد أهل اخلري، أي يـَُعدُّ معهم. ويقال: ابلرجِل ِعدادٌ  -الَوْعِل بـَْعدي تـََغريَّ

ٍن، إذا كاَن ديوانُه معهم، أي يـَُعدُّ منهم يف وِعداُد القوس: رَنيُنها، وهو صوت الوتِر. وفالٌن ِعداُدُه يف بين فال



 مانه. قال الفرزدق:( ، وَعدَّان فالن، أي على عهده وز 1الديوان. وقوهلم: كاَن ذلك على ِعدَّان فالن )
 (2ككسرى على عدانه أو كقيصرا )

وغريه. ومنه قول  شئ عرد، أي صلب. وَعَرَد النبُت يـَْعُرُد ُعرودًا، أي طلع وارتفع، وكذلك النابُ  ]عرد[
 ( :3الراجز )

 ( العواردا4ترى شئون رأسها )
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل " عداد فالن "، حتريف.1)
 ( صدره:2)
 بكى امرأ من أهل ميسان كافراأت
 ( أبو حممد الفقعسى.3)
ب: شئون رأسه، قال ابن برى: الصوا -( قبله: صوى هلا ذا كدنة جالعدا * مل يرع ابالصياف إال فاردا 4)

 النه يصف فحال.
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 والعراد: نبت من احلمض. قال الساجع: -( حدائدا * ضرب براطيل إىل جالمدا 1رة إىل شبا )مضبو 
( * والعرادة: اجلرادة األنثى. وفالٌن يف َعراَدِة خنري، أي يف حال غري. والعرادة: اسم فرس. 2إال عرادا عردا )

رادة ابلتشديد: شئ أصغر من والع -وقال الكلحبة: تسائلين بنو جشم بن بكر * أغراء العرادة أم هبيم 
: الصلب، وهو ملحق بسفرجل. وحكى سيبويه: وتر عرند، املَْنَجنيق. وَعرََّد الرجُل تـَْعريدًا، إذا فر. والعرندد

 أي غليظ، ونظريه من الكالم ترنج.
 العربدة: سوء اخللق. ورجل ُمَعْرِبٌد: يؤذي ندميه يف سكره. ]عربذ[

_________ 
 وعدمه. ( شبا يروى ابلصرف1)
وصلياان بردا * وعنكثا ملتبدا  ( يف اللسان: " عراد عرد، على املبالغة ". قبله: ال يشتهى أن يردا وبعدمها:2)

- 
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 والعربد، مثال سلغد ملحق جبردحل: حية تنفخ وال تؤذى.
 ( .1عزد املرأة: نكحها ) ]عزد[

 َعَسَد املرأة: نكحها، واحلبَل فتله. ]عسد[
 العسجد: الذهب، وهو أحد ما جاء من الرابعي بغري حرف ذولقى. والعسجدية يف قول االعشى: ]عسجد[

 ( فالرجل *: اسم موضع. والعسجدية: ركاب امللوك، وهي إبٌل كانت تـَُزيَّن للنعمان.2البواء )لعسجدية فاوا
 ( .3عشد عشدا: مجع ) ]عشد[
( . والعاِصُد من اإلبل: الذي يلوي عنقه عند املوت حنو حارِِكه. وقد عصد 4َعَصَدُه َعْصدًا: لواه ) ]عصد[

 عصودا، أي مات.
_________ 

هذه املادة ساقطة من بعض نسخ الصحاح، حىت من نسخة وانقوىل. وهلذا كتبها القاموس ه " عزد " ( قول1)
 قاله نصر. ابحلمرة، لكنها اثبتة يف خمتصر الصحاح للجوايب. ومثلها يف ذلك " عشد ". اه

 ( وكذا يف اللسان. ويروى: " فاالبالء ".2)
 ( عشد يعشد عشدا.3)
 عصودا: مات. وكعلم ونصر( عصده يعصد عصدا: لواه. 4)

(2/508) 

 

والعصيدة: اليت تـَْعِصُدها ابمِلسواِط فُتِمرُّها به فتنقلب وال يبقى يف اإلانء شئ منها إال إنقلب. وقوهلم: وَقعوا يف 
 َعصاويَد، إذا ركب بعضها بعضا.ِعْصواٍد، أي يف أمر عظيم. وجاءت اإلبل 

( ، مثال حذر 1 الكتف. وفيه أربع لغات: عضد وعضد )الَعُضُد: الساعد، وهو من امِلرفق إىل ]عضد[
ُتُه، وكذلك إذا أصبت َعُضَدُه. 2وحذر، وعضد وعضد، مثال ضعف وضعف ) ( وَعَضْدتُُه أْعُضُدُه ابلضم: أَعنـْ

( 3طعته ابمِلْعَضِد، فهو َمْعضوٌد وَعَضٌد ابلتحريك. ومنه قول اهلذيل  )وَعَضدُت الشجر أعِضُدُه ابلكسر، أي ق
: 

( * واملُعاضدة: املعاونة. واْعَتَضْدُت بفالن، أي استعنت به. واْعَتَضْدُت 4َضْرُب املَُعوِ ِل حتت الدميِة الَعَضدا )
 الشئ جعلته يف عضدي.

_________ 



 ما.( أي بضم الوسط وكسره مع فتح االول فيه1)
 ( بفتح االول وضمه مع سكون الوسط فيهما.2)
 ( هو عبد مناف بن ربع.3)
 ( صدره:4)

 الطعن شغشغة والضرب هيقعة * الشغشغة: صوت الطن. واهليقعة: صوت الضرب ابلسيف.
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واملعضد وامِلْعضاد: سيٌف مُيتَـَهُن يف قطع الشجر. وامِلْعَضُد: الُدْمُلُج. والعاِضدان: سطران من النَخل على 
: إذا صار للنخلة جذٌع يتناول منه املتناوُل لعاِضُد: اجلمل أيخذ َعُضَد الناقة فيتنوَّخها. األفـََلٍج. وا صمعي 

( . قال: فإذا فاَتُت اليَد فهي جبَّارٌة. ورجٌل أعضُد: دقيق الَعُضِد. 1فتلك النخلة الَعِضيد، ومجعها ِعضداٌن )
عضدها. عن ابن السكيت. وأعضاد كل شئ: ما ُيَشدُّ وُعضاِديٌّ: عظيم الَعُضِد. ويٌد َعِضَدٌة، إذا قصرت 

واليه من البناء وغريه، كأْعضاِد احلوض، وهي حجارة تنصب حول َشفريِه. وكذلك ِعضاَدات الباب، ومها ح
خشبتاُه من جانبيه. والَعَضُد ابلتحريك: داٌء أيخذ اإلبل يف أْعضاِدها فتُـَبطُّ. تقول منه َعِضَد البعري ابلكسر. 

واملعضد: الثوب الذي له  - املبَـْيِطِر إذ َيْشفي من العضد لنابغة. َشكَّ الفريصة ابملدرى فأَنـَْفَذها * َشكَّ قال ا
ا * ُمَسْربـََلٌة من رازِِقيٍ   َعَلٌم يف موضع العضد من ال بسه. قال زهري يصف بقرة: فجالْت على َوْحِشيِ ها وكأهنَّ

 -معضد 
_________ 

 ( بكسر العني.1)
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واملعضدة بكسر الضاد: البسرة اليت يبدو الرتطيب يف وإبل معضدة: موسومة يف أعضادها، والسمة عضاد. 
 ( ، وهى الطر خشقوق.1أحد جانبيها. واليعضيد: بقلة )

( َعَطرَُّد. وعطارد: جنم من اخلنس. 2َعَطرَُّد بتشديد الراء: الطويُل. يقال: يوٌم َعَطرٌَّد، وبناٌء )ال ]عطرد[
 وعطارد: بطن من بىن متيم، رهط أىب رجاء العطاردي.

العطود: السري السريع، وهو ملحق ابخلماسى بتشديد الواو. قال الراجز. * إليك أشكوا عنقا  عطود[]



 عطودا
ُت احلبَل والبيَع والعهَد، فانَعَقَد. وَعَقَد الُربُّ وغريه، أي غُلظ، فهو َعقيٌد. وأْعَقْدتُُه أان وَعقَّْدتُُه َعَقدْ  ]عقد[

والُربُّ وحنوه: أْعَقْدتُُه حىتَّ تـََعقََّد. والُعقدُة ابلضم: موضع الَعْقِد، وهو ما  تـَْعقيدًا. قال الكسائي: يقال للقطران
 يده على ُعْقَدٍة، أي على عثم. والعقدة: الصيغة. والعقدة: املكان الكثري ُعِقَد عليه، يقال: جربت

_________ 
 عاصم. ( تشبه اهلنداب الربى. اه1)
 ( يف اللسان: " وشأو ".2)
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الشجر أو النخل. ويف املثل: " آَلُف من غراب ُعْقَدٍة "، ألنه ال يطري. ويقال للرجل إذا سكن غضبه: قد 
والِعْقُد ابلكسر: القالدُة. ويقال رجل أعقد وعقد، للذي يف لسانه عقدة. وقد عقد لسانه يعقد  حتلََّلت ُعَقُدُه.

من الرمل، أي تراكم، الواحدة َعِقَدٌة. وكان أبو عمرو يقول: عقدًا. والَعِقَد أيضاً، بكسر القاف: ما تـََعقََّد 
د للكثرة. وكالٌم ُمَعقٌَّد، أي ُمَغمٌَّض. الَعَقُد والَعَقَدُة ابلفتح. وتـََعقََّد الرمُل واخليط وغريمه ا. وخيوٌط ُمَعقََّدٌة شدِ 

قد كذا بقلبه. وليس له َمْعقوٌد، أي واْعتَـَقَد ضيعًة ومااًل، أي اقتناها. واعتَقَد الشئ، أي اشتد وصلب. واعت
: تعاظََلْت. واملَعاِقُد: عقد رأى. واملعاقد: املعاقدة: املعاهدة. وتعاَقَد القوم فيما بينهم. وتعاَقَدِت الكالب

َرِم، وَعقيُد مواضع الَعْقِد. وقوهلم: هو مينِ  َمْعِقَد اإلزاِر، يراد به قرب املنزلة. والَعقيُد: املُعاِقُد. وفالٌن عقيُد الكَ 
 ه معروفا.اللؤِم. والَعقداُء من الشاِء: اليت ذنُبها كأنَّه معقوٌد. واألْعَقُد: الكلُب، ال نعقاد ذنبه: جعلوه امسا ل
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( * والعاقد: الناقة 1والعنقود: واحد عناقيد العنب. والعنقاد لغة فيه. قال الراجز. * إذ ملىت سوداء كالعنقاد )
ا تـَْعِقُد بَذنبِ الىت قد أقرَّ  ا محلْت. والعاِقُد: حرمُي البئر وما حوله. وانقٌة معقودة الَقرا: ت ابللقاح، ألهنَّ ها فُيعلم أهنَّ

 -موثَـَّقُة الظهِر. ومجٌل َعْقٌد. قال النابغة: فكيف َمزارُها إال  بعقد * ممر ليس ينقضه اخلؤون 
: مسَِ 2العكدة ) ]عكد[ ه. ولنب عكالد َن، فهو َعِكٌد. وانقٌة عكدة: مسين( : أصل اللسان. وعكدا الضبُّ

 ( ، أي خاثر، بزايدة الالم.3وعكلد )
شئ علدى، أي صلب. وَعَصُب الُعنق َعْلٌد. والَعَلْندى ابلفتح: الغليظ من كل شئ، واجلمع العالند،  ]علد[



 عن اليزيدى.
_________ 

 ( بعده:1)
 كلمة كانت على مصاد * أي على جبل.

 ة والعكدة.( العكد2)
ي بوزن عالبط وعلبط كما يف القاموس. وبه تعلم غلط الواىن هنا يف ضبط عكلد. ( قوله عكالد وعكلد، أ3)

 قاله نصر.
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ورمبا قالوا: مجل علندى، ابلضم. قال أبو الَسَمْيدع: اْعَلْندى اجلمُل واْكَلْندى، إذا غلظ واشتد . األموي : 
 ( : الكبري. قال أبو عبيدة: كان جماشع بن دارم علود العنق.1)بتشديد الدال  الِعْلَودُّ 

 َعْلَهْدُت الَصيب : أحسنُت غذاءه. ]علهد[
 ( . وقرئ هبما قوله تعاىل:2الَعموُد: َعموُد البيت، ومجع القلَّة أعِمَدٌة، ومجع الكثرة َعَمٌد وعمٌد ) ]عمد[

َدٍة( *. يقال: ِخباٌء مَعمٌَّد و  سطَع َعمود الصبح. والِعماُد: األبنية الرفيعة، تذكَّر وتؤنَّث. قال )يف ُعُمٍد ممَُدَّ
والواحدة ِعماَدٌة.  -يِ  خرَّت * على األحفاِض مننع من يلينا الشاعر عمر وبن كلثوم: وحنن إذا ِعماُد احل

ه، أي تعمدت، وفالٌن طويُل الِعماِد، إذا كان منزله َمْعَلماً لزائريه. وَعَمْدُت للشئ أعمدت عمدا: قصدت ل
 وهو نقيض اخلطاء. وفعلت ذلك َعمدًا على عنٍي، وَعْمَد عنٍي، أي جبدٍ  ويقني. قال خفاف بن ندبة:

_________ 
 ( وزعم السرياىف أن ختفيف الدال لغة.1)
 ( وزاد يف كتاب ليس: " عمدا "، " وعمادا " مخسة ألفاظ.2)
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وعمدت الشئ فانعمد، أي أقمته بِعماٍد  -دًا على عنٍي تيمَّْمُت ماِلكا إن تُك خْيلي قد أصيَب َصميُمها * فَعمْ 
يـَْعَتِمد عليه. وأْعَمْدتُُه: جعلت حتته عمدا. وعمد املرض، أي فدَحه. ورجٌل َمْعموٌد وَعميٌد، أي هدَّه العشق. 

له قومه ". والعرب تقول: " منه قول أيب جهل " أْعَمُد من سيِ ٍد قتوقوهلم: أان أْعَمُد من كذا، أي أعجب منه. و 



أْعَمُد من كْيٍل حمُِقٍ  "، أي هل زاد على هذا. وقوهلم: محَله على َعموِد بطِنِه، أي على ظهره. وَعميُد القوِم 
ُت عليه يف كذا، أي وَعموُدُهْم: سيِ دهم. والُعْمَدُة: ما يُعتمد عليه. واعتمد على الشئ: اتكأت. واْعَتَمدْ 

لثرى ابلكسر يْعَمُد َعَمدًا، إذا بلََّلُه املطر، وذلك إذا قبضت على شئ منه تَعقََّد واجتمع اتكلت عليه. وعمد ا
 -من نُُدوَّتِِه. قال الراعي يصف بقرة: حىتَّ َغدت يف بياِض الُصْبِح طيـََّبًة * ريح املباءة ختدى والثرى عمد 

وظاهره صحيح: فهو بعرٌي َعِمٌد. قال لبيد  لبعرُي: إذا انفضح داخل سنامه من الركوبويقال أيضاً: َعِمَد ا
 يصف مطر أسال االودية:
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: يعين أنَّ السيل يركب جانبيه سحاٌب  -فبات السيل يركب جانبيه * من البقَّاِر كالَعِمِد الَثقاِل  قال األصمعي 
 كالَعِمِد، أي أحاط به سحاٌب من نواحيه ابملطر.

 ( :1قال: فرٌس َعَمرٌَّد. قال الشاعر )الَعَمرَُّد: الطويُل. ي ]عمرد[
 ( * وكذلك طريٌق َعَمرٌَّد. قال الراجز:2ُيَصرِ ُف ِسْبدًا يف الِعناِن َعَمرَّدا )

ا ( * أبو عمرو: شأٌو َعَمرٌَّد. وأنشد لعوف بن األحوص: أَثْرُت هبم قتلى حنيفة إذ3َخطَّارٍَة ابلَسْبَسِب الَعَمرَِّد )
 -جاء العمردا أبت * بنسوهتم إال الن

 عند عن طريق يعند ابلضم ُعنودًا، أي عدل، فهو عنود. ]عند[
_________ 

 ( املعذل بن عبد هللا.1)
 ( صدره:2)

 من السح جواال كأن غالمه
... إىل صناع الرجل خرقاء اليد * خطارة.... -( وقبله: فقام وسنان ومل يوسد * ميسح عينيه كفعل االرمد 3)

- 
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( : يتبعن ورقاء كلون العوهق * 1أيضا من النوق: الىت تزعى انحية، واجلمع عند. وقول الراجز ) والعنود
يعىن بعيدته من الزور. وَعَنَد العرُق أيضاً: سال ومل يرقأ، وهو عرق عاند. وأعندى  -الحقة الرجل عنود املرفق 



يقال: هو ميشي َوَسطاً، ال َعَندا. وَعَنَد يـَْعِنُد ابلكسر انُب. يف قيِئِه، أي اتَّبع بعضه بعضاً. والَعَنُد ابلتحريك: اجل
ُعُنودًا، أي خالف ورد احلق وهو بعرفه، فهو َعنيٌد وعاِنٌد، واجلمع ُعُنٌد وُعنٌَّد. والعاِنُد: البعري الذي جيور عن 

( * 2وسطا ) اجعالىنالطريق ويعِدل عن القصد، واجلمع عند، مثل راكع وركع. وأنشد أبو عبيدة: إذا ركبت ف
ومجع العنيد عند، مثل رغيف ورغف. والعاندان يف قول الراجز يصف انرا: نظرت  -إىن كبري ال أطيق العندا 

 والعني مبينة التهم * إىل سنا انر وقودها الرمت * شبت أبعلى عاندين من إضم
_________ 

 ( سامل بن قحفان.1)
 ( يف اللسان: " إذا رحلت فاجعلوين ".2)
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 أبو ذؤيب: يقال: مها واداين. وعاَنَدُه معاَنَدًة وِعنادًا. وعاَنَدُه، أي عارضه. قال
( * وطعٌن َعِنٌد ابلكسر: إذا كان مينًة ويسرًة. قال أبو عمرو: أخفُّ الطعن الَوْلُق، 1وعاَنَدُه َطريٌق َمْهَيُع )

ت: ِعْنَد، وَعْنَد، وُعْنَد. وهي ظرٌف يف املكان والعاِنُد مثله. وأما ِعْنَد فحضور الشئ ودنوه. وفيها ثالث لغا
ا ظرف غري متمكن، ال تقول ِعْنُدَك واسع ابلرفع. وقد أدخلوا والزمان، تقول: عند الليل،  وِعْنَد احلائط، إال أهنَّ

 عليه من حروف اجلر " ِمْن " وحدها، كما أدخلوها على لدن. قال هللا تعاىل:
 )رمحًة من عندان( * وقال:

دا، أي خذه. أبو زيد: لدان( *. وال يقال مضيت إىل عندك، وال إىل لدنك. وقد يغرى هبا، تقول عندك زي )من
 ماىل منه عندد ومعلندد، أي بد. وما وجدت إىل كذا معلنددا، أي سبيال.

 ( :2عاَد إليه يَعوُد َعْوَدًة وعودا: رجع. وىف املثل " العواد أمحد ". وقال ) ]عود[
_________ 

 -البيت بتمامه: فافتنهن من السواء وماؤه * بثر وعانده طريق مهيع  (1)
 ( هو مالك بن نويرة.2)
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وقد عاَد له بعد ما كان أعرَض عنه.  -( 1جزينا بىن شيبان أمِس بَقْرِضِهْم. * وِجْئنا مبثل الَبْدِء والَعْوُد َأمْحَُد )
 اخلَْلِق. وُعْدُت املريَض أعوَدَه ِعيادًة. والعاَدْة معروفٌة، واجلمع عاٌد واملَعاُد: املصرُي واملرجُع. واآلخرُة َمعادُ 

اداٌت. تقول منه: عاَدُه واْعتاَدُه. وتـََعوََّدُه، أي صار عادة له. وَعوََّد كلبه الصيد فتعوده. واستعدته الشئ وع
ٌق له. واملُعيُد: الفحل الذي قد ضرب يف فأعاَدُه، إذا سألته أن يفعله اثنياً. وفالٌن ُمعيٌد هلذا األمر، أي ُمطي

األمر األوَّل. يقال: الشجاُع ُمعاوٌد، ألنه ال ميلَّ امِلراس. وعاَوَدْتُه احلمَّى. اإلبل مرَّات. واملُعاوَدُة: الرجوع إىل 
 صاحبه. وعاَوَدُه ابملسألة، أي سأله مرة بعد أخرى. وَتعاَوَد القوم يف احلرب وغريها، إذا عاَد كلُّ فريق إىل

ِد مبعىن ُعْد، مثل َنزاِل وَتراِك. ويقال أيضاً: ُعْد والُعواَدُة ابلضم: ما أِعيَد من الطعام بعد ما ُأِكل منه مرًَّة. وَعوا
 فإنَّ لك عندان عوادًا حسناً، ابلفتح، أي ما حتب.

_________ 
 ( قال ابن برى: صواب إنشاده: " وعدان مبثل البدء ".1)
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ٍح وعاِئَدٍة، أي ذو ئدة: العطف واملنفعة. يقال: هذا الشئ أعود عليك من كذا، أي أنفع. وفالٌن ذو صفوالعا
عفٍو وتعطٍُّف. والَعْوُد: املسنُّ من اإلبل، وهو الذي جاوز يف السن البازل واملخلف، ومجعه ِعَوَدٌة. وقد َعوََّد 

دَْع " فِزْدُه ِوْقرًا ". والناقة َعْوَدٌة. ويقال يف املثل: " زاِحْم ِبَعْوٍد أو  البعري تـَْعويدًا. ويف املثل: " إن َجْرَجَر الَعْودُ 
أي استعن على حربك أبهل السنِ  واملعرفِة، فإن رأي الشيخ خرٌي من مشهد الغالم. والَعْوُد: الطريق القدمي، 

 ( :1وقال )
ا قالوا سوَدٌد َعْوٌد، أي قدمٌي. قال ( * أي بعري مسن على طريق قد2َعْوٌد على َعْوٍد ألقواٍم أَوْل ) مي. ورمبَّ

والعوُد ابلضم من اخلشب:  -ُد الَعْوُد والَندى * َورَْأُب الثَأى والصرُب عند املَواِطِن الطرماح: هل اجملُد إال السود
 واحد العيدان واألعواِد. والعوُد: الذي يضَرُب به. والعوُد: الذي يتبخر به.

_________ 
 النكث. ( بشري بن1)
 ( يريد ابالول اجلمل املسن، وابلثاىن الطريق، أي طريق قدمي. وبعده:2)

 ميوت ابلرتك وحييا ابلعمل * أي إن الطريق ميوت إذا ترك، وحييا إذا سلك.
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وعاد: قبيلة، وهم قوم هود عليه السالم. وشئ عاديٌّ، أي قدمٌي، كأنه منسوب إىل عاٍد. ويقال: ما أدري أيُّ 
 اْعَتاَدَك من همٍ  أو غريه. قال الشاعر:اَد هو، غري مصروف أْي أيُّ الناِس هو. والعيُد: ما ع

( : أْمسى أبمسَاء هذا الَقْلُب َمْعمودا * إذا أقوُل َصحا يـَْعتاُدُه 1فالَقْلُب يـَْعتاُدُه من ُحبِ ها عيُد * وقال آخر )
وبني  اء وأصله الواو للزومها يف الواحد، ويقال للفرق بينهوالعيُد: واحد األعياد، وإمنا مجع ابلي -( 2عيدا )

( 4( : يطوى ابن سلمى هبا عن راكب بعدا )3أعواد اخلشب. وقد َعيَّدوا، أي شهدوا العيد. وقول الشاعر )
 هي نوق من كرام النجائب منسوبة إىل فحل منجب. -* عيدية أرهنت فيها الداننري 

_________ 
 ثقفى.( يزيد بن احلكم ال1)
 -يبتغى ما ليس موجودا  ( بعده: كأنىن يوم أمسى ما تكلمين * ذو بغية2)
 ( هو رذاذ الكلىب.3)
 ( البعد، ابلتحريك: البعيد. وىف اللسان:4)

 ظلت جتوب هبا البلدان انجية:
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فإن كان  -مينع وعادايء: اسم رجل. قال النمر بن تولب: هال سألت بعادايء وبيته * واخللل واخلمر الذى مل 
لفتح: الطوال من النخل، الواحدة عيدانة. هذا إن تقديره فاعالء فهو من ابب املعتل يذكر هناك. والعيدان اب

 كان فعالن فهو من هذا الباب، وإن كان فيعاال فهو من ابب النون.
َعِهْدُت إليه، أي أوصيته. ومنه الَعْهُد: األماُن، واليمنُي، واملوثُق، والذم ُة، واحِلفاُظ، والوصيُة. وقد  ]عهد[

وتقول: عليَّ َعْهُد هللا ألفعلنَّ كذا. ويف األمِر ُعْهَدٌة، ابلضم، أي مل حُيَْكم اشُتقَّ الَعْهُد الذي يكتب للُوالِة. 
َملَُّس بعد. ويف عقله ُعْهَدٌة: أي ضعٌف. وقوهلم ال ُعْهَدَة، أي ال رَجعَة. يقال: أبيعك املََلسى ال ُعْهَدَة، أي يـَتَ 

قال: ُعْهَدتُُه على فالن، أي ما أدَرَك فيه من َدَرٍك ( . والُعْهَدُة: كتاُب الشراِء. وي1وينفلُت فال يرجع إيلَّ )
 فإصالحه عليه. والعهد، ابلنصب: املنزل الذى ال يزال

_________ 
 ( يف اللسان: " أي تنملس وتنفلت فال ترجع إىل ". ومتلس، وامنلس، مبعىن.1)
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. القوُم إذا انتأْوا عنه رَجعوا إليه، وكذلك املَْعَهُد. واملعهوُد: الذي ُعِهَد وُعِرف. وَعِهْدتُُه مبكان كذا، أي ليقته
 -( : فليَس َكَعْهِد الداِر اي أمَّ مالٍك * ولكْن أحاَطت ابلرِقاِب الَسالِسُل 1وعهدي به قريب. وقول الشاعر )

( . ويف احلديث " إنَّ َكَرَم الَعْهِد من اإلميان " 2ولكن جاء اإلسالُم فهدم ذلك )أي ليس األمر كما عهْدِت، 
يكون بعد املطر، واجلمع الِعهاُد والُعهوُد. وقد ُعِهَدِت األرُض فهي أي رعايَة املود ة. والَعْهُد: املطُر الذي 

وتعهدت فالانً وتـََعهَّْدُت ضيعيت، وهو أفصح  معهودٌة، أي ممطورٌة. والتَـَعهُُّد: التحفُُّظ ابلشئ وجتديد العهد به.
ُه َصرٌْع. والِعْهداُن: الَعْهُد. واملُعاَهُد: من قولك: َتعاَهْدتُُه، ألنَّ الَتعاُهَد إمنا يكون بني اثنني. وفالٌن يـَتَـَعهَّدُ 

. وَعهيُدَك: الذي يُعاِهُدَك وتُعاِهُدُه. وقريٌة َعهيَدٌة، أي قدميٌة أتى علي  ها عهد طويل.الِذمِ يُّ
_________ 

 ( أبوخراش اهلذىل.1)
 ( وأراد ابلسالسل االسالم وأنه أحاط برقابنا فال نستطيع نعمل شيئا مكروها.2)
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( : يتعاهد االمور والوالايت. قال الكميت 1واملعهد: املوضع الذي كنت تـَْعَهُد به شيئاً. ورجل عهد ابلكسر )
 -َهلَُّب عنها يف إمارَتِه * حىتَّ َمَضْت َسَنٌة مل يـَْقِضها الَعِهُد  ويذكر فتوحه: انَم املُ ميدح قتيبة بن مسلٍم الباهلي  

 فصل الغني
ُة البعري: طاعونه. وقد أَغدَّ البعرُي فهو ُمِغدٌّ، أي به  ]غدد[ الغَدد: اليت يف اللحم، الواحدة غدَدة وغدَّة. وُغدَّ

: املُِغدُّ: الغض ٌة. قال األصمعي  ُة. ورجٌل مغداد: كثري الغضب. بان. وقد أَغدَّ القوُم:ُغدَّ  أصابت إبلهم الُغدَّ
الَغَرُد ابلتحريك: التطريب يف الصوت والغناء. يقال: َغِرَد الطائُر فهو غرد. والتغريد مثله. قال الشاعر  ]غرد[

 -سويد بن كراع العكلى: إذا عرضت داوية مدهلمة * وغرد حاديها فرين هبا فلقا 
_________ 

أي كسر اهلاء مع فتح االول، على خالف االصطالح من أن ضبط االمساء الوهلا، وضبط ( قوله ابلكسر: 1)
 االفعال لوسطها. أال ترى أن الكسر اآلتى يف الغرد لالول كالفتح املذكور بعده. قاله نصر.
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( * تـََغرَُّد 1يـَُغرِ ُد ابألسحاِر يف كلِ  َمْرَتٌع ) والتغرد مثل التغريد، وقد مجعهما امرؤ القيس يف قوله يصف محارًا:
والِغرُد ابلكسر: ضرٌب من الكمأة، واجلمع ُغَرَدٌة، مثل قرٍد وقردٍة. قال الكسائي:  -ِمر ِيِح الَندامى املَُطرَِّب 

. ويقال أيضاً َغْرَدٌة وَغْرٌد، َرٌد. وقال الفراء: مسعت أان َغْرٌد ابلفتح، مثل ِجْبٍء وِجَبأةٍ واحد الِغَرَدِة من الكمأة غَ 
َنٍة وِتنْبٍ. واجلمع منهما ِغراٌد، مثل كالب وذائب. واملغرود مثله، واجلمع  مثل مترٍة ومتٍر، وِغْرَدٌة وِغْرٌد، مثل تِبـْ

أبو  -اجز: قد جعل النعاس يغرنديىن * أطرده عىن ويسرنديىن املغاريد. واملغرندى: الذى يعلو ويغلب. قال الر 
 ْغَرْنَدْوا عليه اْغرِْنداًء، أي َعَلْوُه ابلشتم والضرب والقهر، مثل اغلنتوا.زيد: ا

 الغرقد: شجر. وبقيع الغرقد: مقربة ابملدينة. ]غرقد[
 الغمد: غالف السيف. ]غمد[

_________ 
 ( يف اللسان: " سدفة ".1)
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فهو ُمْغَمٌد وَمْغموٌد. قال أبو عبيدة: مها لغتان  وغمدت السيَف أْغُمُدُه: جعلته يف ِغمده. وأْغَمْدتُُه أيضاً،
فيصحتان. وتـََغمََّدُه هللا برمحته: غمره هبا. وتـََغمَّدُت فالانً: سرتت ما كان منه وغطيته. وغامد: حى من اليمن. 

واغتمد  -( 2كان بني عشرييت * فأمساين القيل احلضوري غامدا )(  1وأنشد ابن الكلىب لغامد: تغمدت شرا )
 الن الليل: دخل فيه، كأنَّه صار كالِغْمِد له، كما يقال: ادَّرََع الليل. وينشد:ف

 ليس لِوْلداِنَك ليٌل فاْغَتِمْد * أي اركب الليَل واطلب هلم القوت. وغمدان: قصر ابليمن.
 ْغَيُد: الوسنان املائل العنق.مرأة َغْيداُء وغاَدٌة أيضاً، أي انعمٌة بيِ نة الَغَيِد. واألالَغَيُد: الُنعومة. يقال: ا ]غيد[

 فصل الفاء
 الُفؤاُد: القلُب، واجلمع األْفِئَدُة: ]فأد[

_________ 
 ( يف اللسان: " أمرا ".1)
 ري.( يف اللسان: " فسماين ". واحلضوري، بفتح احلاء: نسبة إىل احلضور، قبيلة من مح2)
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ك إذا أصابه داء فؤاده. الكسائي: رجٌل َمْفؤوٌد وَفئيٌد: ال فؤاَد له. وفََأْدتُُه فهو َمْفؤوٌد: أصبت ُفؤاَدُه، وكذل
َزِة إذا جعلت هلا موضعاً يف الرماد والنار لتضعها فيه. وذلك املوضع  َزَة: َمَلُلتها. وفَأْدُت للُخبـْ وفََأْدُت اخلُبـْ

َمفاِئُد. وامِلفأُد أيضاً: الَسفُّوُد، وكذلك امِلْفأدُة.  بُة اليت حيرَّك هبا التنُّور ِمْفَأٌد، واجلمعأُفْـُؤوٌد، على أفعول. واخَلشَ 
 وهو من فَأْدُت اللحَم وافْـَتأْدتُُه، إذا شويَته. وحلم فئيد، أي مشوى.

: الَفديُد: الصوت. وقد فد الرجل يفد فديدا. وأنشد للمعلوط السعدى: أعاذل ]فدد[ ما يدريك  األصمعي 
اٌد: شديُد الصوِت. ويف احلديث: " إن اجلفاء  -( 1يد )أن رب هجمة * الخفافها فوق املتان فد ورجل َفدَّ

والسقوة يف الفدادين "، ابلتشديد، وهم الذين تعلوا أصواهُتم يف حروِثِهم ومواشيهم. وأما الَفداديُن ابلتخفيف، 
 عن أىب عمرو فهي البقر اليت حترث، واحدها، فدان ابلتشديد،

_________ 
 فوق الفالة ". قال: ويروى " وئيد ".( رواية ابن دريد: " 1)
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 والفدفد: االرض السمتوية.
( 1الَفْرُد: الِوتْـُر، واجلمع أْفراٌد وُفرادى على غري قياس، كأنَّه مجع َفرداَن. وثوٌر فـَْرٌد، وفاِرٌد، وفرد وَفِرٌد ) ]فرد[

ع، وكذلك الِسْدرَُة الفاِرَدُة اليت انفردْت عن سائر ، وَفريٌد، كلُّه مبعىن ُمنفِرٍد. وظبيٌة فاِرٌد: انقطعت عن القطي
نُِظَم وُفصِ ل بغريه. ويقال: َفراِئُد الدرِ : كبارها. وأفراُد النجوم: الَدراريُّ يف آفاق  السدر. والفريد: الدر إذا

عزلته. وأفْـَرْدُت إليه السماء. ويقال: جاءوا ُفرادًا وفرادى منوَّانً وغري منوَّن، أي واحدًا واحدًا. وأفْـَرْدتُُه: 
ا ال تلد إال  رسواًل. وأفْـَرَدِت األنثى: وضعْت واحدًا، فهي ُمْفِردٌ  وموِحٌد وُمِفذٌّ. وال يقال ذلك يف الناقة، ألهنَّ

َفَرَد، مبعىًن. قال الِصمَُّة الُقشرييُّ: ومل آت البيوَت ُمطَنَّباٍت * أبْكِثَبٍة َفِرْدَن من الرَ  غاِم وتقول: واحدًا. وَفِرَد وانـْ
 لقيت زيدًا فـَْرَدْيِن: إذا مل يكن معكما أحد.

_________ 
 سر الراء وفتحها.( أي بك1)
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 وتفردت بكذا واستفرد ته: إذا انفردت به.
ا *  ]فرصد[ الِفْرصاُد: التوُت، وهو األمحر منه. قال الشاعر األسود بن يَعفر: من مَخٍْر ذي َنَطٍف أَغنَّ كأمنَّ

 -( 1 أانِمُلُه من الفرصاد )قـََنأتْ 
 طرفة:الَفْرَقُد: ولُد البقرِة. وقال  ]فرقد[

 ( * والَفْرقداِن: جنمان قريبان من القطب.2َكَمْكحوَليَتْ مذعورٍَة ُأمِ  فـَْرَقِد )
 ِفْرَنُد السيف وإْفرِْنَدُه: رَُبُدُه ووشيه. والفرنداد: موضع، ويقال اسم رملة. ]فرند[
 ( ، وهو بطن3 ابلضم: احلاِدُر الغليُظ. والفرهود: حى من حيمد )الَفْرُهدُ  ]فرهد[

_________ 
ٌر  -( يف املفضليات: من مخر ذى نطف أغن منطق * واىف هبا لدراهم االسجاد 1) يسعى هبا ذو توَمَتنْيِ ُمَشمِ 

 فرتى أن كل شطر من بيت. -* قـََنأْت أانمله من الفرصاد 
 ( صدره:2)

 امهاطحوران عوارالقذى فرت 
د جد االوزاعي إمام أهل الشام فهو بضم ( قوله من حيمد، بفتح الياء وامليم، كما يف الوفيات. وأما حيم3)

 التحتية وكسر امليم، كما يف هتذيب االمساء للنووي. ونقله عنه الدمريي يف ترمجة )البعري( .
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ضى. يقال رجل فراهيدي. وكان يونس يقول: من االزد، يقال هلم الفراهيد، منهم اخلليل ابن أمحد العرو 
 فرهودى.

شئ فسد الشئ يفسد فسادا، فهو فاسد، وقوم فسدى، كما قالوا: ساقط وسقطى. وكذلك فسد ال ]فسد[
ابلضم، فهو فسيد. وال يقال انـَْفَسَد. وأْفَسْدتُُه أان. واالْسِتْفساُد: خالف االستصالح. واملَْفَسَدُة: خالف 

 املصلحة.
فْصُد: قطع الِعْرِق. وقد فصدت وافتصدت. وانفصد الشئ وتفصد: سال. والَفصيُد: دٌم كان جُيعل ال ]فصد[

ُه الضيُف يف األزمة. ويف املثل: " مل حُيَْرْم َمْن ُفِصَد له " أي من فصد له يف ِمًعى من َفْصِد ِعْرٍق مث ُيشوى، يطَعمُ 
ال: " فزد له ". وكل صاد وقعت قبل الدال فإنه جيوز أن البعري. ورمبا سكنت الصاد منه ختفيفا فتقلب زااي فيق

صد له " ابلقاف، أي تشمها رائحة الزاى إذا حتركت، وأن تقبلها زااي حمضا إذا سكنت. وبعضهم يقول: من ق
 من أعطى قصدا، أي قليال وكالم العرب ابلفاء.
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وكذلك االْفِتقاُد. وتـََفقْدتُُه. أي طلبته عند غيبته. ( . 1فقدت الشئ أفقده فقدا وِفْقداانً وفـُْقداانً ) ]فقد[
وجها. وظبية فاقد. وتفاقد القوُم، أي فـََقَد بعُضهم بعضاً. وقال الشاعر والفاقد: املرأة اليت تـَْفِقُد ولدها أو ز 

 -( هلم بعدها هبرا 2ابن َميَّادة: َتفاَقَد قـَْومي إذ يَبيعون ُمْهَجيت * جبارِيٍَة هبرا )
َنَد الرجل، الَفند، ابلتحريك: الكذب. وقد أفْـَنَد إْفنادًا، إذا كذب. والَفَنُد: ُضعُف الرأي من َهَرٍم. وأفْـ  ]فند[

ا مل تكن يف شبيبتها ذات رأى. والتفنيد: اللوم وتضعيف الرأي. والِفْنُد  ُأْهرِتَ. وال يقال عجوٌز ُمْفِنَدٌة، ألهنَّ
 زماىن: شاعر. وقدوم فند أوة، أي حادة.ابلكسر: قطعٌة من اجلبل طوال. والفند ال

 فـَْوُد الرأِس: جانباه. يقال: بدا الشيب ]فود[
_________ 

 وانقوىل. ومل يذكر القاموس الضم لكنه ذكره يف البصائر، كما يف شرحه. ( أي بكسر الفاء وضمها. اه1)
 ( هبرا له بفتح الباء، أي تعسا له.2)
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إذا كان للرجل ضفرياتن يقال: لفالن فـَْوداِن. وقعد بني الَفْوَدْيِن، أي بني الِعْدلنِي.  بفوديه. قال ابن السكيت:
 -اَد يَفيُد ويَفوُد، أي مات. وقال لبيد: رعى َخَرزاِت املُلك ِستِ ني ِحجًَّة * وِعشريَن حىتَّ فاَد والشيُب شامل وف

، أي أشبه الَفْهَد يف كثرة نومه. ويف احلديث: " إن ( 1الفْهُد: واحد الُفهوُد. وَفِهَد الرجل ابلكسر ) ]فهد[
ِن: حلمتان يف زور الفرس انتئتان مثل الِفْهَرْيِن. والَفْوَهُد: الغالم السمني دخل َفِهَد، وإن خرج أِسَد ". والَفْهَدات

 -مردا الذي راهق احلُُلم، واجلارية فوهدة. قال الراجز: حتب منا $ مطرهفافوهدا * عجزة شيخني غالما أ
 و النجم:فاَد يَفيُد فـَْيدًا، أي تـََبْخرَتَ. ورجٌل فـَيَّاٌد وفـَيَّاَدٌة أيضاً. قال أب ]فيد[

 ( * أي هذا الراعى ليس ابملتجرب الشديد العصا. والتفيد: التبخرت.2وليس ابلفيادة املقصمل )
_________ 

 ( قوله ابلكسرأى للوسط على االصطالح يف االفعال.1)
 ( قبله:2)
 س مبلتاث وال عميثل * العميثل: املتواىن. واملقصمل: الذى يسئ سوقها.لي
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قول منه: فاَدت له فائدٌة. أبو والَفيَّاُد: ذكر البوم، ويقال الصدى. والفائدُة: ما استفدت من علٍم أو ماٍل. ت
( يف النقال * مهلك مال 1بكرية تعثر ) زيد: أَفْدُت املاَل: أعطيته غريي. وأَفْدتُُه: اْستَـَفْدتُُه. وأنشد للقتال:

أي مستفيد مال. وفاَد املاُل لفالٍن يَفيُد، أي ثـََبَت له. وفاَدُه يَفيُدُه، أي دافه. وقال كثري:  -ومفيد مال 
أي مدوف. والَفْيُد: الزعفران املَدوُف.  -( * وُيْشِرُق جاديُّ هبنَّ مفيد 2أراملسك يف كلِ  َمْهَجٍع )يباشرن ف

 ْيُد: الَشَعُر الذى على جحفلة الفرس. وفيد: منزل بطريق مكة.والفَ 
 فصل القاف

* أقتاد رحلى أو  الَقَتُد: خشُب الرْحِل، ومجعه أقتاد وقتود. قال الراجز: كأنىن ضمنت هقال عوهقا ]قتد[
 -كدرا حمنقا 

_________ 
 ( يف اللسان: " انقته ترمل ".1)
 ( يف اللسان: " يف كل مشهد ".2)
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ثل: " وِمن دونه َخْرط الَقتاِد ". وأمَّا الَقتاُد األصغر فهي اليت والقتاد: شجر له شوٌك، وهو األعظم. ويف امل
مثرهتا نـَفَّاَخٌة كنف اخة الُعَشِر. قال الكسائي: إبٌل قَِتَدٌة وقَتادى: إذا اشتكْت بطوهنا من أكل القتاد، كما يقال 

تائدة * شال كما تطرد قبة. وقال عبد مناف ابن ربع: حىت إذا أسلكوهم يف قرمثة ورماثى. وقتائدة: اسم ع
 أي أسلكوهم يف طريق يف قتائدة. -اجلمالة الشردا 

 ( ، إذا كان كثري الغنم والِسخال، عن أىب عبيد.1رجٌل ِقرْتٌِد وقُتاِرٌد وُمْقرَتٌِد ) ]قرتد[
 ( .2القثد، نبت يشبه القثاء ) ]قثد[

 قة مقحاد: ضخمة السنام. وقد أقحدتُة: أصل السنام، واجلمع قحاد، مثل مثرة ومثار. وانالَقَحدَ  ]قحد[
_________ 

( قال اجملد: هكذا ذكره اجلوهرى وغريه، والكل تصحيف، والصواب ابلثاء املثلثة كما ذكرانه بعد. صرح به 1)



 أبو عمرو وابن االعرايب وغريمها.
 ( الثقاء: اخليار.2)
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قة. وبكرة قحدة، وأصله قحدة فسكنت، مثل عشرة وعشرة. والقمحدوة، بزايدة امليم: ما خلف الرأس، النا
 واجلمع قماحد.

ُه َقدًّا. وَقدَّ املسافُر املَفازََة. واالْنِقداُد: االنشقاُق.  ]قدد[ الَقدُّ: الشقُّ طواًل. تقول: َقَدْدُت السرَي وغريه أُقدُّ
ِة املاعزة، واجلمع القليل َأُقدٌّ والكثري ِقداٌد، عن ابن السكيت. ويف املثل: " ما جيعل والَقدُّ أيضاً: ِجلد السخل

َقدَّك إىل أدمِيَك "، معناه أي شئ حيملك على أن جتعل أمرك الصغرَي عظيماً. والَقدُّ: القامُة، والتقطيُع. يقال: 
ولرهط َحرَّاب وِقدٍ  َسورٌة * يف اجملد ليس غراهبا قدَّ فالٌن َقدَّ السيف، أي ُجِعَل حسن التقطيع. وقول النابغة: 

قال أبو عبيد: مها رجالن من بىن أسد. والقد، ابلكسر: سري يُقدُّ من جلد غري مدبوغ. والقدة أخص  -مبطار 
ُة أيضًا: الطريقُة، والفرقُة من الناس إذا كان هوى كلِ  واحٍد على حدٍة. يقال: كنَّا  منه، واجلمع أقد. والِقدَّ

 طرائق قددا.
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و " ماله قد وال ِقْحٌف "، فالِقدُّ: إانٌء من جلد. والِقْحُف من خشب. والَقديُد: اللحُم املَُقدَُّد، والثوُب اخلََلُق. 
َد القوُم: تفرَّقوا. واقْـَتدَّ فالٌن األموَر، إذا دبرها وميزها. وقديد: ماء ابحلجاز، وهو مصغر. والقد اد: وجع وتـََقدَّ

لبطن. واملقداد: اسم رجل من الصحابة. واملقد ابلفتح: القاع، وهو املكان املستوي. وَقْد، خمفَّفٌة: حرف ال ا
يدخل إال على األفعال، وهو جواب لقولك ملَّا يـَْفَعل. وزعم اخلليل أن هذا ملن ينتظر اخلرب، تقول: َقْد مات 

ا، قال  مات، ولكنفالن. ولو أخربه وهو ال ينتظره مل يقل َقْد  يقول: مات فالن. وقد يكون َقْد مبعىن رمبَّ
وإن جعلته امساً شدَّدته  -الشاعر عبيد ابن االبرص: قد أترك الِقْرَن ُمْصَفرًّا أانِمُلُه * كأنَّ أْثوابَُه جُمَّت بِفْرصاِد 

منها، فيجب ى ما نقص ( ال دليل عل1فقلت: كتبُت َقدًّا حسنًة. وكذلك كى، وهو، ولو، الن هذه احلروف )
 أن يزاد يف أواخرها ما هو من جنسها وتدغم، إال يف االلف فإنك هتمزها. ولو مسيت رجال بال أوما،

_________ 
 ( أي الكلمات.1)
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مث زدت يف آخره ألفا مهزت، النك حترك الثانية. وااللف إذا حتركت صارت مهزة. فأمَّا قوهلم: َقْدَك مبعىن 
قول: َقِدي وَقْدين أيضاً ابلنون على غري قياس، الن هذا النون إمنا تزاد يف األفعال ِوقايًة حسُبَك، فهو اسم، ت

 ( :1تمين. قال الراجز )هلا، مثل ضربين وش
 (2قدىن من نصر اخلبيبني قدى )

ل إذا القراد: واحدة القردان. يقال: قرد بعريك، أي انزع منه القردان. والتقريد: اخلداع، وأصله أن الرج ]قرد[
أراد أن أيخذ البعري الصعب قرده أوال، كأنه ينزع قردانه. قال الشاعر احلصني بن القعقاع: هم السمن 

وقال احلطيئة: لعمرك ما قراد بىن كليب * إذا نزع  -ت ال ألس فيهم * وهم مينعون جارهم أن يقردا ابلسنو 
 ( :3الشاعر ملحة اجلرمى )القراد مبستطاع وأم القردان: املوضع بني الثنة واحلافر. وقول 

_________ 
 ( محيد االرقط.1)
 ( بعده:2)

 ليس االمام ابلشحيح امللحد
 لرقاع ميدح عمر بن هبرية.( وقيل لعدى بن ا3)
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يعىن به حلميت الثدى. والقرد ابلتحريك:  -( 1كأن قرادى صدره طبعتهما * بطني من اجلوالن كتاب أعجم )
ة، فلم تدع عَّط من الغنم وتلبَّد، والقطعة منه قردة. وىف املثل: " عكرت على الغزل أبخر نُفايُة الصوف وما مت

بنجد قردة ". عكرت، أي عطفت. يقال: قرد الصوف ابلكسر يَقَرُد قـََردًا. وسحاٌب َقِرٌد، وهو املتقطِ ع يف 
. وأقْـَرَد، أي  أقطار السماء يركب بعضه بعضاً. وَقِرَد األدمُي أيضاً، إذا َحِلَم. وَقِردَ  الرجُل: سكَت من ِعيٍ 

 -( 2ا اقْـَلْوىل عليها وأقْـَرَدْت * أال هل أخو َعْيٍش َلذيٍذ ِبدائِم )سكَن. ومتاوت. وأنشد األمحر: تقوُل إذ
 وقـََرْدُت السمن، ابلفتح، يف السقاء، وأقرده قردا: مجعته. والقرد: واحدة القرود، وقد جيمع على قرده

_________ 
ن عمرا أتتى وال فك -ه: إذا شئت أن تلقى فىت الباس والندى * وذا احلسب الزاكى التليد املقدم ( بعد1)



 -تعدونه * إىل غريه واستخرب الناس وافهم 
( قال ابن برى: البيت للفرزدق يذكر أمرأة إذا عالها الفحل أقردت وسكنت وطلبت منه أن يكون فعله 2)

 دائما متصال.

(2/523) 

 

لة. واالنثى قردة، واجلمع قرد، مثل قربة وقرب. وىف املثل: " إنه الزىن من قرد " قال أبو عبيدة: مثل فيل وفي
عيف النه ملحق هو رجل من هذيل يقال له قرد بن معاوية. والقردد: املكان الغليظ املرتفع، وإمنا أظهر التض

الدالني. والَقْردوُد من األرض، مثل  بفعلل، وامللحق ال يدغم. واجلمع قرادد. وقد قالوا: َقراديُد، كراهية
 الَقْرَدِد. وقـَْردوَدُة الظهِر: ما ارتفع من ثـََبِجِه.

 ال النابغة:الَقْرَمُد: ضرٌب من احلجارة يوقد عليها، فإذا نضج قـُْرِمَد به الرِبََك، أي طُلي ق ]قرمد[
( * يـَْنفي الَقراميَد 2ْفٍر على َدْعجَاء ذي َعَلٍق )( * وأنشد البن أمحر: ما أم غُ 1رايب اجمَلسَِّة ابلعبرِي ُمَقْرَمِد )

ُل  َُ ، واجلمع القراميُد. وبناٌء ُمَقْرَمد: مبينٌّ ابآلجر  أو احلجارة. -عنها اأَلْعَصُم الَوِق  والِقرميُد: اآلُجرُّ
_________ 

 ( صدره:1)
ارتفع. والرايب: املرتفع، وإذا طعنت طعنت يف مستهدف * املستهدف: املرتفع. يقال: استهدف لك الشئ إذا 

 من راب يربو، ومنه الربوة. واملقرمد: املطلى املطني ابلعبري كما يقرمد احلوض ابلطني.
 ( الغفر، ابلفتح، وابلضم أكثر: ولد االورية.2)
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 الِقْشَدُة ابلكسر: الثـَْفُل الذي يبقى يف أسفل الزْبد إذا طُبخ مع الَسويق ليتَّخذ مسناً. ]قشد[
ه، وَقَصْدُت إليه مبعىًن. وَقَصْدُت َقْصَدُه: حنْوت ( . تقول َقَصْدتُُه، وَقَصْدُت ل1القصد: إتيان الشئ ) ]قصد[

حنوه. وَقَصْدُت العوَد َقْصدًا: كسرته. والِقْصَدُة ابلكسر القطعة من الشئ إذا انكسر، واجلمع ِقَصٌد. يقال: 
أحد ما جاء  صََّدِت الرماح: َتَكسََّرت. ورمٌح أْقصاٌد. قال األخفش: هذاالَقنا ِقَصٌد. وقد انـَْقَصَد الرمح. وتـَقَ 

على بناء اجلمع. وتـََقصََّد الكلُب وغريه، أي مات. قال لبيد: فـَتَـَقصََّدْت منها َكساِب وُضر َِجْت * بَدٍم وغورد 
. قال األخطل: فإن كنِت وأقصد السهم، أي أصاب فقتل مكانه. وأْقَصَدته َحيٌَّة: قتلته -يف املكر سحامها 



أي وال خَيِْتُل. والقصيُد: مجُع القصيدِة من  -( فالرامي َيصيد وال َيْدري 2ْيِك )أْقَصْدِتين إذ َرَمْيِتين * بَسْهمَ 
 الشعر، مثل َسفنٍي مجع سفينٍة. والَقصيُد: اللحم اليابس. والقاِصُد: القريب، يقال: بيننا وبني املاء

_________ 
 عرفط وحنوه: أغصانه الناعمة.( وقصد ال1)
 "، وأثبت ما يف املخطوطة واللسان. ( يف املطبوعة االوىل " بسهمك2)
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ليلة قاصدة، أي هينة السرِي، ال تعَب فيه وال بطَء. والَقْصُد: بني اإلسراف والتقتري. يقال: فالٌن مقتِصٌد يف 
 وله تعاىل:النفقة. وق

( : على 1قِصْد بَذْرِعَك، أي اْرَبْع على نفسك. والقصد: العدل. وقال الشاعر ))واْقِصْد يف َمْشيَك( *. وا
قال االخفش: أراد وينبغى أن يقصد، فلما حذفه  -احلكم املأتى يوما إذا قضى * قضيته أن ال جيور ويقصد 

خمالف ملا قبله،  وقال الفراء: رفعه للمخالفة، الن معناه وأوقع يقصد موقع ينبغى رفعه لوقوعه موقع املرفوع.
 فخولف بينهما يف االعراب.

قعد قعودا ومعقدا، أي جلس. وأقْـَعَدُه غريه. والَقْعَدُة: املرَّة الواحدة. والعقدة ابلكسر: نوع منه.  ]قعد[
مْت. وقـََعَدِت الفسيلُة: صار واملقعدة: السافلة. وذو العقدة: شهر، واجلمع ذوات العقدة. وقعدت الرمخة: جثَ 

 هلا جذع.
_________ 

 ( أبو اللحام التغليب، أو عبد الرمحن بن احلكم.1)
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ْيض، واجلمع القواِعُد. والقاعد من النخل: الذى تناله اليد. والقاِعُد من النساء، اليت قعدْت عن الولد، واحل
والعقد أيضا: أن  والقاِعُد من اخلوارج، واجلمع العقد، مثل حارس وحرس. ويقال: القعد الذين ال ديوان هلم.

يكون بوظيف البعري تطامٌن واسرتخاٌء. وقواِعُد البيت: آساسه. وقواِعُد اهلودج: خشبات أربع معرتضات يف 
يطلبه. وتقاعد به فالٌن، إذا مل خُيرج إليه من حقِ ه. وتـََقعَّْدتُُه، أي رَبـَثْـُتُه عن  أسفله. وتعقد فالن عن األمر، إذا مل

ا تعقدىن عنك إال شغٌل، أي ما حبسين. ورجٌل قـَُعَدٌة ُضَجَعٌة، أي كثري القعوِد حاجته وعقته. ويقال: م



ب، وأدىن ذلك أن أييت عليه واالضطجاع. والَقعوُد من اإلبل هو الَبْكر حني يُركب أي ميكن ظهره من الركو 
ل أبو عبيدة: القعود من سنتان إىل أن يثىن، فإذا أثىن مسى مجال. وال تكون البكرة قعودا وإمنا تكون قلوصا. قا

االبل: الذي يـَْقَتعُدُه الراعي يف كلِ  حاجة. قال: وهو ابلفارسية " رخت ". وبتصغريه جاء املثل: " اختذوه قعيد 
 صحاح( - 67هنوا الرجَل يف حوائجهم. قال الكميت يصف انقته: )احلاجاِت "، إذا امت
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ويقال للقعود أيضا قعدة ابلضم. يقال:  -عاء إبيضاع وتكرار ( * عكس الر 1معكوسة كعقود الشول أنطقها )
مواضع قُعوِد الناس يف األسواق وغريها. وقوهلم: هو مينِ  َمْقَعَد نِْعَم الُقْعَدُة هذا، أي نِعم املُْقتَـَعُد. واملقاِعُد: 

حاُل. والَقعيُد: املُقاِعُد. القابلِة، أي يف القرب، وذلك إذا لِصَق به من بني يديه. والَقعيداُت: السروُج والرِ 
 وقوله تعاىل:

( ، 2ا يستوي فيه الواحد واالثنان واجلمع ))َعِن اليمنِي وعن الِشمال َقعيٌد( *، ومها َقعيداِن. وَفعيٌل وَفعوٌل ممَّ 
 كقوله تعاىل:

 )أان رسول ربك( * وقوله تعاىل:
جناحه بعد. والَقعيَدُة: الِغرارَُة. قال أبو ذؤيب:  )واملالئكة بعد ذلك ظهري( *. والقعيد: اجلراد الذى مل يستوِ 

 من الرمل: اليت ليست مبستطيلة. والَقعيَدةُ  -( 3له من كسبهن معذجلات * قعائد قد ملئن من الوشيق )
 وَقعيَدُة الرجل: امرأته، وكذلك قعاده. قال الشاعر عبد هللا بن أوىف اخلزاعى يف امرأته.

_________ 
 أنطفها " ابلفاء. ( يف اللسان: "1)
 ( يف املختار: واجلمع كقوله تعاىل " إانَّ َرسوُل ربِ  العاملني ".2)
 هو القديد. ومعذجلات: مملوءات.( الوشيق: ما جف من اللحم و 3)
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والقعيد من الوحش: ما أيتيك من ورائك، وهو خالف  -فبئست قعاد الفىت وحدها * وبئست موفية االربع 
وقوهلم: قعيدك  -قعيد كالوشيجة أعضب  ( : ولقد جرى هلم فلم يتعيفوا * تيس1شد أبو عبيدة )النطيح. وأن

( هللا ال آتيك: مينٌي للعرب، وهى مصادر استعملت منصوبة بفعل 2ال آتيك، وَقعيَدَك هللا ال آتيك، وقـَْعَدَك )



( والُقعاُد: داٌء 3. واألْقعاُد )مضمر، واملعىن بصاحبك الذي هو صاحب كل جَنْوى، كما يقال: َنَشْدُتَك هللا
أوراكها قيميلها إىل األرض. واألْقعاُد يف رِْجِل الفرس: أن تـَُقوَُّس جدًا فال تنتصب. واملُْقَعُد:  أيخذ االبل يف

بعُد. األعرج، تقول منه: أُْقِعَد الرجل. يقال: مىت أصابك هذا الُقعاَد. واملُْقَعُد من الثدي: الناهُد الذي مل يَنثِن 
ُفُجُه بَثْدٍي ُمْقَعِد قال النابغة: والَبطُن ذو ُعَكٍن َلطيٌف طَيُّ  ورجٌل قـُْعُدٌد، إذا كان قريَب اآلابء  -ُه * واإلْتُب تـَنـْ

 إىل اجلد االكرب. وكان يقال لعبد الصمد بن على
_________ 

 ( لعبيد بن االبرص.1)
 ( بفتح القاف، ويقال كسرها أيضا.2)
عري فهو مقعد " يشري إىل ضبطه اموس بفتح اهلمزة. لكن قول صاحب اللسان: " أقعد الب( ضبطه يف الق3)

 بكسرها.
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ابن عبد هللا بن عباس: قعدد بىن هاشم. وميدح به من وجه، الن الوالء للكرب، ويذم به من وجه، النه من 
خليل بيىن وبينه * فلما دعاين مل  أخى وا( : دعاين1أوالد اهلرمى وينسب إىل الضعف. قال الشاعر دريد )

 -( والدون كل مبارك * َأِمروَن ال َيرِثوَن َسْهَم الُقْعُدِد 2وقال االعشى: طرفون ) -جيدىن بقعدد 
االقفد من الناس: الذى ميشي على صدور قدميه من ِقَبِل األصابع وال تبُلغ َعِقباُه األرَض. ومن  ]قد[

: املنتصُب الرسغ ٍل على احلافر. ويقال: فرٌس أقْـَفُد بنيِ  الَقَفِد، وهو عيب. قال أبو عبيدة: يف إقبا الدوابِ 
والقفد ال يكون إال يف الرجل. وقال االصمعي: القفد: أن مييل ُخفُّ البعري من اليد أو الرجل إىل اجلانب 

 االنسى. وقد قفد فهو أقفد، فإن مال إىل الوحشى فهو أصدف. وقال الشاعر الراعى:
_________ 

 ( ابن الصمة يرثى أخاه.1)
( يف املطبوعة االوىل " ظريفون "، صواب روايته من املخطوطة واللسان. وأنشده ابن برى: " أمرون وال 2)

 دون ". طرفون " ال يرثون. وقال: أمرون: كثريون. والطرف: نقيض القعدد.
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والقفد: جنس من الِعمَِّة. يقال: اْعَتمَّ  -صياب  من معشر كحلت ابللؤم أعيُنهم * قـُْفِد األكفِ  لئاٍم غريِ 
 إذا مل يسدل َطَرَفها. والَقَفداُن، ابلتحريك: فارسيٌّ معرَّب، قال ابن دريد: هو خريطة العطار.الَقْفداَء، 

تَـَقلََّدْت هي. ومنه الَتقليد يف الديِن، وَتقليُد ا ]قلد[ لُوالِة األعماَل. القالَدُة: اليت يف العنق، وقـَلَّْدُت املرأة فـَ
ئ ليعلم أهنا هدى. ويقال: تقلدت السيف. وقال الشاعر: ايليت زوجك وتـَْقليُد الَبَدنِة، أن يُعلََّق يف عنقها ش

أي وحامال رحما. وهذا كقول اآلخر: علفتها تبنا وماء ابردا * حىت شتت مهالة  -قد غدا * متقلدا سيفا ورحما 
اخليل: السابُق  مقلدا الرُجِل: موضُع جِناد السيف على ُمنِكبه. واملَُقلَُّد منأي وسقيتها ماء ابردا. و  -عيناها 

تَـْلُتُه، واحلبُل َقليٌد وَمْقلوٌد.  يـَُقلَُّد شيئاً لُيعَرف أنَّه قد سبق. وقلدت احلبل أقلده، أي فـَ
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َة إىل 1ُع )يه الرِبْ والَقْلُد أيضاً: الِسواُر املفتول من فضة. والِقْلُد ابلكسر: يوٌم أتيت ف ( . ومنه مسِ يت قوافل جدَّ
 مكة ِقْلدًا. وَسقْتنا السماء ِقْلدًا يف كلِ  أسبوع، أي مطرْتنا لوقٍت. والِقْلَدُة: القشدُة. واإلْقليُد: املفتاح. وامِلْقَلُد:

ا يـُْقَلُد به الكأل كما يـُْقَلُد الَقتُّ إذا ُجعل حبااًل، أي يُ  مع املقاليد. وأقْـَلَد البحر فتل، واجلِمفتاٌح كاملنجل رمبَّ
 على خلٍق كثرٍي، أي غرقهم، كأنه أغلق عليهم.

ٌة. واْقَمَهدَّ البعري اْقِمْهدادًا: رفع رأسه، بزايدة اهلاء. ]قمد[  الُقُمد : القوي الشديد، واألنثى ُقُمدَّ
ديُد: اخلمر. قال األصمعي: هو مثل الَقْنُد: عسل قصب السكر. يقال: سويق َمْقنوٌد وُمَقنٌَّد. والِقنْ  ]قند[

س خبمر. الكسائي: رجٌل ِقْنَدْأَوٌة، على ِفْعألَوٍة، االسفنط، وهو عصري يطبح وجيعل فيه أفواٌه من الطيب، ولي
 أي خفيف. وقال الفراء: هي من النوق اجلريئة. وقال أبو مالك: انقٌة ِقْنَدأَوٌة ومجٌل قندأو، أي

_________ 
 ع.( أي محى الرب1)
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 سريع. وقدوم قندأوة، أي حادة. وغريه يقول: فندأوة، ابلفاء.
الَقْهُد مثل الَقْهِب، وهو األبيض األكدر. قال لبيد: ِلُمَعفٍَّر قـَْهٍد تنازََع ِشلَوُه * ُغْبٌس كواِسُب ال مين  ]قهد[

 والقهاد: اسم موضع. -طعامها 
عىًن.  وَمقاَدًة وقـَْيدودًة. وفرٌس قـَُؤوٌد: َسِلٌس ُمْنقاٌد. واْقتاَدُه وقاَدُه مبُقْدُت الفرَس وغريَه أقوُدُه قـَْوداً  ]قود[



وقـَوََّدُه، شدد للكثرة. والَقْوُد: اخليُل. يقال: مرَّ بنا قـَْوٌد. وأَقْدُتَك خياًل، أي أعطيتك خياًل َتقوُدها. واالْنِقياُد 
اَدته. والَقَوُد: القصاُص، وأَقْدُت القاتَل ابلقتيل، أي قتلته به. اخلضوُع. تقول: ُقْدتُُه فاْنقاَد يل، إذا أعطاك َمق

ُه السلطاُن من أخيه. واْستَـَقْدُت احلاكَم، أي سألته أن يَقيَد القاتَل ابلقتيل. وامِلْقَوُد: احلبل ُيَشدُّ يف يقال: أقادَ 
 الزمام أو اللجام تُقاد به الدابة. والقائد: واحد القواد والقادة.
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وفرس أقْـَوُد بنيِ  الَقَوِد:، أي طويل الَظهر والعنق وانقٌة قـَْوداُء. وخيٌل ُقبٌّ قوٌد. والَقياديُد: الطوال من االتن، 
 -( وسقت * له الفرائش والقب القياديد 1واحدهتا قيدود. قال ذو الرمة: راحت يقحمها ذو أزمل )

َوُد من الرجال: الشديد الُعنق، مسِ ي بذلك لقل ة التفاته. ودُ والقوداء: الثنية الطويلُة يف السماء، واجلبُل أقْ  . واألقـْ
 ومنه قيل للبخيل على الزاد. أقْـَوُد، ألنه ال يتلفَّت عند األكل لئال يرى إنساانً فيحتاج أن يدعوه.

أمجاٌل َمقاييُد، أي ُمَقيَّداٌت. الء الَقْيُد: واحُد الُقيوِد. وقد قـَيَّْدُت الداب َة. وقـَيَّْدُت الكتاَب: َشَكْلُتُه. وهؤ  ]قيد[
 ويقال للفرس اجلواد: قـَْيُد األوابِد، ألنه مينع الوحَش من الَفوات، لسرعته. قال امرؤ القيس:

( * وقيد: اسم فرس كان لبىن تغلب، عن االصمعي ويقال للقد الذي يضم 2مبُْنَجِرٍد قيد االوابد هيكل )
 ُعرقويَب الرْحِل: قـَْيٌد.

_________ 
 ( االزمل: الصوت املختلط. يف املطبوعة االوىل " ذوأرمل "، صوابه يف اللسان.1)
 ( صدره:2)

 وقد أغتدى والطري يف وكناهتا:
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قال األمحر قيد الفرس: مِسٌَة تكون يف عنق البعري على صورة القيد. وأنشد: كوم على أعناقها قيد الفرس * 
املقيد: موضع القيد من رجل الفرس، واخلَلخال من املرأة. وتقول: بينهما، و  -تنجو إذا الليل تداىن والتبس 

الذى إذا قدته ساهلك. وقال الشاعر: وشاعر قوم قد  ِقيُد رُْمٍح ابلكسر، وقاُد رُْمٍح، أي َقْدُر رمح. والقيد:
 -وت أشم خبوط ابلفراسن مصعب * فأصبح مىن قيدا ترب -حسمت خصاءه * وكان له قبل اخلصاء كتيت 

 والقياد: حبل تقاد به الدابة.



 فصل الكاف
 ل مبعىن.عقبٌة َكؤوٌد: شاقَُّة املصَعِد. وتكادين الشئ وتكاءدىن، أي شق على، تفاعل وتفع ]كأد[
 الَكِبُد والِكْبُد: واحدة األْكباِد، مثل كذب وكذب. ويقال أيضا كبد للتخفيف، كما قالوا للفخذ فخذ. ]كبد[
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اء: وسطها. يقال: َكبََّد النجُم السماَء، أي توسَّطها. وَتَكبََّدِت الشمُس، أي صارت يف َكِبِد السماِء. وكبد السم
م صغَّروا ُكبيَدًة مث مجعوا. وَكِبُد القوِس: مَ  قِبضها: يقال: َضع وَتَكبََّد اللنُب: َغُلَظ وَخثـَُر. وُكبَـْيداُت السماِء، كأهنَّ

هى ما بني مقبضها وجمرى السهم منها. وَكَبْدُت الرجَل: أصْبت َكِبَدُه، فهو َمْكبوٌد. السهَم على َكِبِد القوِس، و 
واألْكَبُد: الضخُم الوسط، وال يكون إال بطئ السرِي. وامرأٌة َكْبداُء بيِ نة الَكَبِد، ابلتحريك. وقوٌس َكْبداُء، إذا 

ُة. قال تعاىل: مأل َمقِبُضها . والَكَبُد: الِشدَّ  الكفَّ
د َخَلْقنا اإلنساَن يف َكَبٍد( *. وكاَبْدُت األمَر، إذا قاسيَت شدته. والكباد: وجع الكبد. ويف احلديث " )لق

الكباد " من العب ". االصمعي: يقال لألعداء: سوُد األكباِد، كما يقال هلم: صهب السبال، ون مل يكونوا 
 -عداء واالكباد سود عشى: فما ُأْجِشَمْت من إْتياِن قوٍم * هم االكذلك. قال األ

(2/530) 

 

 وقوهلم: فالن ُتْضَرُب إليه أْكباُد اإلبل، أي يـُْرَحُل إليه يف طلب العلم وغريه.
 الكتد والكتد: مابني الكاهل إىل الَظهر. والَكَتُد: جنٌم. ]كتد[
إلصبع، كما يشري ارة ابالَكدُّ: الِشدَّة يف العمل وطلب الكسب. وكددت الشئ: أتعبته. والَكدُّ: اإلش ]كدد[

والكد: ما يدق فيه  -السائل. قال الكميت: َغنيُت فلم أردد كم عند بغية * وحجت فلم أكدد كم ابالصابع 
( * 1األشياء كاهلاون. والَكديُد: األرض املَْكدودُة ابحلوافر. قال امرؤ القيس. * أثـَْرَن ُغبارًا ابلَكديِد املُرَكَِّل )

 ماؤها إال جبهٍد. والُكداَدُة، ابلضم: القشدُة وما يبقى يف أسفل الِقدر من املرق أيضا. يـَُنلْ  وبئٌر َكدوٌد، إذا مل
 والكد كدة: حكاية صوت شئ يضرب على شئ صلب. والكد كدة: العدو البطئ.

_________ 
 ( صدره. * مسح إذا ما الساحباُت على الَوىن:1)
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الكداد ابلضم: اسم فحل تنسب إليه احلمر، يقال بنات وحكى االصمعي: قوم أكداد، أي سراع. قال: و 
 -( من بنات الكداد * يدمهج ابلوطب املزود 2( : وعري هلا )1كداد. وأنشد )

فارسي  معرب. وقال الشاعر الفرزدق: وكنَّا إذا القيسيُّ َنبَّ َعتوُدُه * َضَربْناُه بني  الَكْرُد: الُعْنُق، ]كرد[
والَكْرُد: الَطْرُد. يقال: فالن َيْكُرُد القوَم، كأنَّه يدفعهم ويطردهم. واملكاردة: املطاردة.  - األنثـََينْيِ على الَكْردِ 

يدة ابلكسر: ما يبقى يف أسفل اجلُلِة من جانبيها من والكرد، ابلضم: جيل من الناس، وهم االكراد. والكرد
 دة وفدره( كردي4( * وأطعمت )3التمر. قال الراجز: وأصلحت قدرا هلا أبطره )

_________ 
 ( للفرزدق.1)
 ( يف التكملة: " محار هلم " على اجلمع. ويروى: " حصان ".2)
 ( يف اللسان: " قد أصلحت ".3)
 ( يف اللسان: " وأبلغت ".4)
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َفُكُم * واآلِكال َفْعَن َضيـْ ت من مترها واعلوطت بسحره. واجلمع الَكراديُد. قال الشاعر: القاِعدات فال يـَنـْ
 -بَقيَّاِت الكراديد 

و كاِسٌد وَكسيٌد. وسلعٌة كاِسَدٌة، وسوٌق كاِسٌد بال هاٍء. وأْكَسَد الرجل، أي كسد الشئ كسادا، فه  ]كسد[
أي  -َكَسَدْت سوقُه. وقول الشاعر معاوية بن مالك: إذ ُكلُّ حيٍ  انِبٌت أَبروَمٍة * نـَْبَت الِعضاِه فماجد وكسيد 

 دون.
االرض غليظة، وكذلك الكلندى.  ملكاُن الصلُب من غري حصى. والَكَلَدُة: قطعٌة منالَكَلُد: ا ]كلد[

 واملكلندد: الصلب. واكلندى البعري، إذا غلظ واشتد، مثل اعلندى. وكلدة: اسم رجل.
صَّاُر الَكَمُد: احلزن املكتوم. تقول منه: َكِمَد الرجل فهو َكِمٌد وكيمد. واملكدة: تغري اللون. وأكمد القَ  ]كمد[

 الثوَب، إذا مل ينَـقِ ْه.
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( الكماد، ابلكسر. وىف احلديث: " الكماد أحب إىل من 1وَتْكميُد العضِو: تسخينُه خبرٍق وحنِوها، وكذلك )
 الكى ".
نِبُت شيئاً. َكَنَد ُكنودًا، أي َكَفَر الِنعمة، فهو َكنوٌد. وامرأٌة َكنوٌد أيضاً: وُكُنٌد مثله. وأرٌض َكنوٌد: ال تُ   ]كند[

وكندة: أبوحى من  -وَكَنَدُه، أي قطعه. قال االعشى: أميطى متيطي بصلب الفؤاد * وصول حبال وكنادها 
 اليمن، وهو كندة بن ثور.

َعُد: ضربٌ  ]كنعد[  من مسك البحر. قال جرير: كانوا إذا جعلوا يف صريهم بصال * مث اشتووا كنعدا من الَكنـْ
 -ماحل جدفوا 

فعل كذا، َيكاُد َكْودًا وَمكاَدًة، أي قاَرَب ومل يفعل. وحكى سيبويه عن بعض العرب: كدت أفعل كاَد ي  ]كود[
 كذا، بضم الكاف. قال: وحدثين

_________ 
 ( يف اللسان: " وذلك ".1)
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وا ون كاد وزال، فنقلأبو اخلطاب أن انسا من العرب يقولون: كيد زيد يفعل كذا، وما زيل يفعل كذا، يريد
الكسر إىل الكاف يف فعل كما نقلوا يف فعلت. وزعم االصمعي أنه مسع من العرب من يقول: ال أفعل ذلك 

 وال كودا، فجعلها من الواو. وقد يدخلون عليها " أن " تشبيهاً بعسى. قال رؤبة:
ه. ويقال: ال َمَهمََّة يل نه، أي ما يراد من( * وقوهلم: عرف فالن ما ُيكاُد م1قْد كاَد من طوِل الِبلى أْن ميصحا )

وال َمكاَدَة، أي ال أُهمُّ وال أكاُد. وتقول ملن يطلب منك الشئ فال تريد إعطاءه: ال وال َمكاَدَة. وكاَد ُوِضَعْت 
ملقاربة الشئ، فعل أو مل يُفعل، فمجرَُّدُه ينبئ عن نفي الفعل، ومقرونُه ابجلحد ينبئ عن وقوع الفعل. قال 

 :عضهم يف قوله تعاىلب
 )َأكاُد أْخفيها( *: أريُد أخفيها. قال: فكما جاز أن يوضع أريُد موضَع أكاد يف قوله تعاىل:

( * فكذلك أكاُد. وأنشد األخفش: َقضَّ  )ِجدارًا يُريُد أن يـَنـْ
_________ 

 ( قبله:1)
 ربع عفاه الدهر طوال فامنحى:
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 -ِو الَصبابَِة ما مضى كاَدْت وِكْدُت وتلك خرُي إرادٍة * لو عاَد من هلَْ 
 َكَهَد احلمار َكَهداانً، أي َعدا. وأْكَهْدتُُه أان. واْكَوَهدَّ الفرُخ اْكِوْهدادًا، وهو ارتعاده إىل ُأمِ ه لتزقه.  []كهد

ا مسِ ي احلرُب َكْيدًا. يقا ]كيد[ ل: غزا فالن الَكْيُد: املكر. كاَدُه َيكيَدَه َكْيدًا وَمكيَدًة. وكذلك املُكاَيَدُة. ورمبَّ
ًا. وكلُّ شئ تعاجله فأنت تكيده. ويقال: هو َيكيُد بنفسه، أي جيود هبا. ويسمى اجتهاد العرب يف فلم يـَْلَق َكْيد

 صياحه كيدا، وكذلك القئ.
 فصل الالم

اكب بني كتفيه. الِلْبُد: واحد الُلبوِد. والِلْبَدُة أخصُّ منه. ومنه قيل لُزبـَْرِة األسد لِْبَدٌة، وهي الشعر املرت  ]لبد[
( . واللبادة: ما 1ْبَدٍة. ويف املثل: " هو أمنع من لبدة االسد ". واجلمع لبد، مثل قربة وقرب )واألسد ذو لِ 

 ( .2يلبس منها للمطر )
_________ 

 ( قال يف املختار: ومنه قوله تعاىل: " كادوا يكونون عليه لبدا ".1)
 واللبادة: لباس من لبود ". ( يف اللسان: " واللبادة: قباء من لبود.2)
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الَشَعُر. والَلَبُد: الصوف. أي ماله شئ. وألبدت الفرس فهو ُمْلَبٌد، إذا وقوهلم: " ماله سبد وال لبد "، الَسَبُد: 
والق شددَت عليه الِلْبَد. وأَْلَبْدُت السرَج، إذا عِملت له لِْبدًا. وَأْلَبْدُت الِقربة: جعلتها يف لَبيٍد، وهو اجلُ 

َل، فيصري على َعُجزه لِْبَدٌة من ثـَْلِطِه الصغري. وأَْلَبَد البعرُي: إذا ضرب بذنَبه على عجزه وقد ثـََلَط عليه واب
وبوِلِه. وأَْلَبَد ابملكان: أقام به. وَأْلَبَدِت اإلبُل، إذا أخرج الربيع ألواهنا وأوابرها وهتيَّأت للِسَمِن. ولبد الشئ 

َلبََّدِت األرض بد لُبودًا: تـََلبََّد هبا أي لصق. وتـََلبََّد الطائر ابألرض: أي جثم عليها. وتَـ ابالرض، ابلفتح، يل
ْلَبُد لََبدًا، إذا َدِغَصْت ) ( من الِصلِ ياِن، وهو التواٌء يف َحيازميِها ويف 1ابملطر. ولَِبَدِت اإلبل ابلكسر تـَ
ه إبٌل لَبادى، وانقٌة َلِبَدٌة. واْلتَـَبَد الورق، أي تـََلبََّد بعضه غالِصِمها، وذلك إذا أكثرْت منه فتَغصُّ به. يقال: هذ

 واْلتَـَبَدِت الشجرة: كثرت أوراقها. قال الساجع: وصلياان بردا وعنكثا ملتبداعلى بعض. 
_________ 



( دغصت، ابلغني املعجمة: استكثرت منه فالتوى يف حيازميها وغصت به. وىف املطبوعة االوىل: " دعصت 1)
 ابملهملة، تصحيف. "
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 الكتاب: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية
 هـ(393املؤلف: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف: 

 حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار
 بريوت -الناشر: دار العلم للماليني 

 م 1987 - هـ 1407بعة الطبعة: الرا
 6عدد األجزاء: 

 تاب موافق للمطبوع، وهو مذيل حبواشي احملقق[]ترقيم الك

ولبد الندى االرض. والَتلبيُد أيضاً: أن جيعل املُْحرُِم يف رأسه شيئاً من صمٍغ ليَـتَـَلبََّد شعره بـُْقَيا عليه، لئال 
 َعَث يف اإلحرام. وقوله تعاىل:َيشْ 

لَُبٌد، أي جمتمعون. والُلَبُد أيضاً: الذي ال يسافر وال  مااًل لَُبدًا( *، أي مجًّا. ويقال أيضاً: الناسُ )يقول َأْهَلْكُت 
ِبُد ويروى " اللَ  -( 1يربح. قال الشاعر الراعي: من امرٍئ ذي مساٍح ال َتزاُل له * بـَْزالُء يعياهبا اجلثامة اللبد )

رب أن ر لقمان، وهو ينصرف ألنَّه ليس مبعدول. وتزعم الع". قال أبو عبيدة: وهو أشبه. ولبد: آخر نسو 
لقمان هو الذى بعثته عاد يف وفدها إىل احلرم ليستسقى هلا، فلما أهلكوا خري لقمان بني بقاء سبع بعرات 

عة أنسر كلما هلك نسر، خلف بعد ( عفر، يف جبل وعر، ال ميسها القطر، أو بقاء سب2مسر، من أظب )



قال النابغة: َأْضَحْت َخالًء وأضحى  و، فكان آخر نسوره يسمى لبدا. وقد ذكرته الشعراء.نسر. فاختار النسر 
 -أهُلها احتملوا * َأْخىن عليها الذي َأْخىن على لبد 

_________ 
 ( ويروى:1)

 من أمر ذى بدوات ال تزال له
 ( مجع ظىب.2)
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 مر.واللبيد: اجلوالق الصغري. ولبيد: اسم شاعر من بىن عا
 أحْلََد يف دين هللا، أي حاد عنه وَعَدَل. وحَلََد، لغٌة فيه. وقرَئ: ]حلد[

 َن إليه( *. واْلَتَحَد مثله. وأحْلََد الرجل، أي ظلم يف احلرم. وأصله من قوله تعاىل:)ِلساُن الذي يـَْلَحدو 
( : َقْدينَ من َنْصِر 1ْيد ابن ثور ))ومن يُِرْد فيه إبحْلاٍد بظُْلٍم( *، أي إحلاد بظلم، والباء فيه زائدة. قال محَُ 

َبنْيِ َقدي * ليَس اإلماُم ابلَشحيِح املُْلِحِد ) أي اجلائر مبكة. والَلْحُد ابلتسكني: الشق  يف جانب  -( 2اخلُبَـيـْ
 القرب،

_________ 
 .649( صوابه: محيد بن مالك بن ربعى. راجع السمط ص 1)
* ال نوم حىت حتسرى وتلهدى * أو تردى حوض أىب حممد * ( الرجز: قلت لعنسي وهى عجلى تعتدى 2)

رد * إن ير يوما ابلفضاء يصطد * أو ينجحر فاجلحر شر ليس االمام ابلشحيح امللحد * وال بوبر ابحلجاز مق
حمكد * احملكد: االصل. والوبر: دويبة أصغر من السنور طحالء اللون حسنة العينني ال ذنب هلا، تدجن يف 

 قرد: الالصق ابالرض من فزع أو ذل.البيوت. وامل
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ئ واللحد ابلضم لغة فيه. تقول حَلَْدُت للقرب حلَْدًا، وأحْلَْدُت له أيضاً، فهو ُمْلَحٌد. وامللتحد: اجملأ، الن الالج
 مييل إليه.

: اللديداِن: جانبا الوادي. قال: ومنه أِخذ الَلدوُد، وهو ما ُيصبُّ من األدو  ]لدد[ ية يف أحد ِشقَّي األصمعي 



ألدة. وقد ُلدَّ الرجل فهو ملدوٌد،  الفم. قال ابن السكيت: يقال يف املثل: " جرى منه جمرى اللدود ". ومجع
ًة * وأقْـبَـْلُت أْفواَه الُعروِق املَكاِواي وأْلَدْدتُُه أان، واْلَتدَّ هو. قال ا  -بن أمحر: شرِبت الشكاعى والَتَدْدُت أِلدَّ

ٌة. ومنه اشتقاُق قوهلم: فالٌن يتَلدَُّد، أي يلتفت مييناً واللديُد مثل ا  للدوِد. واللديداِن: صفحتا العنق، ومجعه أَِلدَّ
صومة، وقوٌم لد. ولد أيضا: موضع ابلشام. واللد ابلفتح: ومشااًل. ورجٌل َأَلدُّ بنيِ  الَلَدِد، وهو الشديد اخل

 اجلوالق. وقال الراجز:
ْيِه على َصْفح  ُه: َخَصَمُه، فهو الد ولدود. قال الراجز:كأنَّ لدَّ ُه يـَُلدُّ  َجَبْل * وَلدَّ
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َدٌد وَأَلْنَدٌد، أي َخِصٌم، مثل األََلِد. ألد أْقراَن اخُلصوم الَلدِ  * يقال: ما زلت أالدُّ عنك، أي أدفع. ورجٌل يـََلنْ 
ن ليلحقوه ببناء سفرجل، فلما ذهبت النون عاد إىل ( ، الن أصله ألد، فزادوا فيه النو 1وتصغري ألَْنَدٍد أُلَْيٌد )

 أصله. وقوهلم: ماىل منه حمتد وال ملتد، أي بد.
ر يكسر كسرا. ولسد العسل أيضاً: لِعقه. وحكى َلَسَد الطال ُأمَّه يـَْلِسُدها لسدا، أي رضعها، مثال كس ]لسد[

  ابلتحريك، مثل جلذ الكلب االانء جلذا.أبو حامت يف كتاب األبواب: َلِسَد الَطال ُأمََّه ابلكسر َلَسداً 
الُلْغدوُد: واحد الَلغاديِد، وهي اللَحمات اليت بني احلنك وصفحة العنق. والُلْغُد مثله، واجلمع أْلغاٌد.  ]لغد[

 ( ، أي متغيظا حنقا.2ْدُت اإلبَل العوانَد، إذا َرَدْدهَتا إىل القصد والطريق. وجاء فالٌن ملتغدا )وَلغَ 
_________ 

: 1( بسكون الياء وإدغام الدالني، وهو مذهب سيبويه. واملربد يقول " أليد " ابلفك. شرح الشافية 1)
254. 

 يف اللسان: " متلغدا، أي متغضبا متغيظا حنقا ".( 2)
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سر َلَكدًا، أي لزمه ولصق به. وتلكد الشئ: لزم بعضه بعضا. األصمعي: َلِكَد عليه الَوَسُخ ابلك ]لكد[
 وامِلْلَكُد: شبه ُمدق  يَُدق  به.

( ، أي أثقله. االصمعي: هلد القوم دواهبم: َجَهدوها وأحرثوها. قال جرير: ولقد تـَرَْكُتَك 1هَلََدُه احِلْمُل ) ]هلد[
ْلهوٌد. وكذلك أي حسريًا. وهَلََدُه هَلْدًا، أي دفعه ِلذله، فهو مَ  -يدا اي فـََرْزَدُق خاسئاً * ملَّا َكبَـْوَت لدى الرِهاِن هلَ 



أي مدفع،  -( َسريٍع إىل اخلَنا * َذلوٍل إبمجاِع الرجاِل ُمَلهَِّد 2عي )هَلََّدُه. قال طرفة يذم رجال: بطئ عن الدا
 به: إذا أمسكت أحد الرجلني وخلَّيت وإمنا شدد لتكثري. أبو زيد: أهْلَْدُت به: أْزرَْيُت به. أبو عمرو: أهْلَْدتُ 

، أي ه. قال: فإن َفطَّْنَت رجاًل مبا صاِحبه يكلِ مه قال: وهللااآلخر عليه وهو يقاتل  ما قُلتها إال أن تـُْلِهَد علي 
 تعنَي على.

_________ 
 ( يقال: هلد البعري يلهد: إذا عض احلمل غاربه وسنامه حىت يؤمله. هلد، كمنع، يلهد هلدا.1)
 ( ويروى: " عن اجللى ".2)
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اٍء فتحسى، وال بغليظٍة فُتلقم، وهي اليت جتاوُز حدَّ احلريقِة لعصائد، ليست حَبسهيدة: الرخوة من اوالل
 والسخينِة، وتـَْقُصُر عن العصيدة.

 فصل امليم
: قيل لبعض العرب: أِصْب لنا موضعاً. فقال 1املَْأُد ) ]مأد[ ُ الناعم. قال األصمعي  ( من النبات: الَلنيِ 

: هو مَيَْأُد ًا. واْمَتَأَد فالانً أَثْدًا َمْأدرائدهم: وجدُت مكا ٌن خريًا، أي َكَسَبُه. ويقال للغصن إذا كان انعماً يهتز 
َمأ دًا حسناً. وغصن ميؤود، أي انعم. ورجل ميؤود، وامرأة ميؤودة: شابَّة انعمة. وميؤود: موضع. قال الشماخ: 

 (1نواكز )فظلت بيمؤود كأن عيوهنا * إىل الشمس هل تدنو ركى ال
ْجُد: الكرم. واملَجيُد: الكرمي. وقد جَمَُد الرجل ابلضم، فهو جميد وماجد. قال ابن السكيت: الشرف ملَ ا ]جمد[

 واجملد يكوانن
_________ 

( يف املخطوطة: " وجد خبط اجلوهرى يف نسخة ركى النواكز ". يف ديوانه: " ركى نواكز ". والركى بضم 1)
البئر. والنواكز: مجع انكز، وهى الىت فىن ماؤها. ه: مجع ركية، وهى تح أوله وكسر اثنيأوله وكسر اثنيه وقيل بف

 شبه عيون هذه االتن بعيون ركى قل ماؤها. وهذا التشبيه حسن.
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ابآلابء. يقال: رجٌل شريٌف ماجٌد: له آابٌء متقدِ مون يف الشرف. قال: واحلسب والكرم يكوانن يف الرجل وإن 
ومَتاَجَد القوم فيما بينهم. وماجدته فمجدته أجمده، أي غلبته ابجملد. وجَمََدت اإلبُل مل يكن له آابء هلم شرف. 

من اخلال قريباً من الِشَبع. وجَمَّْدهُتا أان متجيدًا. وقال أبو عبيد: أهل العالية يقولون: جمدت  جُمودًا، أي انلت
ْدهتا مَتْجيدًا، أي عَلْفتها ِنصَف بطنها. الدابة أجمدها جمدا، أي عَلْفتها ِملء بطنها. وأهل جند يقولون: جَمَّ 

" يف كلِ  شجٍر انر، واْسَتْمَجَد املَْرُخ والَعفار "، أي استكثرا والَتْمجيُد: أن يـَْنُسَب الرجل إىل اجملد. ويف املثل: 
ما ُيسرعان الَوْرَي، َفُشبِ ها مب ما أخذا من النار ما هو َحْسبُـُهما. ويقال: ألهنَّ ن يكثر من العطاء طلبا منها، كأهنَّ
ل لبيد: سقى قـَْومي َبين للمجد. وبنوجمد: أوالد ربيعة بن عامر بن صعصعة. وجمد: اسم أمهم نسبوا إليها. قا

 -جمٍد وُأْسقى * مُنريًا والقبائل من هالل 
ُه يف غيِ ه، أي  ]مدد[  أمهله وطول له.مددت الشئ فامتد واملادة الزايدة املت صلة. وَمدَّ هللا يف عمره. وَمدَّ
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ُه هنٌر آخر. قال العجاج:  واملد: السيل. يقال: َمدَّ النهُر، وَمدَّ
( * مد النهار: ارتفاعه. ويقال: هناك قطعُة أرٍض َقْدُر َمدِ  البصر، أي مدى البصر. ورجٌل 1سيٌل أيتٌّ مده أتى )

َد ال( ممَُدٌَّد، أي مم2أي طويل القامة. وِطراٌف )َمديُد القامة،  رجُل، أي دوٌد ابألطناب، شدد للمبالغة. ومَتَدَّ
متطَّى. واملُدُّ ابلضم: ِمكيال، وهو ِرطٌل وثُلث عند أهل احلجاز، ورطالن عند أهل العراق. والصاع: أربعة 

ٌة من الزمان: بُرهة منه. واملُد ة أيضاً: اسم  ُة، ابلفتح: ما اْسَتْمَدْدَت به من امِلداِد على القلم. أْمداٍد. وُمدَّ واملَدَّ
َمَدْدُت الشئ. واملدة، ابلكسر: ما جيتمع يف اجلرح من القيح. وامِلداُد: الِنْقُس. تقول املر ة الواحدة من قولك 

 منه: َمَدْدُت الَدواة وأْمَدْدهتا أيضاً. وأْمَدْدُت الرجل، إذا أعطيته مدة بقلم.
_________ 

 ( بعده:1)
 غب مساء فهو رقراقى

 ف، ككتاب: بيت من أدم.( الطرا2)
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وأمددت اجليش مبََدٍد. واالسِتمداُد: طلب املََدِد. قال أبو زيد: َمَدْدان القوَم، أي صران َمَددًا هلم: وأمَدْدانهم 
ٌة. وأَمدَّ ا َدْدُت اإلبل لَعْرَفُج إذا جرى املاء يف عوده. ومَ بغريان. وأْمَدْدانُهْم بفاكهة. وأَمدَّ اجلرُح: صارت فيه ِمدَّ

ثـَُر هلا على املاء شيئاً من الدقيق وحنوه فتسقيها. واالسم املَديد. وماٌء إِمدَّاٌن: شديد  وأْمَدْدهتا مبعىًن، وهو أن تـَنـْ
 امللوحة، هو إفعالن بكسر اهلمزة.

ورق عليه. وفرٌس أْمَرُد: ( : ال نبَت فيها. وُغصن أْمَرُد: ال 1املَْرُد: مثر األراك الغضُّ منه. ورملة َمْرداُء ) ]مرد[
ُ املََرد ابلتحريك، وال يقال جارية مْرداء. قال األصمعي: يقال مَتَرََّد فالٌن ال شعر على  ثـُنَِّتِه. وغالٌم أْمَرُد بنيِ 

 مَتريُد الغصن: جتريدة من الورق.زماانً مث خرج وجهه، وذلك أن يـَْبقى أْمَرَد حيناً. ومَتريُد البناء: متليسه. و 
_________ 

قال الراعى: فليتك حال البحر دونك كله * ومن ابملرادى من فصيح ( ومجعها مرادى خمففا مساعا، 1)
 -وأعجما 
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( : التمر يُنقع يف اللنب حىتَّ يلني. وَمَرَد الصيب ثدَي أمِ ه 1ومرد اخلبز مَيُْرُدُه َمْردًا، أي ماثَُه حىتَّ يلني. واملَريُد )
شئ: املرون عليه. واملارد: العاتى. وقد َمُرَد الرجل ابلضم َمراَدًة، فهو ماِرٌد وَمريٌد. روُد على الَمْردًا. واملُ 

وامِلر ِيُد: الشديد املرادة، مثال اخلمري والسكري. ومراد: أبو قبيلة من اليمن، وهو مراد بن مالك بن زيد بن 
( . واملراد، ابلفتح: 2ى هذا القول )وهو فعال علكهالن بن سبأ. ويقال: كان امسه حيابر فتمرد فسمى مرادا. 

 العنق. ومارد: حصن دومة اجلندل. يقال يف املثل: " مترد مارد وعز االبلق ".
 املسد، ابلتحريك: الليف. يقال حبل من َمَسٍد. واملََسُد أيضاً: حبٌل من ليف أو خوص. قال الراجز: ]مسد[

_________ 
 ( يقال أيضا ابلذال املعجمة.1)
 الثاين أن يكون مفعال من أراد. ( والقول2)
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( لدان لينا فإىن * ما شئت من أمشط مقسئن * وقد يكون من جلود 1اي مسد اخلوص تعوذ مىن * إن كنت )
 -( * ليس أبنياب وال حقائق 3( : ومسد أمر من أاينق )2عمارة بن طارق ) اإلبل أو من أوابرها. قال



 دا: أجدت فتله. قال رؤبة:ومسدت احلبل أمسده مس
ويشده. ورجل ممسود، أي جمدوُل ( * يقول: إن البقل يقوى ظهر هذا احلمار 4ميسد أعلى حلمه وأيرمه )

ْدِل، واأَلْرِم. وهي مَمْسوَدٌة، ومعصوبٌة، وجمدولٌة، ومأرومٌة. واملَْسُد: اخلَْلِق. وجاريٌة َحَسنة املَْسِد، والَعْصِب، واجلَ 
 ليل. واملساد على فعال: لغة يف امِلساِب، وهو حِنُْي الَسمن، وسقاء العسل.إدآب السري ابل

 املَصاُد: أعلى اجلبل. قال الشاعر: ]مصد[
_________ 

 ( يف اللسان: " إن تك ".1)
 مى.( وقيل لعقبة اهلجي2)
 ( قبله:3)

 فاعجل بغرب مثل غرب طارق
 -وأتدمه ( بعده: جاءت مبطحون هلا ال أتمجه * تطبخه ضروعها 4)
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م * َمصاٌد ملن أيوي إليهم ومعِقُل  وُمْصداٌن. وَمَصَد الريَق: مصَّه.  واجلمع أْمِصَدةٌ  -إذا أبرز الروع الكعاب فإهنَّ
واملصد: ضرٌب من الَرضاع. واملَْصُد: اجِلماع، يقال: َمَصَدها. وما وجدان هلذا العام َمْصَدًة، أي بردا. قال ابن 

 بدل الصاد زااي فيقال: مزدة.السكيت: وقد ت
( : هل يرون ذودك 1َمَعَد يف األرض: ذهب. ومعدت الشئ وامتعدته: اجتذبته بسرعة. قال الراجز ) ]معد[

وبعري َمْعٌد، أي سريع. قال الَزفَياُن: ملا رأيت الظُْعَن شالت حُتْدى *  -( * وساقيان سبط وجعد 2نزع معد )
والثمر. يقال: ُبْسٌر ثـَْعٌد َمْعٌد، أي رَْخٌص. وبعضهم يقول: هو واملَْعُد: الَغضُّ من البقل  -دا أتْـبَـْعتُـُهنَّ أْرَحِبيًّا َمعْ 

 إتباٌع ال يُفَرد. واملَِعَدُة لإلنسان مبنزلة الَكِرِش لكلِ  جمرت . يقال: َمِعَدٌة وِمْعَدٌة، عن ابن السكيت.
_________ 

 ( هو أمحر بن جندل السعدى1)
 ( قبله:2)

 عد بن عمر اي سعد:اي س
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َتف ) ]مغد[ ا وارمة، ألنَّ الشعر يـُنـْ ( لينبت أبيض. وقال الشاعر: تبارى قرحة مثل 1املَْغَدُة يف ُغرَِّة الفرس كأهنَّ
 ( :2واملغد أيضا: الناعم. قال الراجز ) -وترية مل تكن مغدا  -*  ال

ْغدًا، أي َغذاه عيٌش انعم. وابن َد الرجَل عيٌش انعم، ميَْغُدُه مَ ( * قال أبو زيد: َمغَ 3وكان قد َشبَّ شباابً َمغدا )
االعرايب مثله. وقال الفراء: َمَغَد يف عيٍش انعم مَيَْغُد َمْغدًا. ويقال: أْمَغَد الرجُل، إذا أكثر من الشرب. 

ها َرِضَعين. وَمَغَدِت الَسْخَلُة أمَّ واإلمغاُد: إرضاع الفصيل وغريِه. تقول املرأة: أْمَغْدُت هذا الصيبَّ َفَمَغَدين، أي 
مَتَْغُدها َمْغدًا، أي رِضعتها ويقال: وجدُت َصَربًَة َفَمَغْدُت جوَفها، أي َمِصصُته، ألنه قد يكون يف جوف الَصربة 

 شئ كأنه الغراء والدبس. وتسمى الَصَربة َمْغدًا، وكذلك َصْمغ ِسْدِر البادية قال َجْزء -وهي صَمغ الطَْلِح  -
 -ِد الِسدر يُنَظر حنَوه * وال جُيَْتىن إال بفأٍس وحمجن بن احلارث اخلُنَـْيسي: وأنتم َكَمغْ 

_________ 
 ( الوجه ما يف اللسان: " ينتتف ".1)
 ( هو إايس اخلبريى.2)
 ( قبله:3)

 حىت رأيت العزب السمغدا:
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 -واملغافر ( * أهل اللثى واملغد 1وقال آخر: حنن بنو سواءة بن عامر )
املََقِديُّ خمففة الدال: شراٌب منسوب إىل قرية ابلشام يتخد من العسل. وقال الشاعر: علِ ل القوَم قلياًل  ]مقد[

 -إهنْم قد عاَقروا اليو * م شراب مقديه  -* اي ابن بنِت الفارسي ْه 
ل نكداء. وركية زرها ومل ينقص، مثمَكَد ابملكان ُمكودًا: أقام به. وانقٌة َمكوٌد وَمْكداُء، إذا ثبت غ ]مكد[

 ماِكَدٌة، إذا ثبت ماؤها على َقرٍن واحد ال يتغري. والَقْرُن: قرن القامة.
غصن ُأْملوٌد: أي انعم. ورجل أملود وامرأة أملودة، عن يعقوب. وشاب أْمَلُد وجاريٌة َمْلداُء، بيِ نا املََلِد.  ]ملد[

 ( .2ومتليد االدمي: مترينه )
_________ 

بن صعصعة: بطن من هوازن على ما نقله م ر عن القلقشندى يف هناية االرب. ووقع يف ( سواءة بن عامر 1)



 نسخ " بنو سؤالة " وأظنه حتريفا، فقد راجعت ابب الالم من الكتابني فلم أجد فيه بىن سوالة. قال نصر.
 ( ويروى "متريده"2)
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 ( ويروى: " متريده ".2)
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 ن الصحارى، مثل االمليس.ليد مواالم
املهد: مهد الصىب. واملهاد: الفراش. وقد مهدت الفراش مهدا: بسطته، ووطأته. ومتهيد االمور:  ]مهد[

 ( :1تسويتها وإصالحها: ومتهيُد الُعذر: بسطه وَقبوله. وامتهاد السنام: انبساطه وارتفاعه. قال الراجز )
وهو فعلل. قال سيبويه: امليم هد: التمكن. ومهدد من أمساء النساء، ( * والتم2وامتهد الغارب فعل الدمل )

 من نفس الكلمة، ولو كانت زائدة الدغم احلرف، مثل مفر ومرد. فثبت أن الدال ملحقة، وامللحق ال يدغم.
ماد الشئ مييد ميدا: حترَّك. ومادت األغصان، متايلت. وماَد الرجل. تبخرت. وميادة: اسم امرأة.  ]ميد[

 ر:.... وصادفت نعيما وميداان من العيش أخضرامليدان: واحد امليادين. وقول ابن أمحوا
_________ 

 ( هو أبو النجم.1)
 ( قبله:2)

وقام جىن السنام االميل جىن السنام: ما طال منه. ويقال للشئ إذا طال: قد جن. وامتهد: ارتفع، مثل ما 
 يرتفع الدمل.
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 ماَرُهْم من امِلرية. واملُمتاُد ُمْفتَـَعٌل منه. وأنشد األخفش لرؤبة: هُتدي ْم مَييُدُهْم: لغة يفيعىن به انعما. وماَدهُ 
وهو املُْستعطى املسؤول. ومنه املائدة، وهى خوان غليه  -رءوس املرُْتَفنَي األنداْد * إىل أمري املؤمنني املُْمتاْد 



بيدة: مائدة فاعلة مبعىن مفعولة، مثل ا هو ِخوان. قال أبو عم فليس مبائدة، وإمنَّ طعام. فإذا مل يكن عليه طعا
عيشة راضية مبعىن مرضية. ومائد يف شعر أىب ذؤيب: ميانية أحيا هلا مظ مائد * وآل قراس صوب أرمية كحل 

يف بين  ين ِ من قريٍش، ونشأتُ اسم جبل: وَمْيَد: لغة يف بـَْيَد مبعىن غري. ويف احلديث " أان أفصُح العرب َمْيَد أ -
 وفسَّره بعضهم من أجل أىن. سعد بن بكر ".

 فصل النون
ُكم وداهيًة آندى * أظل تكم بعارضها املخيل  ]أند[  - 69) -النآُد والنآدى: الداهيُة. قال الكميت: فإاي 

 صحاح(
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َطالَُّع أجْنٍُد، وطال ع الثنااي،  الَنْجُد: ما ارتفع من األرض، واجلمع جِناٌد وجُنوٌد وأجْنٌُد. ومنه قوهلم: فالن ]جند[
( . وقد يـَْقُصُر الُقلُّ الَفىت دون مَهِ ِه * 1يد بن أيب ِشحاِذ الض يب  )إذا كان سامياً ملعايل األمور. قال الشاعر مح

َكْشِحِه هَضُم   ( : يَغدو أماَمُهُم يف كلِ  َمْرأبٍة * طال ِع أجْنَِدٍة يف2وقال آخر ) -ِد وقد كان لوال القل َطال َع أجنُْ 
قال الشاعر امرؤ القيس: َغداَة َغَدْوا فساِلٌك ( . و 3وهو مجع جُنود، مجع اجلمع. والَنْجُد: الطريق املرتفع ) -

َنْجُد: ما يُنجَُّد به البيُت من املتاع، أي يزيَُّن، واجلمع جنود، عن وال -َبْطَن خَنْلٍة * وآخُر منهم جازٌِع جَنَْد َكْبَكِب 
َقَر جتليٌل وتنجيُد . والتنجيد: التزيني قال ذو الرم ة: حىتَّ كأنَّ ِرايَض الُقفِ  أْلَبَسها * من أىب عبيد  -َوشي َعبـْ

 والَنجَّاُد: الذي يعاجل الفرش والوسادة
_________ 

 الدارمي. ( وقيل خالد بن علقمة1)
 ( زايد بن منقذ.2)
 الطريقني: طريق اخلري، وطريق الشر. ( قلت: ومنه قوله تعاىل: " وهديناه النجدين "، أي3)
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وخييطهما. ورجل منجذ ابلذال والدال مجيعاً، أي جمرٌَّب قد جَنََّده الدهر، أي ُجرِ ب وعرف. وجَنٌْد من بالد 
العرب، وهو خالف الَغْوِر. والَغْوُر: هِتامة. وكل ما ارتفع من هتامة إىل أرض العراق فهو جند، وهو مذكر. 

ْبننا ُمْردا ( : ذرايَن من جَنٍْد فإنَّ سنينُه * لَ 1ثعلب )وأنشد  وتقول: أجْنَْدان، أي أخذان يف بالد  -ِعنْبَ بنا شيباً وَشيـَّ



جَنٍْد. ويف املثل: " أجْنََد من رأى َحَضناً "، وذلك إذا عاد من الَغْوِر. وحضن: اسم جبل. وأجنده فالن الدعوَة. 
ُتُه. واْستَـْنَجَد فالٌن: واْستَـْنَجَدين فأجْنَْدتُُه،  َقوَي بعد ضعٍف. واستَـْنَجَد على فالٍن، إذا اجرتأ أي استعان يب فأَعنـْ

عليه بعد َهيبة. ويقال أيضاً: رجٌل جَنٌْد يف احلاجة إذا كان انجياً فيها، أي سريعاً. والَنجدة: الشجاعُة. تقول 
جند وجنداء.  . ومجع جنٍَِد أجناد مثل يقظ وأيقاظ. ومجع جنيد( 2منه: جَنَُد الرجل ابلضم، فهو جنٌَِد وجَنٌُد وجنيد )

ًة. أبو عبيدة: جَنَْدُت الرجَل أجنده: غلبته.  ورجٌل ذو جَنَْدٍة، أي ذو أبٍس. والقى فالن جَنَْدًة، أي شدَّ
_________ 

 ( للصمة بن عبد هللا القشريى.1)
 ( قوله فهو جند وجند، أي ككتف ورجل.2)
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ته. وانجدته ُمناَجَدًة مثله. ورجل ُمناِجٌد، أي مقاتٌل. األصمعي: جنََِد الرجُل ابلكسر يـَْنَجُد جَنَدًا، ه: أعنوأجندت
ُزرانِة بعد األيِن  أي عرق من عمل أو كرب. والَنَجُد: الَعَرُق. قال النابغة: َيَظلُّ من َخوِفه املالَُّح معتصماً * ابخلَيـْ

. وقد جنَُِد جَنْدًا، فهو منجوٌد وجَنيٌد. قال: والَنجوُد من مُحُر الوحش: اليت ال ملكروبوُد: اواملَْنج -والَنَجِد 
( بن أىب النجود، من القراء. والنجاد: محائل 1حتمل، ويقال: هي الطويلة املشرفة، واجلمع جند. وعاصم )

ن اخلوارج، وهم صنف م نجدات:السيف. والناجوُد: كلُّ إانٍء جُيَعُل فيه الشراب من جفنة وغريها. وال
 أصحاب جندة بن عامر احلنفي.

 ند البعري يند نداء وندادا وندودا: نفر ]ندد[
_________ 

( عاصم: شيخ حفص وشعبة، والده أبو النجود بفتح النون، وأمه هبدلة. وقد ينسب إليهما بتقدم االب 1)
الن هبدلة أمه زوجة أىب النجود. وله ابن،  بت ألففيقال ابن أىب النجود بن هبدلة، كما صنع القاموس هنا، فتث

 . قاله نصر.176نظائر ذكرانها يف املطالع النصرية، فانظرها صفحة 
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 وذهب على وجهه شاردًا. ومنه قرأ بعضهم:
كسر: امِلثُل ( من الِطيِب ليس بعريب. والِندُّ ابل1)يـَْوَم الَتنادِ ( *. والَندُّ: التلُّ املرتفع يف السماء. والَندُّ )



( أقواما عموما 3)( َنديَديت * وأْجَعَل 2والنظري، وكذلك النديد والنديدة. قال لبيد: لكيال يكوَن الَسْنَدِريُّ )
َد به، أ -عماعما   ي شهره ومسَّع به.ويقال: َندَّ
( : 4تها. وأما قول أىب داود )َنَشْدُت الضالَّة أْنُشُدها َنْشَدًة وِنْشدااًن، أي طلْبتها. وأْنَشْدهُتا، أي عرف ]نشد[

فهو املَُعرِ ف ههنا، ويقال هو الطالب، ألنَّ املُِضلَّ  -ْد مَتََع املُِضلُّ لصوت انشِ  -*  وُيصيُخ أحياانً كما اس
جيد ُمِضاًل مثله ليتعزى به. ونشدت فالان أْنَشُدُه َنْشدًا، إذا قلت له: َنَشْدُتَك هللا، أي سألتك ابهلل، يشتهي أن 

ه فَنَشَد، أي تذكر. وقول االعشى:ك  أنََّك ذكَّرَتُه إايَّ
_________ 

 ( يقال أيضا ابلكسر.1)
 خمتارى، مل يذكره القاموس يف مادته. ه( السندرى شاعر ا2)
 ى: " وأشتم ".( ويرو 3)
 ( يصف الثور.4)
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ُر نِْعَمٌة * وإذا تُنوِشَد يف املَهاِرِق أْنشَ  قال أبو عبيدة: يعين النعمان بن املنذر، إذا ُسئل  -دا رىب كرمي ال ُيَكدِ 
َشَدنيِه. ئِز أعطى. وقوله " تُنوِشَد " هو يف موضع ُنِشَد، أي سئل. واْستَـْنَشْدُت فالانً ِشعره فأنْ بَكْتِب اجلوا

 والَنشيُد: الِشْعُر املَُتناَشُد بني القوم.
د للمبالغة ( . والتَـْنضيُد مثله، 1ي وضع بعضه على بعض )َنَضَد متاَعه يـَْنِضُدُه ابلكسر َنْضدًا، أ ]نضد[ شدِ 

النابغة: يف وضعه مرتاصفاً. والَنَضُد: ابلتحريك: متاع البيت املَْنضود بعُضه فوق بعض، واجلمع أْنضاٌد. وقال 
ريُر يـُْنَضُد عليه املتاع. وأَْنضاُد والَنَضُد: الس -َخلَّْت سبيَل َأيت  كان حَيِْبُسُه * وَرفَـَّعْتُه إىل الِسْجَفنْيِ فالَنَضِد 

منه. وَأنضاُد الرجل: أعماُمُه وأخوالُُه  اجلباِل: جنادُل بعضها فوق بعض. وكذلك َأْنضاُد السحاِب: ما تراَكبَ 
  الشرف. قال رؤبة:املتقدمون يف

 (2أان ابُن أَْنضاٍد إليها ُأْرزي )
_________ 

جيل منضود ". قلت: والنضيد املنضود، ومنه قوله تعاىل: " طلع ( فهو منضود. ومنه قوله تعاىل: " من س1)
 يد، واملنضود، واملنضد.. فاالربعة مبعىن، وهى النضد، والنضنضيد " اه



 ( قبله:2)
 ز:ال توعدىن حية ابلنك
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َفَد القوُم، أي ذهبت أمواهلم، ]نفد[ َفْدتُُه أان. وَأنـْ أو َفيِنَ زادهم. قال ابن  نفد الشئ ابلكسر نفادا: َفيِنَ. وأنـْ
َفَد ُوسعه، أي استفرَغه.  -ُمْراتحاً إذا هو َأنـَْفدا  ويـَْهتَـزُّ  ( : َأَغرُّ كِمْثِل الَبْدِر َيْسَتْمِطُر النَدى *1هرمَة ) واْستَـنـْ

 وخصٌم ُمناِفٌد: يستفرغ جهده يف اخلصومة. وىف احلديث: " إن انفدهتم انفدوك ". ويروى ابلقاف.
تَـَقَدها، أي قبضها. ونـََقْدُت الدراهم واْدتُهُ نـَقَ  ]نقد[ تَـَقْدهُتا، إذا  الدراهَم، ونـََقْدُت له الدراهَم، أي أعطيته، فانـْ نـْ

أخرجَت منها الَزْيَف. والدرهم نـَْقٌد، أي واِزٌن جيِ ٌد. وانَقْدُت فالانً، إذا انقشته يف األمر. والنَـَقُد ابلتحريك: 
ِقباُح الوجوه تكون ابلبحرين، الواحدة نـََقَدٌة. ويقال: " أذلُّ من النَـَقِد ". قال ِجنٌس من الغنم ِقصار األرجل 

: أجودُ  ( . تقول منه: 2 الصوِف صوُف النَـَقِد. والنَـَقُد أيضاً: تقشٌُّر يف احلافر وأتكٌُّل يف األسنان )األصمعي 
 نَِقَد احلافر ابلكسر،

_________ 
 ( هو إبراهيم.1)
 . هذا هو الصواب، وأما قول االخرتى يف تعبريه: وتكسر يف االسنان، فهو غلط. اه( قوله وأتكل اخل2)

 وانقوىل.
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ويروى: "  -( 2( : عاَضها هللاُ غالماً بـَْعَدما * شاَبِت األْصداُغ والضرس نقد )1ونَِقَدْت أسنانه. قال الشاعر )
: نـََقٌد. ال يكاد َيشِ  نقد ". ورمبا قيل للقمئ من الِصبيان الذي والنُـْقَدُة ابلضم: ضرٌب من الشجر، واسم بُّ

موضع. ويقال للقنفذ: أنقد، وهي معرفٌة كما قيل لألسد أسامة: ومنه قوهلم: " ابَت فالٌن بَليِل أنـَْقَد ": ألنَّ 
 القنفذ ال ينام الليل كله. ومازال فالن ينقد بصره إىل الشئ، إذا مل يزل ينظر إليه.

( . وَنِكَدِت الرَِكيَُّة: قلَّ ماؤها. ورجُل َنِكٌد، أي َعِسٌر. 3ْنَكُد َنَكدًا: اشتدَّ )هم ابلكسر يَـ َنِكَد عيشُ  []نكد
 وقوٌم أْنكاٌد وَمناكيٌد. وانَكَدُه فالٌن، ومها يتناكدان، إذا تعاسرا.

_________ 



 ( اهلذىل.1)
 ( بكسر القاف. وقوله ويروى " نقد " أي بفتحها.2)
 نكدا، وكدى كأنه يريد أن يقئ شحيجه.الغراب ينكد  حاشية ع: ونكد( 3)
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واالنكد: املشؤوم. وانقة نكداء: مقالت ال يعيش هلا ولد فتكثرة ألباهنا، الهنا ال ترضع. قال الكميت: ووحوح 
. ( "، ومها مبعىن1ويروى: " يف املكد ) -الفتاة َضجيُعها * ومل َيُك يف النكد املقاليت مشخب يف ِحْضِن 

مازن ويربوع *  ( : االنكدان2واالنكدان: مازن بن مالك بن عمرو بن متيم، ويربوع بن حنظلة. قال الراجز )
 -ها إن ذا اليوم لشر جمموع 

َهُد ابلفتح، أ ]هند[ ُهُد ابلضم هُنودًا فيهما، إذا أشرف وَكعََّب، هَنََد إىل العدو  يـَنـْ ي هَنض. وهَنََد ثدُي اجلارية يـَنـْ
ورجٌل هَنٌْد: كرمٌي ينهد ٌد وانِهَدٌة. وفرٌس هَنٌْد، أي َجسيٌم ُمشرٌف. تقول منه: هَنَُد الفرُس ابلضم هُنوَدًة. فهي انهِ 

ملشرفُة. واملُناَهَدُة يف احلرب: املناهضة. واملناهدة: إىل معاىل االمور. وهند: قبيلة من اليمن. والنهداء: الرملُة ا
 املسامهة ابالصابع.

_________ 
 املكد: مجع مكود: الناقة الدائمة الغزر، والقليلة اللنب، ضد. (1)
 سلمة القشريى. ( هو جبري بن عبد هللا بن2)
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ْدُت احلوَض: مألتُُه، وهو حوٌض ( إخراج كلِ  واحٍد من الُرفقِة نفقًة على قدر نفقِة صاحِبه. وَأهنَْ 1والتناهد )
ل فإذا بلغ ومل يَِفْض بعد. والَنهيَدُة أن يُغلى لُباُب اهلَبيِد، وهو َحبُّ احلنظ( . وقدح هَنْداُن، إذا امتأل 2هندان )

قال الشاعر ( . و 3إانُه من الُنضج والَكثافة ُذرَّْت عليه َقميحٌة من دقيٍق مث ُأِكَل. وزُْبٌد هَنيٌد، إذا مل يكن رقيقا )
(4: ) 

 (5أرخف زيد أيسر أم هنيد )
 فصل الواو

َوْأدًا، فهي َمْوُءوَدٌة، أي دفنها يف القرب وهى حية. وكانت كندة تئد البنات. وقال  ته يَِئُدهاَوَأَد ابن ]وأد[



 الفرزدق:
_________ 

 ا يف القاموس، قاله نصر.( قوله والتناهد اخل. يرادفه يف هذا املعىن املناهدة، واملبادة والتوازف، كم1)
 ( حاشية ع: وقصعة هندى.2)
 . فانظر ملن يشهد الشعر. قاله نصر.هيد الزبد الرقيق اه( يف القاموس: والن3)
 مر بن جلأ.( جرير يهجو ع4)
 ( صدره:5)

. نقارعهم وسأل بنت تيم * يقول: نقارع االعداء، وبنات تيم مع رعاء أيسر، وهو رجل من تيم كان كثري املال
 اسية.والرخفة: الزبدة الرقيقة الفاسدة. النهيد: الزبدة السليمة اجملتمعة اجل
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يعين جد ه صعصعَة بن انجية. أبو عبيد: الَوْأُد  -يا الَوئِيَد فلم يُوَأِد ( َمَنَع الواِئداِت * وأحْ 1وِمنَّا الذي )
( : ما للجمال مشيها وئيدا * 2والَوئِيُد: الصوت الشديد. ومشى مْشياً َوئِيدًا، أي على تـُْؤدة. قال الراجز )

َد يف مشيه وتـََوأََّد يف مشيه، وهو افْـتَـَعَل و  -ا أجند ال حيملن أم حديد ( . وأصل التاء 3تـََفعََّل، من التُـَؤَدِة )واأتََّ
َد واٌو. يقال: اتَِّئْد يف أمرك  ، أي تثبت.يف اأتَّ

َوِبَد عليه، أي غضب، مثل ومد. الوبد ابلتحريك: شدة العيِش وسوء احلال، وهو مصدٌر يوصف به  ]وبد[
عدٌل، مث جيمع فيقال: رجاٌل َبٌد، أي سيئ احلال، يستوى فيه الواحد واجلمع، كقولك رجٌل فيقال: رجٌل وَ 

( : أَلصبَح احلَيُّ أْوابدًا ومل جِيدوا * عند 4أْوابٌد، كما يقال ُعُدوٌل على تـََوهُِّم النعت الصحيح. قال الشاعر )
 بد.وكذلك املستوبد مثل الو  -التَـَفرُِّق يف اهلَْيجا مِجاَلنْيِ 

_________ 
 ( ويروى: " وجدى الذى ".1)
 ( هو الزابء.2)
 ( التؤدة بفتح اهلمزة وسكوهنا.3)
 ( هو عمرو بن العداء الكلىب.4)
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( . تقول: َوَتْدُت الَوَتَد 1الَوِتُد: ابلكسر: واحد األواتِد، وابلفتح لغٌة. وكذلك الَودُّ يف لغِة من يُدغم ) []وتد
ما َوِتٌد، َوْتدًا. وإذا أ . والَوِتداِن يف األذنني: اللذان يف ابطنهما كأهنَّ مرْت قلت: ِتْد َوِتَدَك ابمِليَتَدِة، وهي امِلَدقُّ

( على املاء 3( : القت )2ا. االصمعي: يقال وتد واتد، كما يقال: شغل شاغل. وأنشد )اِن أيضومها الَعريْ 
 ه الرجل ابجلذل. ووتد الرجل: أنعظ.قال: شب -جذيال واتدا * ومل يكن خيلفها املواعدا 

( 4لبيد ) َوَجَد مطلوبه جيَُِدُه ُوجودًا، وجيده أيضا ابلضم، لغة عامرية ال نظري هلا يف ابب املثال. قال ]وجد[
 -( 6( * تدع الصوادى ال جيدن غليال )5وهو عامري: لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة )

_________ 
 ودد( .( وهم أهل جند كما أييت يف )1)
 ( اليب حممد الفقعسى.2)
 ( يروى: " وافت ".3)
 .453( هو جلرير وليس للبيد كما يف ديوانه ص 4)
 ئم ".احلوا ( يف ديوان جرير: " مبشرب يدع5)
 -( قبله، هو مطلع لقصيدة، يهجو فيها الفرزدق: مل أر مثلك اي أمام خليال * أأنى حباجتنا وأحسن قيال 6)
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( : ِكالان َردَّ 1انً. َوَوَجَد عليه يف الغضب َمْوِجَدًة، وِوْجداانً أيضاً، حكاها بعضهم. وأنشد )ته ِوْجداوَوَجَد ضالَّ 
دًا وِوْجدًا وَوَجَد يف احلزن َوْجدًا ابلفتح، وَوَجَد يف املال ُوجْ  -( َشديِد 2صاِحَبُه بَغْيٍظ * على َحَنٍق وِوْجداٍن )

أغناه. يقال: احلمد هلل الذى أوجدين بعد هللا مطلوبُه، أي أظفره به. وأْوَجَدُه، أي  وِجَدًة، أي استغىن. وأْوَجَده
فقر، وآجدين بعد ضعٍف، أي قوَّاين. وُوِجَد الشئ عن عدم فهو موجود، مثل حم فهو حمموم. وأوجده هللا، 

 دت لفالن، أي حزنت له.وال يقال وجده، كماال يقال محه. وتوج
يته وحَده. وهو منصوٌب عند أهل الكوفة على الظرف، وعند أهل البصرة نفراُد. تقول: رأالَوْحَدُة: اال ]وحد[

 ( ،3على املصدر يف كل حال )
_________ 

 ( لصخر الغى.1)
 ( يف اللسان: " بيإس....... وأتنيب شديد ".2)



بصريني ال على حال ". قال اجملد: " ونصبه على احلال عند ال ( يف املخطوطة: " على املصدر يف موضع3)
 صاحب الوشاح على أنه مصدر أقيم مقام احلال.املصدر وأخطأ اجلوهرى ". ورده 
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كأنك قلت: أوحدته برؤييت إحيادا، أي مل أر غريه، مث وضعت وحده هذا املوضع. وقال أبو العباس: حيتمل 
 منفردا انفرادا، مث وضعت أيضا وجها آخر وهو أن يكون الرجل يف نفسه منفردا، كأنك قلت: رأيت رجال

حده موضعه. وال يضاف إال يف قوهلم: فالٌن نسيُج وحِدِه، وهو مدٌح. وُجَحْيُش وحِدِه وُعَيرْيُ وحِدِه، ومها و 
ذم. كأنك قلت: نسيج إفراد، فلما وضعت وحده موضع مصدر جمرور جررته. ورمبا قالوا: رجيل وحده. 

يان. قال الفراء: يقال أنتم حيٌّ ان، مثل شاب وشبان، وراع ورعوالواحد: أول العدد، واجلمع وحدان وأحد
واحٌد وحي واِحدوَن، كما يقال: ِشْرِذَمٌة قليلون. وأنشد للكميت: َفَضمَّ َقواصَي األحياِء منهم * فقد رََجعوا 

( ووحيد، أي منفرٌد. 1ٌد )ويقال: وحَّدُه وأحََّدُه، كما يقال ثنَّاُه وثلَّثُه. ورجٌل َوَحٌد وَوحِ  -َكَحيٍ  واِحِدينا 
 توََّحَد برأيه: تَفرََّد به. وبنو الوحيد: بطن من العرب من بىن كالب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة.و 

_________ 
 ( وحد االول ابلفتح احلاء والثاىن بكسرها، وىف اخلطوطة: " وحد ووحد ".1)
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ْت واِحدًا، مثل  غريه. وأْوَحَدِت الشاُة فهي موِحٌد، أي وضعوتوحدة هللا بصعمته، أي عَصمه ومل َيِكْلُه إىل
له واِحَد زمانه. وفالٌن أوَحُد أَفذَّْت. وفالٌن واِحُد دهرِِه، أي ال نظري له. وفالن ال واحد له. وأْوَحَدُه هللا: جع

مس مل يبد قرهنا * أهِل زمانِِه، واجلمع أحدان، مثل أسود وسودان، وأصله وحدان. قال الكميت: فباكره والش
يعىن كالبه الىت ال مثلها كالب، أي هي واحدة الكالب. ويقال: لست يف  -أبحدانه املستولغات املكلب 

ى واحداء. وتقول: أعط كلَّ واحٍد منهم على ِحَدٍة، أي على ِحياِلِه. واهلاُء ذا األمر أبْوَحد، وال يقال لالنثه
، أي ُفرادى. وقوهلم: ُأحاَد وُوحاَد وموحد، غري مصروفات، ملا ذكرانه يف عوٌض من الواو. ودخلوا َمْوَحَد َمْوَحدَ 

 رة.ثالث. وامليحاد من الواحد كاملعشار من العش
اإلبل. وقد َوَخَد البعرُي خيَُِد وخدا وخداان، وهو أن يرمى بقوائمه كمشي النعام، الَوْخُد: ضرٌب من سري  ]وخد[

 فهو واِخٌد ووخاد.
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تقول: وددت لو تفعل ذاك، وَوِدْدُت لو أنَّك تفعل ذاك، أَودُّ َودًّا وُودًّا، وَوداَدًة، وِودادًا أي متنَّيت.  ]وود[
ووددت الرجل أوده ودًا، إذا أحببته.  -حظِ ي * من اخلالَِّن أْن ال َيْصرِموين قال الشاعر: َوِدْدُت ِوداَدًة لو أنَّ 

َودَُّة. تقول: بُودِ ي أن يكون كذا. وأمَّا قول الشاعر: أَيُّها العاِئُد املُساِئُل َعنَّا * وِبِودَّْيَك والُودُّ والَودُّ والِودُّ: املَ 
ا أشبع كسرَة الدالِ  -رى أْكفاين لو تَ   ليستقيم له البيت فصارت ايًء. والود: الوديد، واجلمع أود، مثل فإمنَّ

، ورجاٌل ُوَدداُء، يستوي فيه املذكَّر قدح وأقدح، وذئب وأذؤب. ومها يتوادَّاِن، وهم أوِ  دَّاُء. والَودوُد: احملبُّ
ل جند، كأهنم سكنوا التاء ة. والَودُّ ابلفتح: الَوِتُد يف لغة أهواملؤنَّث لكونه وصفاً داخاًل على وصٍف للمبالغ

 -( 1واريِه إذا ما َتْشَتِكْر )فأدغموها يف الدال. والود يف قول أمرى القيس: ُتْظِهُر الَودَّ إذا ما َأْشَجَذْت * وتُ 
_________ 

 ( يف ديوانه: " خترج الود ": تبدى الوتد الذى =1)
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( : صنم كان لقوم نوح عليه السالم، صم صار لكالب. وكان بدومة 1قال ابن دريد: هو اسم جبل. وود )
 اجلندل، ومنه مسى عبد ود.

ه، واْستَـْوَرَدُه، أي أحضره. والِوْرُد: اجلُْزُء. يقال: قرأت ِوْردي.  غريُ َرَدهُ َوَرَد فالن ُورودًا: حضر. وأوْ  ]ورد[
والِوْرُد: خالف الَصَدر. والِوْرُد أيضاً: الوارد، وهم الذين يردون املاء. قال يصف قليبا: صبحن من وشحا قليبا 

 وكذلك االبل. قال الراجز: -سكا * يطمو إذا الورد عليه التكا 
( * والورد: يوم احلمى إذا أخذ صاحبها لوقٍت. تقول، َوَرَدْتُه احلمَّى فهو مورود. 2ن )عكنا بورد وصبح املاء

 قال
= تربط به أطناب البيوت. ويروى: " إذا تعتكر "، يقال: اعتكر املطر إذا اشتد. واعتكرت، إذا جاءت 

شكر، إذا حفلت. كور و شاة شابلغبار. وأشجذت: كفت، وأقلعت. وتواريه: تغطيه. وتشتكر حتتفل. يقال: 
 يريد أن هذه السحابة توارى أواتد البيوت إذا اشتدت، وتبديها إذا كفت وأقلعت.

 ( بفتح الواو، وضمها. وهبما قرئ قوله تعاىل: " وال تذرن ودا ".1)
 ( العكنان، وحيرك: االبل الكثرية.2)
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. وفالن وارد االرنبة، إذا كان فيها طوٌل. وتـََورََّدِت ( 1أعرايب آلخر: ما أمار إفراق املورود؟ فقال: الرحضاء )
لبلدَة، أي دخلْتها قلياًل قلياًل قطعًة قطعًة. وحبُل الوريد: ِعْرٌق تزعم العرب أنَّه من الَوتنِي، ومها َورِيداِن اخليُل ا

َمه، غليظان. والَوْرُد، ابلفتح: الذي ُيَشمُّ،  الواحدة َوْرَدٌة، وبلونه قيل لألسد: مكتنفا َصْفَقي العنق ممَّا يلي مقدَّ
و ما بني الُكميت واألشقر. واألنثى َوْرَدٌة، واجلمع ورد ابلضم، مثل جون وجون، ووراد َوْرٌد: وللفرس، َوْرٌد، وه

أيضا. وقد ورد الفرس يورد وردة، أي صار وردا. واللون وردة، مثال ُغْبَسٍة وُشْقَرٍة. تقول: ِايرادَّ الفرُس، كما 
. وأصله ِاْورادَّ، صارت الواو ايءً تقو  لكسرة ما قبلها. وقميٌص ُمَورٌَّد: ُصِبَغ على لون  ل: اْدهامَّ الفرُس واْكماتَّ

 الَوْرِد، وهو دون املَُضرَِّج. والواِرُد: الطريُق. قال لبيد:
_________ 

 أي ما عالمات إفاقته. ( االمار العالمة. واالفراق: الربء واالفاقة. والرحضاء: العرق إثرا احلمى.1)
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يقول: أصدران بعريينا يف طريق صادر. وكذلك املَْوِرُد.  -( 1مث أصدرانمها يف وارد * صادٍر َوْهٍم ُصواُه كاملُُثْل )
( معرب، والعامة تقول: 2والزماورد ) -ذا اْعَوجَّ املوارد مستقيم قال جرير: أمرُي املؤمننَي على ِصراٍط * إ

 بزماورد.
ُة، واجلمع وسائد ووسد. وقد وسدته الشئ فـَتَـَوسََّدُه، إذا جعله حتت رأسه.  ]وسد[ الِوساُد والِوساَدُة: امِلَخدَّ

 وأْوَسْدُت الكلَب: أغريُته ابلصيد، مثل آسدته.
ه، فهو صْدت الباَب وآَصْدتُُه، إذا أغلقته. وأوِصَد الباُب على ما مل يسمَّ فاعلُ الَوصيُد: الِفناُء. وأو  ]وصد[

 موصد، مثل أوجع فهو موجع. ومنه قوله تعاىل:
ا َعَلْيِهْم موصَ   َدة( * قالوا: ُمْطبَـَقٌة. والَوصيَدُة كاحلظريِة تـُتَّخذ للمال، إال أهنا)إهنَّ
_________ 

 ( يروى: " قد مثل ".1)
مل يكن معه حلم فهو اورد ابلضم يقال له ميسر كمعظم، وفارسيته نواله، وهو طعام من بيض وحلم فإن ( الزم2)

 العجة، كما يستفاد من القاموس، قاله نصر.



(2/550) 

 

ذته والَوصيُد: النباُت املتقارب  من احلجارة، واحلظرية من الِغَصَنِة. تقول منه: اْستَـْوَصْدُت يف اجلبل، إذا اختَّ
 ل.االصو 

ل الشاعر يصُف قوماً بكثرة العدد: وطدت الشئ أطده وطدا، أي أثبتُّه وثقَّلته، والَتوطيُد مثله. وقا ]وطد[
وقد وطدت على ابب الغار الَصْخَر،  -متْت * مبن فوَقها من ذي بيان وأعجمها وهم َيِطدوَن األرض لوالُهُم ارْ 

مثل َوَهَصُه وَغَمَزُه إىل األرض. وتـََوطََّد: أي ثبَت. وامليَطَدُة: إذا سددته به ونضَّدته عليه. وَوَطَدُه إىل األرض: 
والطاِدي مقلوٌب منه. قال القطامي: ما ٌة مُيسك هبا امِلثقُب. والَوطاِئُد: قواعُد البنيان. والواِطُد: الثابُت خشب

 -اْعتاَد ُحبُّ ُسَلْيمى حنَي ُمْعتاِد * وال تـََقضَّى ِبواقي َديِْنها الطادي 
( : َأال 1عدتُه شرًّا. قال الشاعر )الَوْعُد يستعمل يف اخلري والشر. قال الفراء: يقال: وعدتُه خريًا وو  ]وعد[

 -وال َتِعداين الَشرَّ واخلرُي ُمْقِبُل َعلِ الين كلُّ حيٍ  ُمعلَِّل * 
_________ 

 ( القطامى.1)
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( : وإين ِ وإْن 1فإذا أسقطوا اخلري والشر قالوا يف اخلري الَوْعُد والِعَدُة، ويف الشر اإليعاُد والَوعيُد. قال الشاعر )
فإن أدخلوا الباء يف الشر جاءوا ابأللف. قال  -( 2أْوَعْدتُُه أو َوَعْدتُُه * ملُْخِلُف إيعادي وُمْنِجُز َمْوِعدي )

تقديره: أْوَعَدين ابلسجن، وأْوَعَد رِجلي  -واأَلداهِم * رِْجلي ورِْجلي َشثْـَنُة املناِسِم  جز: َأْوَعَدين ابلسجنِ الرا
ثْـَنٌة، أي قويٌَّة على القيد. والِعَدُة: الَوْعُد، واهلاء عوٌض من الواو، وجيمع على ابألداهم. مث قال: رِْجلي شَ 

وإىل زنة زىن، فال ترد الواو كما تردها يف شية. والفراء ة إىل ِعَدٍة ِعِديٌّ، ِعداٍت، وال جيمع الَوْعُد. والنسب
يط أجدوا البني فاجنردوا * وأخلفوك يقول: عدوى وزنوى، كما يقال شيوى. قال: وقول الشاعر زهري: إن اخلل

 أراد عدة االمر، فحذف اهلاء عند االضافة. -عدا االمر الذى وعدوا 
_________ 

 ر بن الطفيل.( هو عام1)
 -وال يرهب ابن العم ما عشت صوليت * وأيمن مىن صولة املتوعد  ( قبله:2)
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و أو ايء مث سقطتا يف املوعد، الن ما كان فاء الفعل منه وا ملُواعَدُة، والوقُت، واملوضُع. وكذلكوامليعاُد: ا
( ، فإن املفعل منه مكسور يف االسم واملصدر مجيعا، وال 1املستقبل حنو: يعد، ويزن، ويهب، ويضع، ويئل )

إال أحرفا جاءت نوادر: قالوا: دخلوا تبايل منصواب كان يفعل منه أو مكسورا، بعد أن تكون الواو منه ذاهبة، 
اسم رجل أو موضع، وموهب اسم رجل، وموزن موضع، هذا ( ، وفالن بن مورق، وموكل 2وحد موحد )م

مساع والقياس فيه الكسر. فإن كانت الواو من يفعل فيه اثبتة حنو يوجل ويوجع ويوسن ففيه الوجهان. فإن 
ان مع ذلك معتل املصدر نصبته فقلت موجل وموجل. فإن ك أردت به املكان واالسم كسرته، وإن أردت به

وب، ذهبت الواو يف يفعل أو ثبتت، كقولك: املوىل واملوىف واملوعى، من يلى ويفى اآلخر فاملفعل منه منص
 ويعى.

_________ 
 ( يف املطبوعة االوىل: " ينل "، صوابه من اللسان. ويئل ماضيه وأل.1)
فيمتنع الصرف للعدل والصفة ن هذا الباب، وإمنا هو معدول عن واحد ( يف املخطوطة: موحد ليس م2)

له مثىن وثناء، ومثلث وثالث، ومربع ورابع. قال سيبويه: موحد فتحوه النه ليس ملصدر وال كأحاد. ومث
 مكان، وإمنا هو معدول عن واحد، كما أن عمر معدول عن عامر.

)* ،( 
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 الشر  فيقال اتَـَّعدوا. واالت ِعاُد أيضاً: قَبول ويقال: تواعد القوم، أي َوَعَد بعضهم بعضاً. هذا يف اخلري، وأمَّا يف
( فهو مؤتعد ابهلمز، كما 1 اتًء مث أدغموا. وانس يقولون: ائتعد أيتعد )ْوتِعاُد، قلبوا الواوَ الوعد، وأصله اال

: أو برد. وأرٌض وا ِعَدٌة، إذا رُجَي قالوا أيتسر يف أيسار اجلزور. والتوعد: التهدد. ويوم واِعٌد، إذا َوَعَد أوَّله حبرٍ 
 خريُها من النبت. وَوعيُد الفحل: هديره إذا َهمَّ أن يصول.

القوَم أِغُدُهْم، أي خدمتهم. والوغد: الرجل الدنئ الذى خيدم بطعام بطنه. تقول منه: وغد  َوغدتُ  ]وغد[
واَضَخِة. قال الرجل ابلضم. والوغد: قدح من سهام امليسر ال نصيَب له. واملُواَغَدُة يف السري، مثل املُ 

 تواغد االخرى.األصمعي: وقد تكون املواَغَدُة للناقة الواحدة، ألنَّ إحدى يديها ورجليها 



_________ 
( يف املخطوطة: صوابه: ايتعد ايتعد فهو موتعد من غري مهز، وذلك حنو: ايتسر ايتسر فهو موتسر كذلك، 1)

املعتل، فيجعلونه ايء إن انكسر ما قبلها، وألفا إن  ذكره سيبويه وأصحابه، يعلونه على حركة ما قبل احلرف
 ا، وال جيوز ابهلمز.انفتح ما قبلها، وواو إذا انضم ما قبله
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وَفَد فالن على األمري، أي َوَرَد رسواًل، فهو واِفٌد. واجلمع وفد، مثل صاحب وصحب. ومجع الوفد  ]وفد[
أرسلته. والواِفُد من اإلبل: ما سبق سائرها. وااليفاد  تُُه أان إىل األمري، أيسم الِوفاَدة. وَأْوَفدْ أوفاد وُوفوٌد. واال

ويقال للفرس: ما  -على الشئ: االشراف عليه. وقال: ترى العالىف عليها موفدا * كأن برجا فوقها مشيدا 
ل ( . والوفد: ذروة اجلب1)ع، وهو يف شعر ابن أمحر أحسن ما َأْوَفَد حارُِكُه، أي َأْشَرَف. واإليفاُد أيضا: االسرا 
( ، مها الناشزان من اخلدين عند املصغ، فإذا هرم 2من الرمل املشرف. والوافدان اللذان يف شعر االعشى )

 االنسان غاب وافداه. واستوفد الرجل يف ِقعدته: لغٌة يف اْستَـْوفـََز. واالوفاد: قوم من العرب. وقال:
_________ 

 -لط العرض من إيفادها احلفنا مجع وهى موفدة. * قد خا يت ابن أمحر: فدحنها شكر( ب1)
 -ن خمتلف اخللق أعشى ضريرا  -*  ( وبيت االعشى: رأت رجال غائب الوافدي2)
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 -فلو كنتم منا أخذمت أبخذان * ولكنما اال وفاد أسفل سافل 
َوَقداانً، أي تَوقََّدْت. وأْوَقْدهُتا أان، واْستَـْوَقْدهُتا دًا، و ، وَوقَ َوَقَدِت الناُر َتِقُد ُوقودًا ابلضم، وَوْقدًا، وِقَدةً  ]وقد[

 أيضاً. واالت ِقاُد، مثل التَـَوقُِّد. والَوقوُد ابلفتح: احلََطُب، وابلضم االت ِقاُد قال يعقوب: وقرئ:
، وهمن احل )النَّاِر ذاِت الُوقوِد( *. واملوضع موقد، مثال جملس. والنار موقدة. والوقدة: أشدُّ  ي عشرة أايم أو رِ 

 نصف شهر.
وَكْدُت العهَد والسرَج توكيدًا، وأكدته أتكيدا مبعىن، وابلوا وأفصح. وكذلك أوَْكَدُه وآَكَدُه إيكادًا  ]وكد[

ُه. وتـَوَكََّد األمُر وأتكََّد، مبعىًن. وقوهلم: وََكَد وَْكَدُه أي قصد قصده. والوِكاُد: حبٌل ُيَشدُّ به  البقر فيهما، أي َشدَّ



 عند احللب.
 ون واحدًا ومجعاً، وكذلك الُوْلُد ابلضم. ومن أمثال بين أسٍد: " ُوْلُدِك من دمى عقبيك ".الَوَلُد قد يك ]ولد[
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وقد يكون الولد مجع الولد، مثل أسد وأسد. والولد: ابلكسر: لغة يف الُوْلِد. ويقال: ما أدري أيُّ َولِد الرجِل 
اس هو. والَوليُد: الصيبُّ والعبُد، واجلمع ِوْلداٌن وِوْلَدٌة. والَوليُد: الصبيَُّة واألَمُة، واجلمع الَوالِئُد. هو، أْي أيُّ الن

ُد ِوالدًا وِوالَدًة. وَأْوَلَدْت: حان ِوالُدها. وقوهلم: " هم يف أمٍر ال يُنادى َوليُدُه "، يقال أصله من املرأُة َتلِ وَوَلَدِت 
 الفرس إذا كان جوادًا أعطى من غري أن يصاح به ال ستزادته، كما قال النابغة اجلعدي يصف َجْري اخليل، ألنَّ 

مث قيل ذلك لكلِ  أمٍر عظيم، ولكل  -( 2( وأْمٍر ابلِعناِن لرُيَْسال )1. * وشدٍ  )فرساً: أمام َهِويٍ  ال يُنادي َوليُدهُ 
 شئ كثري. وتوالدوا، أي َكُثروا وَوَلَد بعُضهم بعضاً.

_________ 
 ( يف املخطوطة: كذا يف شعره ابلدال، وكذا وجد خبط اجلوهرى.1)
 -فتصلصال ( قبله: وأخرج من حتت العجاجة صدره * وهز اللجام رأسه 2)
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 ِمٌل، عن ابن السكيت. وميالُد الرجِل اسمٌ والواِلُد: األُب. والواِلَدُة: األمُّ. ومها الواِلدان. وشاٌة واِلٌد، أي حا
ى ُوِلَد فيه. ويقال: َولََّد الرجُل غنمه تـَْوليدًا، كما يقال نـََتَج إبلُه للوقت الذي ولد فيه. واملولد: املوضع الد

من الواو الذاهبة نـَْتجاً. وعربيٌَّة مَولََّدٌة، ورجٌل مَولٌَّد، إذا كان عربيًّا غرَي حمض. ولدة الرجل: تربه، واهلاء عوض 
 ة. ومها لدان، واجلمع لدات ولدون.من أوله، النه من الوالد

الَوَمُد والَوَمَدُة ابلتحريك: شدَّة حرِ  الليل. وقد َوِمَدْت ليلتنا، ابلكسر. وَوِمَد الرجل أيضاً: لغٌة يف وبد،  ]ومد[
 أي غضب ومحى.

 االصمعي: الوهدة: املكان املطمئن، واجلمع وهد ووهاد. ]وهد[
 فصل اهلاء

 للظليم: هو يـَتَـَهبَُّد، إذا استخرج ذلك ليأكله. أخُذُه وكسُره. يقالنظِل. والتَـَهبُُّد: اهلَبيُد: َحبُّ احل ]هبد[
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واالْهِتباُد: أن أتخذ َحبَّ احلنظِل وهو ايبٌس وجتعَله يف موضٍع وتصبَّ عليه املاء وتدلكه مث تصبَّ عنه املاء، 
 ( ببالد بىن منري.1وهبود بتشديد الباء: اسم موضع ) وتفعَل ذلك أايماً حىتَّ تذهب مرارتُه، مث يدق ويطبخ.

وهَتَجََّد أي سهر، وهو من األضداد. ومنه قيل لصالة الليل: َهَجَد وهَتَجََّد، أي انم لياًل. وَهَجَد  ]هجد[
ا الدهر غفل ( فقد طال الُسرى * وَقَدْران إْن َخن3( : قال َهجِ ْدين )2التَـَهجُُّد. والتَـْهجيُد: التنومي. قال لبيد )

 أي نومىن. ابن السكيت: أهجد البعرُي، إذا ألقى ِجرانَُه ابألرض. -( 4)
ُه َهدًّا: كسره وضعضعه. وَهدَّته املصيبة، أي أوهنت ركنه.َهدَّ البنا ]هدد[  َء يـَُهدُّ

_________ 
 ( قال اجملد: هو ماء، ويقال له اهلبابيد.1)
 ( يصف رفيقا له يف السفر غلبه النعاس.2)
 ( الرواية املعروفة: " هجدان ".3)
 -( وقبله: وجمود من صباابت الكرى * عاطف النمرق صدق املبتذل 4)
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االصمعي: يقال: فالن يـَُهدُّ، على ما مل يسم  فاعله، إذا أُثيَن عليه ابجلََلد والقوَّة. وتقول: مررُت برجٍل هدََّك 
َقَلَك وْصُف حماسِنه.  وفيه لغتان: منهم َمْن جُيريه جمرى املصدر فال يؤن ِثه وال يثنِ يه وال جيمعه، من رَجٍل. معناه أثـْ

ْتَك من امرأة، وبرجلني ومنهم من جيعله فعاًل فيثينِ    وجيمع. تقول: مررت برجل َهدََّك من رجٍل، وابمرأة َهدَّ
انكسر. وقوهلم: ماهده كذا، أي  َهدَّاَك، وبرجاٍل َهدُّوَك، وابمرأتني هداتك، وبنسوة هد دنك. واهند اجلبل، أي

: اهلَدُّ: الرجل الضعيف. يقول الرجل للرجل إذا أو  ، أي غري ما كسره كذا. قال األصمعي  عَدُه: إين ِ َلَغرْيُ َهدٍ 
ضعيف. وقال ابن األعرايب: اهلَدُّ من الرجال: اجلواد الكرمي، وأمَّا اجلبان الضعيف فهو اهلد ابلكسر. وأنشد 

واهلدة: صوت وقع احلائط وحنوه. تقول  -قد فوق احلراقف النطق  -*  دين يف احلروب إذا تع( : ليسوا هب1)
 ابلكسر، َهديدًا. واهلادُّ: صوت يسمعه أهل الساحل أيتيهممنه: َهدَّ َيِهدُّ 

_________ 
 ( للعباس بن عبد املطلب.1)
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ا كانت معه  الزلزلة. ودويه: هديده. وهدهدة احلمام: دوى هديره. من ِقَبِل البحر له دويٌّ يف األرض، ورمبَّ
 فحل يهدهد يف هديره هدهدة. ومجع اهلَدَهَدِة َهداِهُد. قال العجاج:وال

هدد. ( وهدهدت املرأة ابنها، حركته لينام. والتهديد: التخويف، وكذلك الت1يتبعن ذا هداهد عجنسا )
 :واهلُْدُهُد طائٌر، واهلُداِهُد مثله. قال الراعي

 داهد، ابلفتح. وهداهد: حى من اليمن.( * واجلمع اهل2َكُهداِهٍد َكَسَر الُرماُة جناَحُه )
اهلُداِبُد: اللنب اخلاثر جدًّا. واهلَُدِبُد مقصوٌر منه. ويقال: بعينه هدبد، أي عمش. وقال: إنه ال يربئ  ]هدبد[
 ( :4ة خمتلسة، كما قال آخر )قوله " إنه " بضم -( من سنام وكبد 3بد * إال القالاي )داء اهلد

_________ 
 ( بعده:1)

 ال قفا ورمال أدهسامواص
 ( عجزه:2)

 يدعو بقارعة الطريق هديال
 ( ويروى: " مثل القالاي ".3)
 ( العجري السلوىل.4)
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 -( جنيب 1فبيناه يشرى رحله قال قائل * ملن مجل رخو املالط )
د للمبالغة. وَهْرَد كسر َهْردًا: طبخُتُه حىتَّ هتََ َهَرْدُت اللحَم أهِرُدُه ابل ]هرد[ رََّأ وتفسَّخ. والتَـْهريُد مثله، شدِ 

قته. واهلردى، على فعلى بكسر الفاء: نبت. وثوب مهرود، أي صبغ الِعرض: الطعُن فيه. وَهَرْدُت الثوَب: شق
 أصفر.
بَِلَي. َة. واهلَْمَدُة: السكتة. ومَهََد الثوُب يـَْهُمُد مُهودًا: مَهََدِت الناُر هَتُْمُد مُهودًا، أي طِفئْت وذهبْت البتَّ  ]مهد[

وَأمْهََد  -( بني االواتد 2المهاد * كالكرز املربوط )وَأمْهََد يف املكان: أقام. قال الراجز رؤبة: ملا رأتىن راضيا اب
 ( :3يف السري: أسرَع. وهذا احلرف من االضداد، وأنشد االصمعي )



_________ 
ابه: " رخو املالط طويل "، الن القصيدة المية. وبعده: حملى أبطواق عتاق كأهنا * بقااي جلني جرسهن ( صو 1)

 -صليل 
ه ملا رأتىن قد كربت وانقطعت عن الرحل والسري. والكرز: البازى يشد ليسقط ( يروى: " املشدود ". معنا2)

 ريشه.
 ( لرؤبة بن العجاج.3)
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 النبات هبا. ونبات هامد: ايبس. ومهدان: قبيلة من اليمن.( * وأرض هامدة: 1اد )* ماكان إال طلق االمه
ع هند: اسم امرأة، يصرف وال يصرف، إن شئت مجعته مجع التكسري فقلت هنود، وإن شئت مجعته مج ]هند[

َة الَتهنيُد * َمْوِعُدها السالمة فقلت هندات. وهندتىن فالنة، أي تيمتىن ابملغازلة. وقال أعرايبٌّ: َغرََّك من َهنَّادَ 
ولك زجنى وزنوج. وسيف هندواىن وإن وهند: اسم بالد، والنسبة إليها هندي وهنود، كق -والباِطُل املَْوعوُد 

ُد: السيُف املطبوُع من حديد اهلِْنِد. واهلُنَـْيَدُة: املائة من اإلبِل وغريها. شئت ضممت اهلاء اتباعا للدال. واملَُهنَّ 
 -طوا ُهنَـْيَدَة حَيْدوها مَثانَِيٌة. * ما يف َعطاِئِهُم من وال سرف قال جرير: أعْ 

_________ 
 ابالغرب اجلياد * حىت حتاجزن عن الرواد * حتاجز الرى ومل تكاد: ( بعده: وكران1)
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َدَة عاَشها * ( : وَنْصُر بُن ُدمْهاَن اهلُنَـيْ 1قال أبو عبيدة: هي اسٌم لكلِ  مائة. وأنشد لسلمة بن احلارث )
 -وِتْسعنَي عاما مث قوم فانصاات 

يهودا هودا: اتب ورجع إىل احلق ، فهو هائٌد وقوم هود: مثل حائل وحول، وابزل وبزل. وقال هاد  ]هود[
 أعرايب:

صار إىن امرؤ من مدحه هائد * قال أبو عبيدة: التَهوُُّد: التوبة والعمل الصاحل. ويقال أيضاً: هاَد وهَتَوََّد، إذا 
. واهلوُد: اليهوُد. وأرادوا ابليهود اليهوِدي ِ  نَي، ولكنهم حذفوا ايء اإلضافة كما قالوا زجنى وزنج، وإمنا يهودايًّ

عرف على هذا احلد فجمع على قياس شعرية وشعري، مث عرف اجلمع اباللف والالم، ولوال ذلك مل جيز دخول 



مهم جمرى القبيلة، ومل جيعل كاحلى. وأنشد على بن االلف والالم عليه، النه معرفة مؤنث، فجرى يف كال
وهود:  -( 2حوي لالسود ابن يعفر: فرت يهود وأسلمت جرياهنا * صمى ملا فعلت يهود صمام )سليمان الن

 اسم نىب ينصرف، تقول: هذه
_________ 

 ( يف اللسان: لسلمة بن اخلرشب االمنارى.1)
 ة علم، مثل قطام وحذام، أي صمى اي صمام.( صمى اخرسي اي داهية. وصمام: اسم الداهي2)
 اثن( -صحاح  - 71)
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هود، إذا أردت سورة هود. وإن جعلت هودا اسم السورة مل تصرفه، وكذلك نوح ونون. والتهويد: املشي 
هُتَوِ ُد اليهوُد ِب. وأصله من اهلواَدِة. ويف احلديث: " أسرِعوا املشى يف اجلنازة وال هتدوا كما الُرَوْيُد، مثل الدبي

اٌء ُمَهوٌَّد. والتهويُد أيضاً: النوُم. وهتويُد الشراِب: والنصارى ". وكذلك التهويُد يف املنِطق، هو الساكُن. يقال ِغن
. ويف احلديث: " فأَبواُه يـَُهوِ دانِه ". واهلَوادُة: الصلُح وامليُل. إسكارُُه. والتهويُد: أن يصريََّ اإلنسان يهودِ  ايًّ

 ٌد. وقال الشاعر:هاَوَدُة: املصاحلُة واملمايلُة. واهلََوَدُة: ابلتحريك: الَسناُم، واجلمع َهوَ واملُ 
 كوٌم عليها َهَوٌد أْنضاُد * وتسكن الواو فيقال هودة.

ُه مث أصلحه.هدت الشئ أهيده هيدا: حرَّكتُ  ]هيد[  ُه. ويف احلديث: " ِهْدُه " يعنون به املسجد، أي ُهدَّ
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طق بيهيد إال حبرف جحد. قول: ما يهيدىن ذلك، أي ما يزعجين وما أكثرت له وال أابليه. قال يعقوب: ال ينتو 
( * 1واهليدان: اجلبان. وهيد، وهاد: زجر لالبل. وأنشد أبو عمرو للقتال الكاليب: وقد حدوانها هبيد وهال )

ما يقال له َهْيِد وال هاِد. وأنشد ال بن هرمة: وقوهلم: ماله َهْيٌد وال هاٌد، أي  -حىت يرى أسفلها صار عال 
أي ال حيرك وال مينع من شئ وال يُزجر  -( * فما يُقاُل له َهْيٌد وال هاُد 2) حىت استقامت له اآلفاُق طائعةً 

 عنه. تقول منه: هدت الرجل وهيدته، عن يعقوب.
_________ 

شعشعات: طوال من النوق. يباريها يف  -ال ( قبله: ابت يبارى شعشعات ذبال * فهى تسمى زمزما وعيط1)



 الذبل: الالتى ذبلت من السري. وزمزم وعيطل: امسان لناقة واحدة.السري، واملباراة أن تفعل كما يفعل. و 
 ( يف اللسان: " مث استقامت له االعناق ".2)
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 ابب الذال:
 فصل االلف:

سُم. واألْمر منه ُخذ، وأصله ُاْؤُخْذ إالَّ أهنم لكسر، االأخذت الشئ آخذه أخذا: تناولته. واإلخُذ اب ]أخذ[
استثقلوا اهلمزتني فحذفومها ختفيفاً. وكذلك القول يف االمر من أكل وأمر وأشباه ذلك. وقوهلم: خذ عنك، أي 

القمِر، منازُل  خذ ما أقول، ودَع  عنك الشكَّ وامِلراَء. يقال: ُخِذ اخِلطاَم، وُخْذ ابخِلطاِم مبعىًن. وجنوُم األخِذ:
ألنَّ القمر أيخذ كل ليلة يف منزٍل منها. وآَخَذُه بذنبه مؤاخذة. والعامة تقول: واخذه. ويقال: ائتخذوا يف 
اُذ: افتعاٌل أيضاً من األخذ: إالَّ أنه ُأدِغم بعد تليني اهلمزة  القتال، هبمزتني، أي أخذ بعُضهم بعضاً. واالختِ 

لفظ االفتعال تومهوا أن التاء أصلية فبنوا منه فعل يفعل، قالوا: ختذ  ماله علىوإبدال التاء، مث ملا كثر استع
 يتخذ. وقرئ:

 )لتخذت عليه أجرا( *.
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هنا يف التاء، وبعضهم يظهر الذال وهو قليل. واالخيذ: األسرُي، وقوهلم: أخذت كذا يبدلون الذال اتء فيدغمو 
ُذ هبا النساُء الرجاَل، من الَتْأخيِذ. وَأِخَذ الَفصيُل واملرأُة َأخيَذٌة. واأُلْخَذُة ابلضم:  رُقْـَيٌة كالِسحر، أو َخَرزٌة تـَُؤخِ 

ََم من اللنب. ويقال أيضاً: رَُجٌل َأخِ  ابلكسر ٌذ، أي َرِمٌد. وبعينه أخذ ابلضم، مثال جنب، أي أيَْخُذ َأَخذًا: اختَّ
( ، يريد اختذ، فيبدل من إحدى التاءين 1) رمد. وحكى املربد أن بعض العرب يقول: استخذ فالن أيضا

ون أراد استفعل من ختذ يتخذ، فحذف إحدى سينا، كما أبدلوا التاء مكان السني يف قوهلم ست. وجيوز أن يك
وا ظلت من ظللت. قال االصمعي: املستأخذ: ملطأطئ رأسه من رمٍد أو وجٍع. والتْأخاُذ: التاءين ختفيفا كما قال

 قال الشاعر االعشى: تـَْفعاٌل من االخذ.
_________ 

 ( يف اللسان: " استخذ فالن أرضا ".1)



(2/559) 

 

واالخاذة: شئ كالغدير، واجلمع إخاٌذ، ومجع اإلخاِذ  -( . 1ح )ليعودن ملعد عكرة * دجل الليل وأتخاذ املن
َعًة * َتْطفو وَأْسَجَل أهناء وغدراان ُأُخٌذ مثال كتاب وكتب، وقد خيَّفف. قال الشاعر: وغاَدَر اأُلْخَذ واأَلْوخاَذ ُمرتَْ 

االخاذ، تكفى وىف حديث مسروق بن االجدع قال: " ما شبهت أبصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم إال  -
االخاذة الراكب، وتكفى االخاذة الراكبني، وتكفى االخاذة الفئام من الناس ". واالخاذة واالخاذ أيضا: أرض 

اُن. ويقال: ذهَب بنو فالن ومن أخذ أخذهم ابلفتح، أي ومن سار بسريهتم. جيوزها الرجل لنفسه أو السلط
هلمزة، وإخذهم بكسر اهلمزة مع رفع الذال، أي وحكى ابن السكيت: ومن أخذ أخذهم برفع الذال ونصب ا

 ومن أخذه إخذهم وسريهتم. وحكى أبو عمرو: استعمل فالن على الشام
_________ 

أي عصفها.  -شعر االعشى: ليعيدن ملعد عكرها * دجل الليل وأتخاذ املنح ( قال ابن برى: والذى يف 1)
نح: مجع منحة، وهى الناقة يعريها صاحبها ملن حيلبها يقال: رجع فالن إىل عكره، أي إىل ما كان عليه، وامل

 وينتفع هبا، مث بعيدها.
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أخذه. ويقال: لو كنت من ا  السرية. وال تقل: وجَب عليه من حسن وما َأَخَذ إْخَذُه ابلكسر، أي مل أيخذ ما
 ألخذت إبْخذان، أي خبالئقنا وشكلنا.

إذ: كملة تدل على ما مَضى من الزمان، وهو اسٌم مبينُّ على السكون. وحقُّه أن يكون مضافاً إىل مجلة،  ]إذ[
ُتَك عن ِطالِبَك . قال أبو ذؤيب: هنََ  تَضْف نـَوَّْنتَ تقول: جئتك إْذ قام زيٌد، وإْذ زيد قائم وإذ زيٌد يقوم. فإذا مل يـْ

ََ َعْمرو * ِبعاِقَبٍة وَأْنَت إٍذ َصِحيُح  أراد حينئٍذ، كما تقول: يومئذ ولَْيلتئذ. وهو من حروف اجلزاء: إالَّ أنه  -أمُّ
بن مرداس  . قال الشاعر عباسال جيازى به إالَّ مَع ما. تقول: إذا ما أتتين آتك، كما تقول: إْن أَتِْتين وقتاً آتك

 -( فقل له * حقا عليك إذا اطمأن اجمللس 1نيب صلى هللا عليه وسلم: إذ ما أتيت على االمري )ميدح ال
_________ 

: 107ص  4( قوله " االمري " يف نسخة " على الرسول " وهو الصواب. وقبله كما يف سرية ابن هشام ج 1)



لى النيب فقل له * حقا عليك إذا إما أتيت ع -عرمس اء جممرة املناسم اي أيها الرجل الذى هتوى به * وجن
 -اي خري من ركب املطى ومن مشى * فوق الرتاب إذا تعد االنفس =  -إطمأن اجمللس 
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 تكون للشئ توافقه يف حاٍل أنت فيها. وال يليها إال الفعل الواجب. تقول، بينما أان كذا إْذ جاء زيد.وقد 
 فصل الباء

ي غلبه وفاقه. والبذ أيضا: اسم كورة من كور اببك اخلرمى. وحال فالن بذة، أي سيِ ئٌة. ه بذا، أبذه يبذ ]بذذ[
 اهليئِة، أي رَثُّها، بنيِ  الب ذاَذِة البذوذة.وقد َبِذْذَت بَعدي ابلكسر، فأنت ابذ هليئة، وبذ 

ائي: فياليلة خرس الدجاج بغداذ، وبغداد، وبغدان ابلنون، ومغدان معرب، يذكر ويؤنث. وأنشد الكس ]بغدذ[
 ل: يعىن خرسا دجاجها.قا -طويلة * ببغدان ما كادت عن الصبح تنجلي 

 فصل اجليم
 جبذت الشئ مثل جذبته، مقلوب منه. ]جبذ[

إىل آخر القصيدة رمبا يروى: " إذ ما أتيت على االمني "، فحرفه النساخ وليس من املعقول أن يقول: ميدح = 
لم مث يقول على االمري. وما أنشده ابن برى كما يف اللسان مل يظهر به معىن البيت، النيب صلى هللا عليه وس

 فتأمل. وكتبه أمحد حسن الشريف.
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 واجلنبذة ابلضم: ما ارتفع من الشئ واستدار كالقبة. قال يعقوب: والعامة تقول: جنبذة، بفتح الباء.
اء ه. و * )عطذاُذ: ما تقط َع منه، وضمُّه أفصح من كسر جذذت الشئ: كسرته وقطعته. واجلُذاُذ واجلِ  ]جذذ[

غري جَمْذوٍذ( *، أي غرَي مقطوٍع الكسائي: يقال حلجارِة الذهِب جذاذ، الهنا تكسر. واجلذاذات: القراضات. 
اُء، ابجليم واحلاء ممدودان، وذلك إذا مل توصَ  اُء وَحذَّ ل. وما واالجنذاذ: االنقطاع. قال الفراء: يقال رَِحٌم َجذَّ

ٌة، أي شئ من الثياب. واجلذيذة: ا  لسويق.عليه ُجذَّ
اجلََرُذ ابلتحريك: كلُّ ما حدث يف ُعرقوب الدابة من تـََزيٍُّد أو انتفاِخ عصٍب. واجلَُرُذ: ضرٌب من الفأر،  ]جرذ[

 يف االمور. ( . وأرض جرذة: ذات جرذان. أبو عبيد: رجل جُمَرٌَّذ، إذا كان جُمَرِ ابً 1واجلمع اجلُْرذاُن )



_________ 
 اللسان. ( بضم اجليم وكسرها، كما يف1)
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اجللذاء ابلكسر ممدود: االرض الغليظة. واجللذاءة أخص منها. وقوهلم: " أسهل من جلذان ". وهو  ]جلذ[
ى هلا بل: الشديُد الغليُظ. قال الراجز: صو محى قريب من الطائف لني مستو كالراحة. واجللذى ابلضم، من اإل

 والناقة جلذية. قال علقمة: -صفيا  ذا كدنة جلذاي * أخيف كانت أمه
 ( * واجللذى أيضا: السري السريع. قال الراجز ابن ميادة:1جلذية كأاتن الضحل علكوم )

 من سري االبل. ( * واجلوذ هبم السري اجلوذا، أي داَم مع الُسرعة، وهو2لتقربن قراب جلذاي )
 فصل احلاء

اُء، وهي اليت خف ريش ذنبها. َذُذ:احلَ  ]حذذ[  ِخف ة الَذَنِب. بعرٌي َأَحذُّ وَقطاٌة َحذَّ
_________ 

 ( صدره:1)
 هل تلحقين أبوىل القوم إذ شحطوا * شحطوا: بعدو.

 -( بعده: مادام فيهن فصيل حيا * وقد دجاء الليل فهيا هيا 2)
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 راَق وراِفَدْيِه * َفزاِرايً لفرزدق يهجو ُعَمر بن ُهبرية: َأَولَّْيَت العِ ورجل أحذ بني  احلَذ ِذ، أي خفيُف اليِد. قال ا
اُء: الىت حيلف صاحبها بسرعة. ومن قاهلا ابجليم يذهب إىل أنه جذها جذ  -َأَحذَّ يِد القميِص  واليمنُي احلَذَّ

اُء عن الفر اء: إذا مل ُتوَصْل. واحلََذذُ  اُء، وَجذَّ يف الَعروِض من ابب الكامل: إسقاط  العري الصليانة. ورحم َحذ 
اُء. وقرب حذ حاذ، أي سريع، مثل الَوِتِد من عجز ُمَتفاِعُلْن فيبقى مُ  َقُل إىل َفِعُلْن. والقصيدُة حذَّ َتفا، فيُـنـْ

 ( .1حثحاث )
ُتها وجعلُت فوقها ِحجارًة حُمْماًة لُتنِضَجها،  ]حنذ[ فهي َحنيٌذ. وَحَنْذُت َحَنْذُت الشاَة َأْحِنُذها َحْنذًا، أي َشَويـْ

 أو شوطني، مث ُتظاِهُر عليه اجِلالَل يف الشمس ليعرق، فهو حمنوذ الفرَس َأْحِنُذُه َحْنذًا، وهو أن حُتِْضَره َشوطاً 
 وحنيذ. فإن مل يعرق قيل: كبا. ومنه قوهلم: إذا سقيت



_________ 
 اللحم. ( وحذ الشئ حيذه حذا، إذا قطعة قطعا سريعا. واحلذة: القطعة من1)
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 ف محارا وأاتان:فأحنذ، أي عرق شرابك، أي صب فيه قليل ماء. واحلنذ: شدة احلر وإحراقه. قال العجاج يص
( * يقال: حنذته الشمس، أي أحرقته. وحنذ ابلتحريك: موضع قريب من 1ورهبا من حنذره أن يهرجا )

 من حنذ فشوىل * إذ ضن أهل النخل ابلفحول( : أتبري ايخرية الفسيل * أتبري 2املدينة. قال الراجز )
احلَْوُذ: الَسْوُق السريُع. تقول: ُحْذُت اإِلِبَل َأحوُذها َحْوذًا، وَأْحَوْذهُتا مثله. واالحوذي: اخلفيف يف  ]حوذ[

 ( يصف جناَحي قطاة:3الشئ حِلْذِقِه، عن أيب عمرو. وقال الشاعر )
 ( * وقال آخر:4على أحوذيني استقلت عليهما )

_________ 
 ( قبله:1)

 احىت إذا ما الصيف كان أجم
 ( أحيحة بن اجلالح.2)
 ( هو محيد بن ثور.3)
 -( البيت بتمامه: على أحوذيني استقلت عشية * فما هي إال حملة وتغيب 4)
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ذيُّ: ي: اأَلْحوَ يعىن سريع االسهال. وقال االصمع -( أحوذاي 1أتتك عيس حتمل املشيا * ماء من الطثرة )
ُر يف األموِر القاهُر هلا، الذي ال َيِشذ  )املُ  ( عليه منها شئ. قال لبيد يصف محارا وأاتان: إذا امجعت 2َشمِ 

قال: يعين ضمَّها ومل يُفْته منها شئ. وعىن ابلعوج القوائم. وحاُذ  -وأحوذ َجانِبَـْيها * وَأْوَرَدها على عوٍج ِطواِل 
 الِلْبِد من ظهر الفرس. ويف احلديث: " مؤمٌن خفيف احلاِذ "، أي خفيف ، وهو موضعُ ِنِه واحدٌ َمْتِنِه وحاُل َمتْ 

الظهِر. واحلاذاِن: ما وقع عليه الَذَنُب من أدابِر الفخذين. واحلاُذ: نبٌت، واحدته حاذة، عن أىب عبيد. 
جاء اسرتوح  ى أصله كماابلواو عل واحلوذان: نبت نوره أصفر. واْسَتْحَوَذ عليه الشيطاُن أي غلب. وهذا جاء

واستصوب. وقال أبو زيد: هذا الباب كله جيوز أن يتكلم به على االصل. تقول العرب: استصاب 



 واستصوب، واستجاب واستجوب، وهو قياس مطرد عندهم. وقوله تعاىل:
 )أمل نستحوذ عليكم( * أي أمل نغلب على أموركم ونستول على مودتكم.

_________ 
 الغليظ.ة، واملاء ثرة: احلمأ( الط1)
 ( يف املطبوعة االوىل: " يشد "، وهو حتريف مطبعى.2)
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 فصل اخلاء
اخلِْنذيُذ: رأُس اجلبِل املشرُف. واخلنذيذ: الفحل. قال بشر: وخنذيذ ترى الغرمول منه * كطى الزق  ]خنذ[

يُذ: اخليُل. وأنَشَد قول ُخفاف واخلنذيذ: اخلصى، وهو من األضداد. وحكى أبو عبيد: اخلَناذ -علقه التجار 
 بن قَيس، من الرباجم:

، أي منها فحوٌل ومنها ِخصياٌن. فخرج اآلن من حد ( * فوصفها ابجلودة1وَخناذيَذ خصية وفحوال )
 االضداد.

 املخاوذة: املخالفة إىل الشئ. يقال: بنو فالٍن خاَوُذوان إىل املاء. وِخواُذ احلُمَّى: أن أتيَت لوقت غري ]خوذ[
 معلوم.

 فصل الدال
بيد: أصله ابلفارسية دوپوذ. الدايبوذ: ثوب ينسج بنريين، كأن ه مجع َديْبوٍذ على فـَْيعوٍل. قال أبو ع ]دبذ[

 وأنشد لالعشى يصف الثور:
_________ 

 ( صدره:1)
 وبراذين كابيات وأتنا:
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 بوه بدال غري معجمة.ورمبا عر  -عليه دايبوذ تسربل حتته * أرندج إسكاف خيالط عظلما 
 فصل الراء



الرِْبَذُة ابلكسر: الصوَفُة يـُْهَنأُ هبا البعري. قال الشاعر: اي عقيد اللؤم لوال نعميت * كنت كالرِْبَذِة ُمْلقًى  ]ربذ[
ن وكذلك ِخرقة الصاِئغ اليت جَيلو هبا احلَْلَي. قال النابغة: قبح هللا مث ثىن بلعن * ربذة الصائغ اجلبا -ابلِفنا 

ٌة فيها. والَرَبَذُة أيضا: موضع فيه قرب أىب ذر الغفاري رضى هللا عنه. والربذة والَرَبَذُة ابلتحريك: لغ -اجلهوال 
أيضاً: واحدُة الَرَبِذ، وهي ُعهوٌن تعلق يف أعناق االبل، حكاه أبو عبيد يف ابب نوادر الفعل. ويقال: رَِبَذْت 

مشيه. ويقال أيضاً: فالٌن ذو رَِبذات، أي كثري  فَّْت. والَرِبُذ: اخلفيُف القوائم يفيده ابلِقداِح تـَْرَبُذ رََبذًا، أي خَ 
 الَسَقِط يف كالمه.
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 -( : وكانت بني آل أىب أىب * رابذية فأطفأها زايد 1وبني القوم رابذية، أي شر. قال الشاعر )
َأَرذَِّت السماُء، وأرض مرذة، حكاه الكسائي. وقال  الَرذاُذ: املطُر الضعيف، وهو فوِق الِقْطِقِط. يقال: ]رذذ[

 ٌة. األموي: يوٌم مرذ: ذو رذاذ.و عبيد: أرٌض ُمَرذٌّ عليها، وال يقال ُمَرذٌَّة وال َمْرُذوذَ أب
 فصل الزاى

 الزمرذ ابلضم: الزبرجد، وهو معرب والراء مضمومة مشددة. ]زمرذ[
 فصل السني

اُذ الناس: الذين ُشذوذًا: انفرد عن اجلمهور، فَشذَّ عنه َيُشذُّ وَيِشذُّ  ]شذذ[ ُه غريُه. وُشذ  هو َشاذٌّ. وَأَشذَّ
 م. وَشذَّاُن احلصى ابلفتح والنون: املتفرق منه. قال امرؤ القيس:يكونون يف القوم وليسوا من قبائله

_________ 
 ( زايد الطماحى.1)
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 وشذان الناس أيضا: متفرقوهم. -مها غري أمعرا ( مبناسم * صالب العجى ملثو 1يطايرشذان احلصى )
ا. قال امرؤ الشَّْجَذُة: املَْطرُة الضعيفُة، وهي فوق الَبغَشِة. وقد َأْشَجَذِت السماُء، أي َضُعف مطُره ]شجذ[

 -( الَودَّ إذا ما َأْشَجَذْت * وُتواريِه إذا ما َتْشَتِكْر 2القيس: ُتْظِهُر )
نَي أَ  ]شحذ[ ْدتُُه. وامِلْشَحُذ: امِلَسنُّ. والَشَحذاُن، ابلتحريك: اجلائع. ْشَحُذُه َشْحذًا، أيَشَحْذُت السكِ   َحدَّ
 َعيوانً يصيب الناس ابلعني. تقول منه: شقذ الرجل الَشْقذاُن: الذي ال يكاد ينام، وال يكون إالَّ  ]شقذ[



 َذهب وبـَُعد. يقال: َأْشَقَذهُ  ابلكسر يشقذ شقذا فهو َشِقٌذ وَشْقذاٌن ابلتحريك. وَشِقَذ أيضاً مبعىن
_________ 

 ( يف ديوانه: " تطاير ظران احلصى "، وىف اللسان: " تطاير شذان ".1)
 انه: " خترج ".( يف ديو 2)
 اثن( -ح صحا  - 72)
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كأنَّين فـَر أٌ ( : لقد غضبوا َعَليَّ وَأْشَقذوين * فِصْرُت  1َفَشِقَذ، أي طرده فذهب. وأنشد األصمعيُّ للمحاريب  )
ٌذ وال نـََقٌذ، أي ما به حراك. وفالن يشاقذىن، أي يغاديىن. والشقذ: ولد ابن األعرايب: ما به َشقَ  -( 2ُمتاُر )

 احلرابء، وجعمه شقذان، مثل صنو وصنوان. والشقذاء: العقاب الشديدة اجلوع.
بذنَِبها. قال أبو اجلر اح: من الكباش ما مَشَذِت الناقُة َتْشِمُذ ابلكسر مشاذا ومشوذا، أي لقب فشالت  ]مشذ[

ما يغل. واالشتماذ: أن يضرب االلية حىتَّ ترتفع فَيْسَفَد. والَغلُّ: أن يفسد من غري أن يفعل  يشتمذ ومنها
 ذلك.

 املشوذ: العمامة. قال الوليد بن عقبة وكان قد وىل صدقات تغلب: ]شوذ[
_________ 

 ( عامر بن كبري.1)
يرمى اترة بعد اترة. ومعىن متار متار:  -لست من غطفان أصلى * وال بيىن وبينهم اعتشار ( قبله: فإىن 2)

 مفزع. يقال: أترته، أي أفزعته.
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وىف احلديث: " أمرهم أن ميسحوا على  -أذا ما شددت الرأس مىن مبشوذ * فغيك مىن تغلب ابنة وائل. 
 ، أن تعم.". وتشوذ الرجل واشتاذ (1املشاوذ والتساخني )

 فصل الطاء
 االصمعي: سكر طربزد وطربزل وطربزن ثالث لغات معرابت. ]طربزذ[
 الَطْرَمَذُة: ليس من كالم أهل البادية. قال الراجز: ]طرمذ[



 ( * واملطرمذ: الذى له كالم وليس له فعل.2طرمذة مىن على طرماذ )
 فصل العني

 ي.يه. وهو عياذي، أي ملجئَعْذُت به، أي جلأت إلُعْذُت بفالٍن واْستَـ  ]عوذ[
_________ 

 ( واحدها تسخن وتسخان، وهو اخلف.1)
( قال يف اللسان: وأنشد الليث: ملا رأيت القوم يف إغذاذ * وأنه السري إىل بغداذ * جئت فسلمت على 2)

 معاذ * تسليم مالذ على مالذ * طرمذة مىن على الطرماذ:
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ذ هللا، أي أعوُذ ابهلل َمعاذًا، جتعله بدال من اللفظ ابلفعل، النه وقوهلم معاوأعذت غريى به وعوذته به معىن. 
مصدر وإن كان غري مستعمل، مثل سبحان. ويقال أيضاً: َمعاَذَة هللا، ومعاَذ وجِه هللا، ومعاَذَة وجِه هللا، وهو 

ال الراجز: قالْت وفيها هلل منك. قمثل املعىن واملعناة، واملأتى واملأاته. ويقال: َعْوٌذ ابهلل منك، أي أعوُذ اب
والعوَذُة واملَعاَذُة والتَـْعويُذ، كلُّه مبعىًن. وُمَعوَُّذ الفرس: موضع  -( 1َحْيَدٌة وُذْعُر * َعْوٌذ بَريبِ  منكُم وَحْجُر )

َذَتنْيِ بكسر الواو، ومها سوراتن. والعوُذ: احل . وقرأت املَُعوِ  ِنتاِج من ديثاُت الالقالدة. ودائرة املَُعوَِّذ تستحبُّ
الظباء واإلبل واخليل، واحدهتا عاِئٌذ، مثل سائل وحول. وجيمع أيضا على ُعوذان مثل راع ورعيان، وحائر 

وحوران: تقول: هي عائذ بيِ نة الُعؤوِذ، وذلك إذا ولدْت عشرة أايم أو مخسة عشراي يوماً، مث هي ُمْطِفٌل بعُد. 
 تاجها.يقال: هي يف ِعياِذها، أي حبداثن ن

_________ 
( تقول العرب: عند االمر ينكرونه حجرا له أي دفعا له، وهو بتثليث احلاء. وحيدة: فعلة من حاد عن 1)

 الشئ، إذا تنحى. والعوذ: مصدر عاذ ابهلل عوذا وعياذا.
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( 1كثري: َخليَليَّ )والعوذ: النبت يف أصل الَشوك أو يف املكان احلَْزِن، ال يكاد املال يناله. قال الشاعر  
ويقال أيضاً: أطيُب اللحم ُعوَُّذُه، وهو ما عاَذ ابلعظم  -ا ُخْلصايَنَّ مل يُبِق ُحبِ ها * من القلِب إال ُعوَّذًا َسَيناهلُ 

َوذًا منه ابلتحريك، وَعواذًا منه، أي كراهًة. وأفْـَلَت منه فالن عوذا، إذا خوفه ومل ولزِمه. وما تركُت فالانً إال عَ 



هو من بىن عيذ  ضربه، أو ضربه وهو يريد قتله فلم يقتله. وعيذ هللا بكسر الياء مشددة: اسم قبيلة. يقال:ي
ئذة ابن مالك بن ضبة. هللا، وال تقل عائذ هللا ويقال للجودى أيضا عيذ. وعائذة: أبوحى من ضبة، وهو عا

 -لعائذى لئيم قال الشاعر حواس الضىب: مىت تسأل الضىب عن شر قومه * يقل لك إن ا
 فصل الغني

غذيذُة اجلرِح: مدَّته. وقد َغذَّ اجلرُح يَِغذُّ َغذًّا، إذا سال ذلك منه. ويقال للبعري إذا كانت به َدبـََرٌة  ]غذذ[
ركُت جرَحه يَِغذُّ. واملُغاذُّ من اإلبل: الَعيوُف الذي يعاُف املاَء. واالغذاذ يف فربأت وهي تـَْندى، قيل: به َغاذٌّ. وت

 سري: االسراع.ال
_________ 

 ( يف اللسان: " خليالى ".1)
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 الفاءفصل 
َفِخٌذ وَفْخٌذ وِفْخٌذ أيضاً بكسر الفاء. يقال: رميُته فَفَخْذتُُه، أي أصبُت َفِخَذه. والَفِخُذ يف العشائر:  ]فخذ[

مث البطن، مث الَفِخُذ. والتَـْفخيُذ: املُفاَخَذُة أقلُّ من البطن، أوَّهُلا الَشْعُب، مث القبيلة، مث الفصيلة، مث الِعمارة، 
ُذ عشريته )( . وأما الذي 1)  ( "، أي يدعوهم فخذا فخذا،2يف احلديث: " ابت يـَُفخِ 

ْيِن. والَفذُّ: أوَّل سهاِم امليسِر، وهى عشرة: أوهلا الفذ، مث التوأم، مث  ]فذذ[ الَفذُّ: الفرُد. يقال: َذَهبا َفذَّ
فيح، واملنيح، والوغد. س، مث النافس، مث املسبل، مث املعلى. وثالثة ال أنصباء هلا: وهى السالرقيب، مث احلل

ومتٌر َفذٌّ، أي متفرٌق. وأَفذَِّت الشاُة، أي ولدت واحدًا، فهي ُمِفذٌّ. فإن كان ذلك عادهتا فهي ِمْفذاٌذ. وال يقال 
ا ال تلد إال واحدا.  انقٌة ُمِفذٌّ: ألهنَّ

_________ 
 . خمتار.لت: مل أجد املفاخذة فيما عندي من االصول. اه( ق1)
 أنزل هللا عزوجل عليه: " وأنذر عشريتك االقربني. " ( وذلك ملا2)

(2/568) 

 



الِفْلُذ: كبُد البعري، واجلمع أْفالٌذ. والِفْلَذُة: القطعُة من الكبِد واللحم واملال وغريها، واجلمع فلذ. يقال:  ]فلذ[
: إذا املالُ فـََلْذُت له من   مل ُتوِجْب مايل، أي قطعت له منه. وافْـتَـَلْذتُُه املاَل، أي أخذُت من ماله ِفْلَذًة. قال كثريِ 

ٌة * ومل يـَْفَتِلْذَك املاَل إال َحقائُِقُه  -عليك َعطَاءُه. * َصنيَعُة قـُْرىب أو َصديٍق ُتواِمُقْه  َمنَـْعَت وبعُض املَْنِع َحْزٌم وقـُوَّ
 الفالوَذُق معرَّابن. قال يعقوب: وال تقل الفالوذج.والفالوُذ و  -

 فصل القاف
ُة أيضاً: الرُبغوُث ) القَذُذ: ريش السهم، الواحدة ]قذذ[ ٌة. والُقذَّ ( . والِقذاُن: الرباغيث. والقذاتن: 1ُقذَّ

 جانباء احلياء. وقذذت الريَش: قطعت أطرافها. وُأُذٌن َمْقذوَذٌة: كأهنا بريت براي.
_________ 

 -( والقذذ: الربغوث، قال الراجز: أسهر ليلى قذذ أسك * أحك حىت مرفقي منفك 1)
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والقذاذات: ما سقط من َقذِ  الريش. وَقَذْذُت السهَم َقذًّا: جعلُت له الُقَذَذ. واألَقذُّ: السهم الذي ال ريش له، 
 واجلمع ُقذٌّ، ومجع الُقذِ  قذاذ. قال الراجز:

يعقوب: يقال للرجل إذا كان خمفَّف اهليئِة، واملرأة اليت ليست بطويلة: رجٌل ذاٍذ ُخْشِن * قال من يثر بيات قِ 
ُذ  َذٌة وامرأة مزملة. واملقذ، ابلفتح: ما بني االذنني من خلف. يقال: رجل ُمَقذَّ ُمَقذٌَّذ ورجٌل َمَزملٌَّ، وامرأٌة ُمَقذَّ

 الشعِر، إذا كان ُمَزيَّناً.
ُفذُ  ]قنفذ[ َفذُ  الُقنـْ ُفُذ: مسيل ) ( :1 )والُقنـْ ُفَذٌة. والُقنـْ ( الَعَرِق من خلف أذىن 2واحد الَقناِفِذ، واألنثى قـُنـْ

والقنفذ: املكان الذي  -البعري. قال الشاعر ذوالرمة: كأن بذفراها عنية جمرب * هلا وشل يف قنفذ الليت ينتح 
 ينبت نبتاً ملتفًّا. ومنه قنفذ الدراج، وهو موضع.

 اففصل الك
 لفتح: حجارة رخوة كأهنا مدر. قال الكميت يصف الرايح:الكذان اب ]كذذ[

_________ 
 ( أي بضم الفاء وفتحها.1)
 ( يف املطبوعة االوىل: " ميل " صوابه من اللسان2)
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 -ترامى بكذان إال كام ومروها * ترامى ولدان االصارم ابخلشل 
به فلما دنت للكاذتني وأحرجت * ايل الفخذ، وقال الشاعر الكميت: الكاذاتن: مانتأ من اللحم يف أع ]كوذ[

وأحرجت ابحلاء من احلرج. يقول: ملا دنت الكالب من الثور أجلأته إىل الرجوع  -حلبسا عند اللقاء حالبسا 
 للطعن.

 فصل الالم
ُب اإلانَء ابلكسر جلذا وجلذا، جلذىن فالن يلجذ ابلضم جلَْذًا، إذا أعطيته، مثَّ سألك فأكثـََر. وجلََِذ الكل ]جلذ[

ه من كتاب االبواب من غري مساع. ويقال للماشية إذا أكلت الكأل: جلَُِذ الكال أي حلسه. حكاه أبو حامت، نقلت
 ( ، عن أىب عبيد. وقال االصمعي: جلذه، مثل لسه.1)

ُة: واحدة الَلذَّاِت. وقد لذذت الشئ ابلكسر لذاذ ولذاذة، أي وجدت ]لذذ[  ه لذيذا.الَلذَّ
_________ 

 ( يف اللسان: " جلذت الكال ".1)
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ُه: عدَّه لذيذًا. والَلذُّ: النوم يف قول الشا عر والتذذت به وتلذذت به، مبعىًن. وشراٌب َلذٌّ وَلذيٌذ، مبعىًن. واْستَـَلذَّ
والَلِذ والَلْذ بكسر الذال  -( 2 عاِشُقه )( : وَلذٍ  كَطعِم الَصْرَخِديِ  َطَرْحُتُه * َعِشيََّة مِخِْس القوِم والعنيُ 1)

ا قالوا يف الرفع: اللذون.وتسكينها: لغٌة يف الذي. والتثنية اللَ   ذا حبذف النون، واجلمع الذيَن، ورمبَّ
َوَذ جلأ إليه وعاَذ به. والَلْوُذ أيضًا: جانب اجلبل وما يُطيف به، واجلمع ألواٌذ. وال الَذ به ِلواذًا ولِياذًا، أي ]لوذ[

 القوُم ُمالَوَذًة، أي الَذ بعُضهم ببعض. ومنه قوله تعاىل:
 م. ِلواذًا( *. ولو كان من الَذ لقال: لِياذًا. وقول الشاعر:)يـََتَسلَّلوَن منك

 (3ْن عمرو )ومَلْ َتْطُلِب اخَلرْيَ املالِوَذ مِ 
_________ 

 ( الراعى.1)
 -ىت أسلمته بنائقه ( قبله: وسرابل كتان لبست جديده * على الرحل ح2)
 -ومَلْ َتْطُلِب اخَلرْيَ املالِوَذ ِمْن بشر ( يف اللسان: وأنشد للقطامي: وما ضرها أن مل تكن رعت احلمى * 3)
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 يعىن القليل. والوذان، ابلفتح: اسم رجل.
 فصل امليم

مِح َمْلذًا: طعنه واملَْلُذ يف عدو ( : املطرمذ. الكالب له كالم وليس له فعٌل. وَمَلَذُه ابلر 1املالذ ) ]ملذ[
ف محارا وأتنه: إذا ملذا التقريب حاكني ملذه * وإن هو منه آل ألن إىل الفرس: مد ضبعيه. قال الكميت يص

 وامللذان: الذي يظِهر الُنْصَح ويضِمر غريه. -النقل 
، فتجرُّ ما ْنُذ مبينٌّ على الضم، وُمْذ مبين على السكون وكلُّ واحٍد منهما يصلمُ  ]منذ[ ح أن يكون حرف جر 

حينئٍذ إال على زمان أنت فيه، فتقول: ما رأيته ُمْنُذ الليلِة. ويصلح أن بعدمها وجترميها جمرى يف وال تدخلهما 
فتقول يف التاريخ: ما رأيته ُمْذ يوُم اجلمعة، أي أول يكوان امسني فرتفع ما بعدمها على التاريخ أو على التوقيت، 

 للزمان نظرية من للمكانيوُم اجلمعة، وتقول يف التوقيت. ما رأيته مذسنة. وقال سيبويه: منذ  انقطاع الرؤية
_________ 

 ( املالذ بشد الالم.1)
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 وانس يقولون: إن منذ يف االصل كلمتان: من، إذ، جعلتا واحدة. وهذا القول ال دليل على صحته.
 الشيُخ له * وحديٍث مثِل ماِذيٍ  اعر عدي ابن زيد: يف مَساٍع أْيَذنُ املاِذيُّ: العسل األبيض. وقال الش ]موذ[

 واملاِذيَُّة: الدرُع اللينة السهلة. واملاذية: اخلمر. -( 1ُمشاْر )
 فصل النون

الصيبُّ تلقيه أمُّه يف الطريق.  نبذت الشئ أنبذه: إذا ألقيته من يدك. ونـَبَّْذَتُه، شدد للكثرة. واملَْنبوُذ: ]نبذ[
تَـَبَذ فالٌن، أي ذهَب انحيًة. ويقال: ذَهَب مالُه انَبَذُه احلرَب: كاَشَفه. وجلس فالو  ٌن نـَْبَذًة ونـُْبَذًة، أي انحيًة. وانـْ

طر، أي وبقي نـَْبٌذ منه، وأبرض كذا نـَْبٌذ من ماٍل ومن كأل، ويف رأسه نـَْبٌذ من َشْيٍب. وأصاب األرَض نـَْبٌذ من م
 شئ يسري.

_________ 
 -وم يف بيت عذار ه: ومالب قد تلهيت هبا * وقصرت الي( قبل1)
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والنبيذ: واحد االنبذة. يقال: نـََبْذُت نَبيذًا، أي اختذته. والعامة تقول: أنبذت. ونـََبَذ الِعْرُق نـََبذاانً: لغة يف نبض. 
 ( .1واملنبذة: الوسادة )

ُلِم، يف أقصى األسناِن بعد االرحاء، ويسمَّى ِضْرَس احلُ الناِجُذ: آخُر األضراِس، ولإلنسان أربعة نواجَذ  ]جنذ[
ينبت بعد البلوغ وكمال العقل. يقال: َضِحَك حىتَّ َبَدْت نواجُذه، إذا استغرب فيه. وقد تكون النواجذ ألنه 

للفرس، وهى االنياب من اخلف، والصوالغ من الظلف. قال الشماخ يذكر إبال حداد االنياب: يباكرن العضاه 
ألمور. وقال الشاعر سحيم بن وثيل: ورجل منجذ: جمرٌَّب أحكمتُه ا -نعات * نواجذهن كاحلداء الوقيع مبق

 -( 2وجَنََّذين ُمداَورَُة الُشؤوِن ) -أخو مَخسنَي جُمَْتمٌع أشدِ ي 
 ( . ونفذ الكتاب3نفد السهم من الرمية ) ]نفذ[

_________ 
 ه عن اللحياىن ".( يف اللسان: " الوسادة املتكأ عليها. هذ1)
 وىف نسخة " يبتغى " -ت حد االربعني ( قبله: وماذا يدرى الشعراء مىن * وقد جاوز 2)
 ( بكسر امليم وشد الياء.3)
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َفْذتُُه أان. والتنفيُذ مثله. ورجٌل انِفٌذ يف أمره، أي ماٍض. وأمُرُه انِفٌذ أي مطاٌع.  إىل فالن نفاذا ونفوذًا، وأَنـْ
ى ينفذ ما قال، أي ابملخرج منه. وطعنٌة هلا نـََفٌذ، أي انِفَذٌة. قال الشاعر قيس بن اخلطيم: َطَعْنُت وقوهلم: أت

 -( 1هلا نفذ لوال الشعاع أضاءها ) ئٍر *ابَن عبِد القيِس َطْعَنَة اث
َقَذُه منه، وتـَنَـقََّذُه، مبعىًن، أي جنَّاه وخلَّصه. والنَـ  ]نقذ[ َقَذُه من فالن، واْستَـنـْ َقْذَتُه، هو أنـْ َقُذ ابلتحريك: ما أَنـْ

َقْذَتُه من العدو وأخذته منهم،فـََعٌل مبعىن مفعول، مثل نـََفٍض وقبض. والَنقاِئُذ: م الواحدة نقيذة.  ن اخليل: ما أنـْ
 ومنقذ: اسم رجل.
_________ 

َقها * يَرى قائٌم من دوهِنا ما وراءها 1) ر االزهرى هذا البيت فقال: فس -( بعده: ملكت هبا كفِ ي فَأهْنََرْت فـَتـْ



لوال انتشار سنن الدم الضاءها النفذ حىت تستبني. وروى االصمعي: " لوال الشعاع " بضم الشني وقال: هو 
 ومحرته وتفرقه.الدم  ضوء
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 فصل الواو
 ( :1يل )الَوْجذ ابجليم: نـُْقَرٌة يف اجلبل جيتمع فيها املاء، واجلمع وجاذ. قال الراجز عمر بن مج ]وجذ[

 (2أس جرامري على وجاذ )
َلْت ابخلَشب. ويقال: َوَقَذُه يَِقُذُه َوْقذًا: ضربه حىت اسرتخى وأشرف على املوت. وشاٌة َمْوقوَذٌة: قُتِ  ]وقذ[

ورجٌل  -َوَقَذُه النعاُس: إذا غلبه. قال االعشى: يلوينىن ديىن النهار وأقتضى * َدْيين إذا َوَقَذ الُنعاُس الُرقَّدا 
َوقيٌذ، أي ما به ِطْرٌق. األصمعي: املَُوقََّذُة: الناقُة اليت قد أثَّر الِصراُر يف أخالفها. وقال العدبس: هي الىت 

 ( وال خيرج لبنها إال نزرا لعظم الضرع، فيوقذها ذاك وأيخذها له داء وورم.3الولد )يرغثها 
 فصل اهلاء

 قال:اهلَذُّ: اإلسراع يف القطِع وىف القراءة. ي ]هذذ[
_________ 

 الفقعسى يصف االاثيف. ( يف اللسان: قال أبو حممد1)
 -( قبله: غري أاثىف مرجل جواذى * كأهنن قطع االفالذ 2)
 أي يرضعها. (3)
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: تقول للناس إذا  هو يهذ القرآَن َهذًّا ويـَُهذُّ احلديث َهذًّا، أي يسرده. وسكِ نٌي َهذوٌذ: قطَّاٌع. قال األصمعي 
ك، على تقدير االثنني. قال عبُد بين احَلْسحاس: إذا ُشقَّ بـُْرٌد ت أن يكفوا عن الشئ: هجاجيك وهذاذ يأرد

تزعم النساء أنَّه إذا شقَّ عند الِبضاع شيئاً من ثوِب  -ُشقَّ ابلرُبِْد مثله * هذا ذيك حىت ليس للربد البس 
بُد يَغوٍث ( : وع1قتطعته بسرعة. وقال الشاعر )صاحبه دام الُودُّ بينهما، وإال هتاجرا. واهتذذت الشئ: ا

 ويروى: " قد احتز ". -حَتِْجُل الطرُي حوَله * قد اْهَتذَّ َعْرَشْيِه احلسام املذكر 



_________ 
 ( ذو الرمة.1)

(2/573) 

 

َبَذُة: َسرْيٌ دون اخلََبِب. اهِلْرِبُذ ابلكسر: واحُد َهراِبَذِة اجملوِس، وهم َخَدُم الناِر، فارسيٌّ معرَّب. واهلَرْ  ]هربذ[
 ( . وقال األصمعي: اهِلْرِبذى: ِمشيٌة تشبه مشى اهلرابذة.1أي يف ِشقٍ  )وَعدا اجلمُل اهِلْرِبذى، 

 اهلَماِذيُّ: البعرُي السريُع، وكذلك الناقُة بال هاء. ومَهاِذيُّ املطِر: شدته. حكامها أبو عبيد. ]مهذ[
غري ُمتَِّئٍب * إذا تـََعمََّم فوق ال األعشى: من يلق هوذة يسجد ا مسِ ي الرجُل َهْوَذَة. قاهلَْوَذُة: الَقطاُة، وهب ]هوذ[

 -التاج أو وضعا 
_________ 

( قوله أي يف شق أي جانب. ونظريه ما يذكر يف فصل العني من ابب الضاد، العرضنة أن ميشى معارضة. 1)
. إذا مشى ِمشيًة يف ِشقٍ  فيها بـَْغٌي من نشاطه اه ويقال: هو ميشى العرضنة وميشى العرضىن أبلف مقصورة،

 نقله وانقوىل عن صاحب الصراح. كذا
 (2 -صحاح  - 73)

(2/573) 

 

 ابب الراء:
 فصل االلف:

َرُة الذراِع: ُمْسَتَدقُّها. َوأَبـَْرُت الكلَب: أطعمتْ  ]أبر[ " ُه اإلبرَة يف اخلُبز. ويف احلديث: اإلبـَْرُة: واحدة اإلَبِر. وإبـْ
ن خَنَْله، أي لقَّحه وأصلحه. ومنه ِسكٌَّة َمْأبورٌَة. وأَبـََرْتُه العقرُب: لدَغْته، أي املؤمن كالكلب املأبرو ". وأبر فال

قيحه. يقال: خنلُة ضربْته إببرهتا. ويف عرقويبَِ الفرِس إبـَْراتن ومها َحدُّ كلِ  َعْرقوٍب من ظاهٍر. وأَتْبرُي النخِل: تل
االزار. يقال: أتبر الفسيل، إذا قبل االدابر. قال الراجز: أبورة. واالسم منه االابر، على وزن ُمؤبَـَّرٌة مثل م

 -( 1أتبري ايخرية الفسيل * إذا ضن أهل النخل ابلفحول )
_________ 

 -( سبق يف )حنذ( بزايدة عماهنا: أتبري من حنذ فشوىل * إذ ضن ... 1)
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أوزرعك. قال طرفة: وىل  غريك أن أيبر لك خنلكقال ائْـَترَبُْت، إذا سأْلَت يقول: تلحقي من غري أتبري. وي
 ( ، وهي النميمُة وإفساُد ذاِت البني.1االصل الذي يف مثله * ُيْصِلُح اآلِبُر زرع املؤتربة واملآبر واحدهتا مئربة )

ح. قال وأنشدين عيسى ابن عمر الَثقفي  األَثـُْر: ِفرِْنُد السيِف. قال يعقوب: ال يعرفه األصمعيُّ إال  ابلفت ]أثر[
َقلوَن فَأْخَلصوها * ِخفافاً ُكلََّها يـََتقي )( : َجاله2) أي كلُّها يستقبلك بِفرِْنده. واملأثوُر:  -( أبَْثِر 3ا الَصيـْ

. قال األصمعي: وليس من األْثِر الذي هو الفرِْند. واألَثـُْر أيضاً  : مصدر الَسيُف الذي يقال إنَّه من عمل اجلنِ 
 قولك أَثـَْرُت احلديَث،

_________ 
 مئربة، ومثلها يف املعىن املئرة ومجعها مئر بوزن عنب. قاله نصر. ( قوله1)
 ( خلفاف بن ندبة.2)
 ( يف املطبوعة االوىل: " تبقى "، حتريف. ويتقى خمفف من يتقى، كما يف اللسان.3)
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وٌر، أي ينقُله َخَلٌف عن سلٍف. قال األعشى: إنَّ الذي فيه مَتارَيْتما إذا ذكْرَته عن غريك. ومنه قيل: حديٌث مأث
َ للسامع واآلثر  ويروى: " بني ". وىف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم أنه مسع عمر رضى هللا عنه  -* ُبنيِ 

حلف به.  حيلف أببيه، فنهاه عن ذلك، قال عمر: " فما حلفت به ذاكرا وال آثرا " أي خمربا عن غريى أنه
يقول: ال أقول إن فالان قال: وأىب ال أفعل كذا وكذا. وقوله ذاكرا ليس هو من الذكر بعد النسيان، إمنا يعىن 

متكلما به، كقولك: ذكرت لفالن حديث وكذا وكذا. واالثر ابلضم: أثر اجِلراِح يَبقى بعد الربء، وقد يثقَّل مثل 
 ُعْسٍر وُعُسٍر. قال الشاعر:

( * وىف الناس من حيمل هذا على الفرند واالثره أيضا: أن يسحى ابطُن خفِ  1ق هبا االثر )بيض مفارقها اب
 البعري حبديدٍة لُيْقَتصَّ أثره. تقول منه: أثرت البعري

_________ 
 ( يف اللسان:1)



 عضب مضارهبا ابق هبا االثر * وهو الصحيح. وصدره:
 كأهنم أسيف بيض ميانية:
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ا على تفعول ابلضم. وأما ميثرة السرج فغري مهموز واالثر ابلكسر مئثرة وتؤثور أيضتلك احلديدة فهو مأثور، و 
أيضا: خالصة الَسْمن. وتقول أيضاً: خرْجت يف إْثرِِه، أي يف أََثرِِه. واألَثـَُر ابلتحريك: ما بقي من رْسم الشئ 

سم األَثـََرُة فالن ابلشئ، أي استبد به، واالوضربة السيف. وسنن النيب صلى هللا عليه وسلم: آاثره. واستأثر 
ابلتحريك. واْسَتْأثـََر هللا بفالن، إذا ماَت ورُجَي له الغفراُن. وحكى ابن السكيت: رجل أثر على فعل بضم 

العني، إذا كان يستأثر على أصحابه، أي خيتار لنفسه أفعااًل وأخالقاً حسنًة. واملَْأثَرة بفتح الثاء وضمها: 
قرن عن قرن يتحدثون هبا. وآثرت فالان على نفسي، من اإليثار. وقوهلم: الهنا تؤثر، أي تذكر وأيثرها املكرمة، 

َأفعُل هذا آِثرًا مَّا، وآِثَر ذي َأثرٍي، أي أوََّل كلَّ شئ. قال عروة بن الورد: وقالوا ما َتشاء فقلُت َأهْلو * إىل 
 ين.وفالن أثريى، أي خلصا -اإلصباِح آِثَر ذي أَثرِي 
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: العظيمة األََثر يف األرض خْبفِ ها أو حافرها. وشئ كثري أثري، إثباع له مثل بَثرٌي. أبو  زيد: األَثريَُة من الدواب 
وَأاثرٌَة من ِعلٍم، أي بقي ة منه. وكذلك االثرة ابلتحريك. ويقال: مسنت االبل على أاثزة، أي بقية شحم كان قبل 

 ثر يف الشئ.ذلك. والتأثري: إبقاء اال
( . وكذلك آَجَرُه هللا إجَيارًا. وُآجَر فالٌن مخسًة 1 أيَِْجُرُه وأيَُْجُرُه َأْجرًا )األْجُر: الثواُب. تقول: َأَجَرُه هللا ]أجر[

أي يصري من َوَلِدِه، أي ماتوا فصاروا َأْجَرُه. واأُلجَرُة: الِكراُء. تقول: استأَجرُت الرجَل فهو أيَُْجُرين مثايَن ِحَجٍج، 
( : اي ليت أىن أبثواىب وراحليت * عبد الهلك هذا 2الشاعر )َأجريي. وائْـَتَجَر عليه بكذا، من االجرة، وقال 

أىب مع أثوايب. االصمعي: أَجَر العظُم أيَُْجُر َأْجرًا وُأجورًا، أي بـََرأ على َعْثٍم. وقد أجرت  -( 3الشهر مؤجتر )
 يده، أي

_________ 
 . خمتار.نصر اه( من ابب ضرب و 1)



 ( حممد بن بشري اخلارجي.2)
 خمتار. اه استؤجر على العمل. اه( قلت: معن3)
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( : 1. وآجرها هللاُ، أي َجرَبَها على َعْثٍم. وآجرته الدار: أكريتها. والعامة تقول: واجرته. واالجار )جربت
جاجري وأجاجرة. واآلجر: الذى يبىن به، السطح بلغة أهل الشام واحلجاز. قال أبو عبيد: ومجع االجار إ

 يه السالم.( : أم إمساعيل عل2فارسي معرب. ويقال أيضا آجور على فاعول. وآجر )
َأخَّْرتُُه فتَأخََّر. واْستْأَخَر، مثل أَتخََّر. واآلِخُر: بعَد األول، وهو صفٌة. تقول: جاء آِخرًا، أي أخريا،  ]أخر[

اجلمع أواخر. واآلخر ابلفتح: أحد الشيئني، وهواسم على أفعل، واالنثى وتقديره فاعل، واالنثى آخرة، و 
فعل من كذا ال يكون إال يف الصفة. وقوهلم: جاء يف ُأْخَرايِت الناس، أي أخرى، إال أن فيه معىن الصفة، الن أ

شاعر: وما القوم إال يف أواخرهم. وقوهلم: ال أفعله اللياىل، أي أبدا. وُأْخرى املَنوِن، أي آِخُر الدهر. قال ال
شتم: أبعد هللا أي من كان يف آخرهم. ويقال يف ال -مخسة أو ثالثة * خيوتون أخرى القوم خوت اال جادل 

 االخر، بكسر اخلاء وقصر االلف.
_________ 

 ( قوله االجار، هو بشد اجليم.1)
 ( لغة يف هاجر.2)
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ٍَ وبَِنِظرةٍ  اء، وما عرفته إالَّ أَبَخَرٍة، أي َأخريًا. ، أي بَنِسيئة. وجاء فالن أَبَخَرٍة بفتح اخلوتقول أيضاً: ِبْعُتُه أَبِخَرًة
القيس: وعني هلا  وجاءان ُأُخرًا ابلضم، أي أخريًا. وشق ثوبَه ُأُخرًا ومن ُأُخٍر، أي من ُمَؤخَّره. قال الشاعر امرؤ

العنِي، مثال مؤمن: الذى يلى الصدغ. ومقدمها: الذى يلى وُمؤِخُر  -َحْدرٌَة َبْدرٌَة * ُشقَّْت مآقيِهما من ُأُخْر 
مبؤخر عينه، ومبقدم عينه. ومؤخرة الرحل أيضا: لغة قليلة يف آخرة الرحل، وهى الىت االنف. يقال: نظر إليه 

ب: وال تقل مؤخرة. ومؤخر الشئ ابلتشديد: نقيض مقدمه. يقال: ضرب مقدم يستند إليها الراكب. قال يعقو 
ى، وُأْخرى: أتنيث َآَخَر، ره. واملئخار: النخلة الىت يبقى مَحُْلها إىل آخر الِصرام. وُأَخُر: مجع ُأْخر رأسه ومؤخ

 وهو غري مصروف، قال هللا تعاىل:



ٌة من أايٍم أخر( *، الن أفعل الذى معه من ال  جيمع وال يؤنث مادام نكرة. تقول: مررت برجل أفضل )فِعدَّ
 رأة أفضلمنك، وبرجال أفضل منك، وابم
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منك. فإن أدخلت عليه االلف والالم أو أضفته ثنيت ومجعت وأنثت، تقول: مررت ابلرجل االفضل. 
وابلرجال االفضلني، وابملرأة الفضلى وابلنساء الفضل. ومررت أبفضلهم وأبفضليهم وبفضالهن وبفضلهن. 

وال برجال أفاضل، وال  ابلرجل أفضل، أن تقول. مررتوقالت امرأة من العرب: صغراها مراها. وال جيوز 
ابمرأة فضلى، حىت تصله مبن أو تدخل عليه االلف والالم. ومها يتعاقبان عليه، وليس كذلك آخر، النه يؤنث 

وجيمع بغري من وبغري االلف والالم وبغري االضافة: تقول: مررت برجل آخر، وبرجال أخر وآخرين، وابمرأة 
ة منع الصرف وهو مع ذلك مجع. فإن مسيت به رجال صرفته معدوال وهو صفخر، فلما جاء أخرى، وبنسوة أ

 يف النكرة عند االخفش، ومل تصرفه عند سيبويه. وقول االعشى:
 ( *: تصيغري أخرى.1وعلقتين أخريى ما تال ئمىن )

 اأُلْدرَُة: نَفخٌة يف اخلصية. يقال: رجل آَدُر بنيِ  اأُلْدرَِة. ]أدر[
_________ 

 ( عجزه:1)
 حب كله خبل:فاجتمع احلب 
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: كثري اجلماع. ]أرر[  اأَلرُّ: اجلماُع. تقول منه: أرَّها يـَُؤرَُّها أر ًا. ورجٌل ِمئَـرُّ
 اأَلْزَر: الُقوَّة. وقوله تعاىل: ]أزر[

لعامة تقول: وازرته. ِن. وآَزْرُت فالان، أي عاونته. وا)ُاْشُدْد به َأْزري( *، أي ظهري، وَموضَع اإلزاِر من احلَْقَويْ 
، يذكر ويؤنث، واالزارة مثله، كما قالوا للوساد وسادة. وقال األعشى: َكَتَميُِّل الَنشواِن يـَْر * واالزار معروف

( : أال 2)ومجع القلة آزرة والكثري أزر: مثل محار وأمحرة ومحر. وقول الشاعر  -( 1ُفُل يف البقريوىف االزاره )
ري قال أبو ُعَمر اجلرمي: يريد ابإلزاِر هاهنا املرأة. واملئرز: واًل * ِفدًى لك من أخي ثَِقٍة إزاأَْبِلْغ َأاب َحْفٍص رس

 االزار، وهو كقوهلم ملحف وحلاف، ومقرهم وقرام.



_________ 
 -( يف اللسان: كتمايل النشوان ير * فل يف البقرية واالزارة 1)
 االبيات إىل عمر رضى هللا عنه. كرب االشجعى أبو املنهال: كتب هبذه( نفيلة اال 2)
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ويقال: أزرته أتزيرا فتأزر. وأتزر إزرة حسنة * وهو مثل اجللسة والركبة. وأترز الَنبت التفَّ واشتد . قال 
ء نوما الشاعر: أَتزََّر فيه النَـْبُت حىتَّ خَتايـََلْت * رُ  ََ  ( : اسم أعجمى.1وآزر ) -ابُه وحىتَّ ما َترى الشاَّ

، فُسمِ َي كلُّ  ]أسر[ ُه ابإلساِر، وهو الِقدُّ. ومنه مسِ ي اأَلِسرُي، وكانوا ُيشدُّونه ابلِقدِ  تَـَبُه أيِسُرُه َأْسرًا: َشدَّ  َأَسَر قـَ
سارا، فهو أسريا ومأسور، واجلمع أسرى وأسارى. َأِخيٍذ َأسريًا وإْن مل ُيَشدَّ به. يقال: َأَسْرُت الرجل أسرا وإ

ِه، تعين جبميع وتقول: اْسَتْأِسْر، ه، كما يقال بُرمَِّتِه. وَأَسَرُه هللا، أي كْن َأسريًا يل. وهذا الشئ لك أبسره، أي ِبقدِ 
 أي َخَلقه. وقوله تعاىل:

ُهْم( *، أي خلقهم. واالسر ابلضم: احتباس البول، مث ََ ل احلصر يف الغائط. تقول منه: أسر )وَشَدْدان أْسِر
 قول: هذا عود أسر، للذى يوضع على بطن املأسور الذى احتبس بوله. والالرجل يؤسر أسرا، فهو مأسور. وت

 تقل: هذا عود يسر.
_________ 

 ( هو والد إبراهيم عليه السالم.1)
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 وأسرة الرجل: رهطه، النه يتقوى هبم.
مثل سكران وسكارى. ارى م أشاأَلَشُر: الَبَطُر. وقد أِشَر ابلكسر أيََْشُر أَشرًا، فهو أِشٌر وأشران. وقو  ]أشر[

ومنه انقٌة ِمْئِشرٌي، وجواٌد ِمْئِشرٌي،  -( : وَخلَّْت ُوعواًل أشارى هبا * وقد أْزَهَف الَطْعُن أْبطاهلا 1قال الشاعر )
: يقال( ُمَؤشَُّر الَعُضدين. و 2يستوي فيه املذكَّر واملؤنث. وأَتْشرُي األسناِن: حَتْزيُزها وحتديُد أطرافها. واجلَُعُل )

 ( ، مثال ُشُطِب السيِف وُشطَِبِه، وُأشوٌر أيضاً. قال مجيل:3سنانه ُأُشٌر وُأَشٌر )أب
َِ مبصقوٍل َتِرفُّ أشوره * وىف املثل: " أعييتين أبشرفكيف بدردر.  َسبَـْتَك

_________ 



مي كر   -هلا ( هي مية بنت ضرار الضىب ترثى أخاها. وقبله: لتجر احلوادث بعد امرئ * بوادي أشائن أذال1)
 -تراه على اخليل ذا قدمة * إذا سربل الدم أكفاهلا  -نثاه وآالؤه * وكاىف العشرية ماغاهلا 

 ( اجلعل بضم اجليم وفتح العني.2)
 ( أي بضمتني أوضمة وفتح.3)
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َك زاَلْت مَيِينُ  ره * أان شر ال( . َلَقْد َعيَِّل االيتام طعنة انش1وأشرت اخلشبة ابملئشار، مهموٌز. وقال الشاعر )
 أي َمأشورٌَة، مثل عيَشٍة راِضَيٍة أي َمْرِضيٍَّة. -آِشَرْه 

أَصَرُه أيَِْصُرُه أْصرًا: َحَبسه. واملوضُع َمْأِصُر وَمْأَصٌر، واجلمع َمآِصُر، والعامة تقول: معاصر. االموى:  ]أصر[
رِحٍم أو قرابٍة أو ِصْهٍر أو معروٍف، أصرت الشئ أصرا: كسرته. األصمعي: اآلِصَرُة: ما عطفك على رجٍل من 

آِصَرٌة، أي ما تعِطُفين عليه قرابٌة وال ِمنٌَّة. واإلْصُر: العهُد.  واجلمع اأَلواِصُر. يقال: ما أَتِْصُرين على فالن
صار ُأُصٌر، واإلْصُر: الذنُب والِثَقُل. واإلصاُر واألْيَصُر: حبٌل قصرٌي ُيَشدُّ به يف أسفل اخلباء إىل وتٍد. ومجع اإل

إصار بيىت. واالصارى وااليصر  ومجع األَْيَصِر أايِصُر. يقال: هو جاري مَؤاِصري، أي إصاُر بيِتِه إىل جنب
 أيضا: احلشيُش. يقال: لفالٍن حَمَشٌّ ال جُيَزُّ أْيَصُرُه، أي ال يـُْقَطُع حشيشة.

_________ 
 ( هو انئحة مهام بن مرة.1)
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 : املتقارُب. وقال:تجاورون. واألصريُ وحى متآصرون، أي م
 لكلِ  َمناَمٍة هدب أصري

ُتها. قال: وأتََطََّرِت املرأُة أتََطُّرًا، إذا َأقاَمْت يف بيتها. وأنَشَد  ]أطر[ أبو زيد: أَطْرُت القوَس آِطُرها أْطرًا، إذا َحنَـيـْ
. وأتََطََّر الرمُح: تـََثىنَّ  -ْبَن كما ذاَب الَسديُف املَُسْرَهُد لعمر بن أيب ربيعة: أتََطَّْرَن حىتَّ قـُْلُت ِلْسَن َبوارِحاً * وذُ 

وإطاُر املُْنُخِل: َخشُبه. وإطاُر احلاِفر: ما أحاط ابألْشَعِر. ومنه إطاُر الشفة. وكل شئ أحاط بشئ فهو إطاٌر له. 
اأُلْطَرُة ابلضم: الَعَقَبُة اليت تلفُّ على جَممع و  -قال بشر: وَحلَّ احلَيُّ حيُّ َبين ُسبَـْيٍع * ُقراِضَبٌة وحَنُْن هلم إطاُر 

 : َأَطْرُت السهم َأْطرًا. واأُلْطَرُة أيضاً: أن يؤخ َذ َرماٌد ودٌم فُيلَطخ به َكْسُر الِقْدِر. قال الراجز:الفوِق. تقول منه



 ( * واالطري: الذْنُب. يقال: أخَذين أَبطرِي غريي.1قد أصحلت قدرا هلا أبطره )
_________ 

 ( بعده:1)
 وأطعمت كرديدة وفدره:
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َن بعد اجلهِد. ورجل َأْشراُن َأْفراُن، أي َبِطٌر، وهو إتباٌع له. وَأفـََر  ]أفر[ َأِفَر البعرُي ابلكسر أيَْفـَُر َأَفرًا، أي مسَِ
 اخلدمة. الظيُب وغريه ابلفتح أيَِْفُر أُفورًا، أي شدَّ اإلْحضاَر. وَأفـََر الرجُل أيضاً: أي خف يف

 -( 1رجال لو رأيتهم * لقلت إحدى حراج اجلر من أقر )أقر: موضع. قال ابن مقبل: وثروة من  ]أقر[
اأَلَكَرُة: مجع َأكَّاٍر، كأنَّه مجع آِكٍر يف التقدير. واأُلْكَرُة ابلضم: احلُْفَرُة. يقال أتََكَّْرُت اأُلَكر أي حفرت  ]أكر[

 ( .2احلفر. واملؤاكرة: املخابرة )
 ٍن مستقيٌم، وُأمورُُه مستقيمٌة.اأَلْمُر: واحُد األُموِر. يقال: َأْمُر فال ]أمر[

_________ 
 -( قبله: منا خناذيذ فرسان وألوية * وكل سائمة من سارح عكر 1)
 ( املخابرة: املزارعة على نصيب معني، كالثلث والربع.2)
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ة الواحدة من االمر. وال تقل إمرة لك عليَّ َأْمَرٌة ُأطيعك فيها، وهي املرَّ  وقوهلم: لك َعَليَّ َأْمَرٌة ُمطاعٌة، معناه
ا اإلْمَرُة من الوالية. وَأَمْرتُُه بكذا َأْمرًا. واجلمع اأَلواِمُر. قال أبو عبيدة: آَمرتُُه ابملد، وَأَمْرتُُه  لغتان ابلسكر، إمنَّ

َنْسِل. وَأِمَر هو، أي أمورة، أوسكة مأبورة "، أي كثرية النتاج والثَـّْرتُُه. ومنه احلديث: " خري املال مهرة ممبعىن كَ 
( . 1َكثـَُر. فخرج على تقدير قوهلم: َعِلَم فالٌن ذلك، وَأْعَلْمُتُه أان ذلك. قال يعقوب: ومل يقله أحد غريه )

 ألعشى:ر. وَأِمَر القوم، أي َكِثروا. قال الشاعر اوقال أبو احلسن: َأِمَر مالُه ابلكسر، أي كثُ 
( * وآمر هللا ماله ابملد. قا ل: وإمنا قيل " مهرة مأمورة " لالزدواج، واالصل 2ِد )َأِمروَن ال َيرِثوَن َسْهَم الُقْعدُ 

 مؤمرة عل مفعلة، كما قال صلى هللا عليه وسلم للنساء: " ارجعن
_________ 



مبعىن كثره، بل من الرابعي. حىت قال يقل أحد غري أيب عبيدة إن أمره من الثالثي، ( عبارة املختار: مل 1)
. فعلم منه أن أاب احلسن هنا إمنا قال مأمورة، لالزدواج، كما قال للنساء: ارجعن مأزورات اخل. اه االخفش:

 هو االخفش. قاله نصر.
 ( صدره:2)

 طرفون والدون كل مبارك:
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لى لفظ مأجورات، ليزدوجا. يل مأزورات عمن الوزر، فقمأزورات غري مأجورات "، وإمنا هي " موزورات " 
 وقوله تعاىل:

( . قال االخفش: يقال أيضاً: َأِمَر 1)َأَمْران ُمرْتَفيها( *، أي أمرانهم ابلطاعة فعصوا. وقد يكون من االمارة )
* داهيًة دهيَاء  ُنْكَرا األقراُن مينِ   َأْمُرُه أيََْمُر َأَمرًا، أي اشتدَّ. واالسم اإلْمُر بكسر اهلمزة. قال الراجز: قد َلقيَ 

 ومنه قوله تعاىل: -إد ًا إْمرا 
)لَقْد جْئَت َشْيئاً إْمرًا( *، ويقال َعَجباً. واأَلمرُي: ذو اأَلْمِر. وقد َأَمَر فالٌن وَأُمَر أيضاً ابلضم، أي صار َأمريًا. 

 ( :2واألنثى ابهلاء. وقال )
ارة: الواليُة. يقال: فالٌن ُأمِ َر وُأمِ َر عليه، إذا كان لكسر. واالمدر االمرة، اب( * واملص3لبايعنا أمرية مؤمنينا )

 واليا وقد كان سوَقًة، أي إنَُّه جمرٌَّب ويقال أيضاً: يف وجه املال َتعرف َأَمَرَتُه، أي مَناَءُه وكثرته ونفقته.
_________ 

 . خمتار.هم أمراء. اهاي مبعىن جعل خمففا متعد( قلت: مل يذكر يف شئ من أصول اللغة والتفسري أن أمران1)
 ( عبد هللا بن مهام السلوىل.2)
 ( صدره:3)

 ولو جاءوا برملة أو هبند:
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 (2 -صحاح  - 74)
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 والتأمري: تولية االمارة. يقال: هو َأمرٌي ُمَؤمٌَّر. وأتََمََّر عليهم، أي تسلََّط. وآَمْرتُُه يف أمري مؤامراة، إذا شاورته.
ْر * ويـَْعدو على املَْرِء  والعامة تقول: وامرته. وائتمر االمر، أي امتثله. قال امرؤ القيس: َأحاَر بَن َعْمرٍو كأين مخَِ

أتمر به نفسه فريى أنه رشد، فرمبا كان هالكه يف ذلك. ويقال: ائتمروا به، إذا مَهُّوا به أي ما  -أيمتر ما 
( 2( . وأما قول الشاعر )1ماُر: املشاورة. وكذلك الَتآُمُر، على وزن الَتفاُعْل )وتشاَوروا فيه. واالْئِتماُر واالستئْ 

م العجوز، كان األو ل منهما أيمر الناَس  -( 3اجلَْمِر )َومبُْطِفِئ  : وآِبِمٍر وَأخيِه ُمْؤمتٍَِر * َوُمَعلِ لٍ  فهما يومان من أاي 
 ال األصمعي: اأَلماُر واأَلمارَُة: الوقُت والعالمُة. وأنشد:ابحلََذر. واآلخر يشاورهم يف الَظْعن أو املُقام. ق

_________ 
 ( قلت: قوله تعاىل:1)

 . خمتار.ضا ابملعروف اهبعضكم بعضكم بع)وأمتروا بينكم مبعروف( * ليأمر 
 ( هو أبو شبل االعرايب.2)
 -( قبله: كسع الشتاء بسبعة غرب * ابلصن والصنرب والوبر 3)
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( * واأَلَمُر ابلتحريك: مجُع َأَمَرٍة، وهي الَعَلُم الصغري من َأعالم املفاوز من احلجارة. 1أمار مديت )أمار و * إىل 
 وقال أبو زبيد:

( * ورجل إمٌَّر وإمََّرٌة، أي ضعيف الرأي أيمتر لكلِ  أحٍد، مثال إمٍَّع وإمََّعٍة. 2إن كان عثمان أمسى فوقه أمر )
َيٍة ِإْمٍر * إذا قيَد ُمْسَتْكَرهاً َأْصَحبا  َلْستُ ( . و 3وقال امرؤ القيس ) واإلمَُّر أيضاَ: الصغرُي من َوَلِد  -بذي رَثـْ

الضأِن، واألنثى إمََّرٌة. يقال: ماله إمر وال إمرة، أي شئ. قال الساجُع: " إذا طََلَعِت الِشْعرى سفرا، فال تغذون 
 ( ".4إمرة وال إمرا )

_________ 
 ه:. وقبلللعجاج( الرجز 1)

 إذا ردها بكيده فارتدت
 ( عجزه:2)



 كراقب العون فوق القبة املوىف
 -( امرؤ القيس بن مالك احلمريى، من قصيدة، وقبله: فلست خبزرافة يف القعود * ولست بطياخة أخداب 3)

 طياخة:م. والالرثية: مرض املفاصل. أصحب: أطاع. اخلزرافة: من ال حيسن القعود يف اجملالس، والكثري الكال
 مبالغة يف الطيخ، وهو احلمق. واالخدب: الطويل االهوج الذى يركب رأسه.

بتحقيق عبد السالم هارون: " إذا طلعت الشعرى سفرا، ومل  558( السجع بتمامه كما يف جمالس ثعلب 4)
 تر فيها مطرا، فال تلحق فيها إمرة وال إمرا، وال سقيبا ذكرا ".
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 والشمس، وحرارة العطش أيضا: قال الراجز:حرارة النار  االوار ابلضم: ]أور[
 والنار قد تشفى من االوار * والنار ههنا: السمات. وأوارة: اسم ماء.

اأَلَهَرُة ابلتحريك: متاع البيت، واجلمع أهر وأهرات. قال الراجز: كأمنا لز بصخر لزا * أحسن بيت  ]أهر[
 -( 1أهرا وبزا )

( : اي أضبعا أكلت آاير أمحرة * ففى البطون 2يور وآاير. قال الشاعر )على أفعل، وأ ألَْيِر آيـُرٌ مجع ا ]أير[
 ( .3ورواه أبو زيد: " اي ضبعا " على واحدة ) -وقد راحت قراقري 
_________ 

ز بصخر أحسن بيت أهراو بزا * كأمنا ل -( يف اللسان: عهدي جبناح إذا ما ارتزا * وأذرت الريح ترااب نزا 1)
 يف موضع نصب على احلال ساد مسد خرب عهدي، كما تقول: عهدي بزيد قائما ".وقال: " أحسن  -لزا 

 ( جرير الضىب.2)
 ( و " اي ضبعا " أيضا كما يف اللسان عنه.3)
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ُس إالَّ ( : وال َغْرَو َأْن كان اأُلَعرْيَُج آَرها * وما النا1واالايرى: العظيم الذكر. وآرها يئريها: جامعها. وقال )
با * ( . وأنشد يعقوب: وإان مساميح إذا هبت الص2الفراء: يقال للشمال: إير وأير، وهري وهري ) -آِيٌر ومئري 

 اإليُر: ريُح حارٌَّة، من اأُلوار، وإمنَّا صارت واوه ايء لكسرة ما قبلها. ويقال -وإان ال يسار إذا اإليُر َهبَِّت 
 فصل الباء



ُر مجُعها يف ]أبر[ ُؤرٌ الِبئـْ وَأآْبٌر هبمزة بعد الباء، ومن العرب من يقلب اهلمزة فيقول آابٌر. فإذا كُثرْت   الِقل ة أَبـْ
. أبو زيد: أبََْرُت َأأبَُْر أبَْرًا: حفْرت بـُْؤرًَة يُطَبخ فيها، وهى االرة. فهي الِبئاُر. وقد أبََْرُت بِْئرًا. والبُـْؤرَُة: احلفرةُ 

 . وقد أبرت الشئ وابتأرته، إذا ادخرته.والبئرية، على فعلية: الذخرية
_________ 

 ( هو اليزيدى كما يف اللسان.1)
 لفتح وسكون الياء.( يقال أيضا: أير، وهري، اب2)
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 ( .2( الذى يعادى االسد )1البرب: واحد الببور، وهو الفرانق ) ]برب[
قطوُع نقطاُع. والباِتُر: السيُف القاطُع. واألَْبرَتُ: املبرتت الشئ برتا: قطعته قبل اإلمتام. واالنِْبتاُر: اال ]برت[

َنِب. تقول منه: َبرِتَ ابلكسر يـَْبرَتُ  ( : " ما هذه البترياء ". واالبرت: الذى ال عقب له. 3 برتا. وىف احلديث )الذَّ
حيمد هللا فيها، ومل يصلِ  على النيب  وكل أمٍر انَقَطع من اخلرْي أثرُه فهو أَْبرَتُ. وخطب زايٌد خطبته الَبرْتاَء، ألنَّه مل

. قال: مُسِ يا أَْبرَتَْيِن لقلَّة خريمها. وقد َأْبرَتَُه هللا: أي صلى هللا عليه وسلم. ابن السكيت: األَْبرَتاِن: العبُد والَعرْيُ 
َُه َأْبرَتَ. ويقال رجٌل ُأابِتر، بضم اهلمزة، للذي يقطع َرمِحَُه. قال الشاعر )  ( :4َصريَّ

_________ 
حلبشة. وابنه ( قوله الفرانق ابلضم، ويقال له الربيد، النه يصيح قدام االسد ينذر به. واليكون إال أبرض ا1)

 يسمى الفزر، وبنته الفزرة كما يف القاموس. قاله نصر.
 ( أي يعدو معه.2)
 عن اللسان. ( هو حديث سعد، أنه أوتر بركعة، فأنكر عليه ابن مسعود وقال: ما هذه البرتاء ".3)
 ( هو أبو الربيس املازىن يهجو أاب حصن السلمى.4)
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ُزوانٌَة * على قطع ذى القرىب أحذ أابتر  والبرتية: فرقة من الزيدية، نسبوا إىل املغرية بن  -لئيٌم نـََزْت يف أنِفه ُخنـْ
 سعد، ولقبه االبرت.

وقد يـُْفَرُد. والبَـثْـُر والُبثوُر، َخر اٌَج صغاٌر، واحدهتا بـَثْـَرٌة. وقد  له،ٌع البَـثْـَر: الكثرُي. يقال: َكثرٌي بَثرٌي، إتبا  ]بثر[



ثـُُر، وكذلك بَِثَر وجُهه ابلكسر، وبـَثـَُر ابلضم، ثالث لغات. وتـَبَـثَـَّر جلُده: تنفط. والبثر: احلسى.  بـَثـََر وجُهه يـَبـْ
 والبثور: االحساء، وهى الكرار.

،  ]جبر[   العظيُم. قال الراجز:مرُ واألالُبْجُر ابلضم: الَشرُّ
( * أي داهية. الفراء: يقال كثرٌي جَبرٌي، إتباع له. أبو زيد: لقيُت منه الَبجاريَّ، 1َأْرمي عليها وهى شئ جبر )

 وهي الدواهي، واحدها جُبْريٌّ، مثال قمرى وقمارى.
_________ 

 ( بعده:1)
 والقوس فيها وتر حبجر:
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صلها. والرجُل َأجْبَُر، واملرأُة جَبْراُء، واجلمع جُبٌْر. وقوهلم: أفضيُت السرة ونتوها وِغَلُظ أوالبجر ابلتحريك: خروج 
، يعىن أمرى كله. وىف املثل: " عري جبري جبره، ونسى جبري خربه " يعىن عيوبه. إليك بُعَجري وجُبَري، أي بعيويب

رة يف قول أىب ذؤيب: ولو أن ما عند ابن جُبَْرَة ويقال: مها رجالن اسم أحدمها جبرة، مثال مهزة. وأما ابن جب
 فهو اسم مخار كان ابلطائف. -عنَدها * من اخلمر مل تبلل هلايت بناطل 

: خالف الربِ . يقال: مسِ ي حبرًا لُعمقه واتساعه. واجلمع َأحْبٌُر وحباٌر وحُبوٌر. وكلُّ هنٍر عظيٍم حَبٌْر. قال الَبْحرُ  ]حبر[
يعين الفرات. ويسمَّى الفرُس الواسُع  -( 1ِلُك والَبْحُر ُمْعِرضاً والَسديُر ) -*  ُه وَكثْـَرٌة ما ميَْ عدي : َسرَُّه مالُ 

 النيب صلى هللا عليه وسلم يف مندوب فرس أىب طلحة: " إن وجدانه لبحرا ". اجلري حَبْرًا. ومنه قول
_________ 

 -هدى تذكري رف يوما ولل -*  ( قبله: وتذكر رب اخلورنق إذا أش1)
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َمَرضي َأْن َأحْبََر  ( * إىل1وماٌء حَبٌْر، أي ِمْلٌح. وَأحْبََر املاُء: َمُلَح. قال ُنَصيٌب: وقد عاَد ماُء األرِض حَبْرًا فـََردَّين )
م ويقال: َأحْبََر فالٌن، إذا ركب البحر، عن يعقوب. والبحر: عمق الرحم ومنه قيل للد -املَْشَرُب الَعْذُب 

اخلالِص احلُْمَرِة: ابحر وحبراين. والباحر: االمحق، حكاه أبو عبيد. والبحرين: بلد، والنسبة إليه حبراين. قال 
( الَصيف 2رى، فيشبه النسبة إىل البحر. وبنات حَبٍْر: سحائُب جيئن قـُُبَل )أن يقولوا حب اليزيدى: كرهوا



: البلدُة. يقال: هذه حَبَْرتُنا، أي بلدتنا وأرضنا. ولقيته َصحرَة حبرَة منتصباٍت رقاقاً، ابحلاء واخلاء مجيعاً. والَبْحَرةُ 
 ها وخرقتها.ة حبرا: شققت( ، أي ابرزًا ليس بينك وبينه شئ. وحبرت أذن الناق3)

_________ 
 ( يف اللسان: " فزادين ".1)
 . وانقوىل وىف القاموس: " وينوانن ".( كل من صحرة وحبرة غري منصرف. اه2)
 ( قبله، بضم القاف والباء، أي يف أوله. وقبل الزمن: أوله.3)
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ومنه البحرية. قال الفراء: وهي ابنة السائبة، وحكمها حكم أمِ ها. وتـََبحََّر يف العلم وغريه، أي تعم ق فيه 
ِطَر. ويقال أيضاً: حبََِر، إذا قال األصمعي: حبََِر الرجُل ابلكسر يـَْبَحُر حَبَرًا، إذا حتريَّ من الفزع، مثل بَ وتوسَّع. 

ء يف االبل. وقد حبرت. واالطباء يسمون التغري الذى حيدث اشتدَّ عطُشه فلم يرو من املاء. والبحر أيضا: دا
هذا يوم حبران، ابالضافة. ويوم ابحورى على غري قياس،  للعليل دفعة يف االمراض احلادة حبراان. ويقولون:

 حوراء، مثل عاشور وعاشوراء، وهو شدة احلر يف متوز. ومجيع ذلك مولد.فكأنه منسوب إىل ابحور، واب
الُبْحرُتُ ابلضم: القصرُي اجملتِمُع اخللق. وكذلك احلبرت ابلفتح، وهو مقلوب منه. وحبرت: أبوحى من طيئ  ]حبرت[

 أدد. هو حبرت ابن عتود بن عنني بن سالمان بن ثعل بن عمرو ابن الغوث بن جلهمة بن طيئ بن( ، و 1)
_________ 

يد، أن جده الثالث عشر هو حبرت بن ( الذى يف ابن خلكان يف ترمجة البحرتى الشاعر الذى هو أبو الول1)
. ومثله يف رب بن قطحان اهعتود، وأن جلهمة هي طيئ بن أردد بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يع

 قال: ابن سبأ بن محري. قاله نصر.أدب الكاتب وكذلك م ر قال: طيئ امسه جلهمة.... إىل أن 
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وبعثره، إذا فر قه وقَلَب بعضه على حبثرت الشئ فتبحثر: بددته فتبدَّد. قال الفراء: حَبْثـََر الرجُل متاَعه  ]حبثر[
تَّال بعض. وحُبِْثَر اللنُب: تقطَّع وحتبَّب. أبو اجلراح: حَبْثـَْرُت الشئ وبعثرته، إذا استخرجته وكشفته. قال الق

 -العامري: وَمْن اَل َتِلْد َأمْساُء من أِل عاِمٍر * وَكْبَشَة ُتْكَرُه ُأمُُّه أْن تـَُبْحَثرا 
ء: ما يرتفع منه كالدخان. والَبخوُر ابلفتح: ما يـُتَـَبخَُّر به. والَبَخُر: َنْْتُ الَفِم. وقد خبََِر فهو َأخْبَُر. خُباُر املا ]خبر[



  رِقاٌق، وابحلاء أيضا.وبناُت خَبٍْر: سحائٌب بيضٌ 
 التبخرت يف املشى. قال: فالن ميشى البخرتية. ]خبرت[
ه، وكذلك ابَدْرُت إليه. وتَباَدَر القوُم: تسارعوا. وابـَْتَدروا بدرت إىل الشئ أبدر بُدورًا: أسرْعت إلي ]بدر[

 السالَح: تسارعوا إىل أْخذه. وليلُة البدِر: ليلُة أربَع عشرَة. ويسمَّى بدرا
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لها املَ  ِغيَب. ويقال: مُسِ َي َبْدرًا لتمامه. وأَْبَدْران فنحن ُمْبِدروَن، إذا طلع لنا ملبادرته الشمس ابلطلوع، كأنه يعجِ 
البدر. وبدر: موضع، يذكر ويؤنث، وهو اسم ماء. قال الشعىب: بدر: بئر كانت لرجل يدعى بدرا. ومنه يوم 

ذا فطمت ا مادامت ترضع َفمْسُكها لل نب شكوة، وللسمن عكة. فإبدر. والبدرة: مسك السخلة، الهن
فمسكها للنب بدرة، وللسمن مسأد. فإذا أجذعت فمسكها للنب وطب، وللسمن حنى. والبدرة: عشرة اآلف 

رٌَة * ُشقَّْت درهم. وعنٌي َبْدرٌَة، أي تـَْبُدُر ابلنظر، ويقال اتمٌَّة كالَبْدِر. وقال امرؤ القيس: وَعنْيٌ هلا َحْدرٌَة َبدْ 
َتُه. وَبَدَرْت منه بوادر غضب، أي والبادرة: احل -مآقيِهما من ُأُخْر  دة. يقال: أحشى عليك ابِدرََتُه، أي حدَّ

 خطأ وسقطات عندما احَتدَّ. والباِدرَُة: البديهُة. والَبواِدُر من اإلنسان وغريه: اللحمُة اليت
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( : وجَاءِت اخلَْيُل حُمَْمرًَّا َبواِدرُها * ابملاِء: َتْسَفُح من لَبَّاهِتا العلق 1)اعر حامت بني املنكب والعنق. ومنه قول الش
 والبيدر: املوضع الذى يداس فيه الطعام. -

 ( ، إذا تفرقْت يف كلِ  وجه، َوَبَذَر إتباٌع له. قال الفراء:2َبَذْرُت الَبْذَر: زرعُته. وتفرقْت إبله َشَذَر َبَذَر ) ]بذر[
ُر ماَله كثري بذي ر، مثل بثري، لغة أو لثغة. وتبذير املال: تفريقه إسرافا. أبو زيد: يقال رجٌل تِْبذارٌَة، للذي، يـَُبذِ 

( : سقى 3ويُفسده. ورجٌل َبذوٌر: يُذيع األسرار. وقوٌم بُُذٌر، مثل صبور وصرب. وبذر: اسم ماء. قال الشاعر )
 والغمراوما وبذر هللا أمواها عرفت مكاهنا * جرااب وملك

_________ 
( وىف اللسان أيضا: قال خراشة بن عمرو العبسى: هال سألت ابنة العبسى ما حسىب * عند الطعان إذا ما 1)

 -وجاءت اخليل حممرا بوادرها * زورا وزلت يد الرامى عن الفوق  -غص ابلريق 



 . القاموس( قوله شذر بذر بفتح اجلميع، وقد تكسر الشني والباء فقط، كما يف2)
 ( هو كثري عزة.3)
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 كلها آابر مبكة.  وهذه
اْبَذعَّروا، أي تفر قوا. قال أبو السميدع: اْبَذَعرَِّت اخليُل، إذا ركضْت تبادر شيئاً تطلبه. قال زُفـَُر بن  ]بذعر[

 - احلارث: فال َأفْـَلَحْت قيٌس وال عزَّ انِصٌر * هلا بعَد يوِم املَْرِج حني اْبَذَعرَّتِ 
ُة مْثله. تقول: َبِرْرُت والدي ابلكسر، أَبـَرُُّه ِبر ًا، فأان بـَرٌّ به وابرٌّ. ومجع الرَبَّ الرِبُّ: خالف الُعقوِق، واملرََبَّ  ]برر[

ه، أي ( . واألمُّ بـَرٌَّة بولدها. وبـَرَّ فالٌن يف ميين1أَْبراٌر، ومجع البار الربرة. وفالن يرب خالقه ويـََترَبَّرُُه، أي يطيعه )
وبر هللا حجه، براء، ابلكسر يف هذا كلِ ه. وتَبارُّوا: تفاَعلوا من الرِبِ . ويف املثل: " َصَدَق. وبـَرَّ َحجُُّه، وبـُرَّ حجه، 

ال يـَْعِرُف ِهر ًا من ِبرٍ  "، أي ال يعرف َمن يكرهه ممن يربه. وقال ابن االعرايب: اهلر: دعاء الغنم، والرب: سوقها. 
 واجلمع الرباري.خالف البحر. والرَب ِيَُّة ابلفتح: الصحراء والرب ابلفتح: 

_________ 
 . خمتار.( قلت: ال أعلم أحدا ذكر التربر مبعىن الطاعة غريه رمحه هللا. اه1)
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 والربيت بوزن فعليت: الربية، فلما سكنت الياء صارت اهلاء اتء، مثل عفريت وعفرية، واجلمع الرباريت. وبـَرَُّة:
وبرة  -اِر واْحَتَمْلَت َفج( ُخطَّتَـْينا بيننا * َفَحَمْلُت بـَرََّة 2( : إانَّ اقْـَتَسْمنا )1اسُم الربِ ، وهو معرفة. قال النابغة )

بنت مر: أخت متيم بن مر، وهى أم النضر بن كنانة. والرببرة: الصوت، وكالم يف غضٍب. تقول: بـَْربـََر فهو 
ر. وبربر: جيل من الناس، وهم الربابرة. واهلاء للعجمة والنسب، وإن شئت حدفتها. بـَْرابٌر، مثل ثرثر فهو ثراث

بريرة: اسم امرأة. والرُبُّ: مجع بـُرٍَّة من القمح. ومنع سيبويه أن جيمع الرُبُّ والرَبيُر: مثُر األراِك، واحدهتا َبريَرٌة. و 
الرب. وأَبـََر هللاُ َحجََّك، لغٌة يف بـَرَّ هللاُ َحجََّك، أي قَِبَلُه.  على أَْبراٍر، وجوَّزه املربِ د قياساً. والرببور: اجلشيش من

 : أَبـَرَّ فالٌن، إذا ركب الرب.وأَبـَرَّ فالٌن على أصحابه، أي عالُهم. ابن السكيت
_________ 



 ( الذبياىن.1)
 ( يف ديوانه: " إان قسمنا ".2)
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ْزِر والِبْزُر، وابلكسر أفالبَـْزُر: بـَْزُر البَـْقِل وغريه. ودُ  ]بزر[ َزُر: ْهُن البـَ صُح. واألَْبزاُر واأَلابزيُر: التوابُل. والبَـيـْ
زاٍر، وهو خشُب القصار الذى يدق به. والبيازر: العصى الضخام. وبرزه ابلعصا: ضربه هبا. والَبياِزرُة: مجع بـَيْ 

 -ُصقوٌر تُعاِرُض بيزارها ( . وقال الكميت: كأنَّ َسواِبَقها يف الغباِر * 1معرب ابْزاير )
الُبْسُر أولُه َطْلٌع، مث خالل، مث بـََلٌح، مث ُبْسٌر، مث رطب، مث متر. الواحدة بسرة وبسرة، واجلمع بسرات  ]بسر[

يقال للشمس يف أو ل طلوعها ُبْسَرٌة. والُبْسَرُة من النبات أو هُلا وبسرات. وأَْبَسَر النخُل: صار ما عليه ُبْسرًا. و 
حلشيُش. قال ذو الرمة: َرَعْت ، وهو كما يبدو يف األرض، مث اجلَميُم، مث الُبْسَرُة، مث الَصْمعاُء، مث االباِرضُ 

 -( 2ابِرَض البُـْهمى مجيماً وُبْسَرًة * وَصْمعَاء حىت آنفتها نصاهلا )
_________ 

 ه نصر.. قال( وهو حامل البازى وخادم الصقر للصيد به عند امللوك وصناعة البريزة اه1)
 ( يف املطبوعة االوىل: " فصاهلا "، صوابه من اللسان.2)
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َته. وقال 1والبسر: املاء الطرى احلديُث العهِد ابملطر، واجلمع ِبساٌر ) ( ، مثل رمٍح ورِماٍح، وتـََبسَّْرتُُه، إذا طلبـْ
َتغي فيها البِ  وبناُت األرِض: املواضُع اليت ختفى على  -را ساالراعي: إذا اْحَتَجَبْت بناُت األرِض عنه * تـََبسََّر يـَبـْ

الراعي. وَبَسَر الرجُل احلاجَة َبْسرًا، إذا طلَبها يف غري موِضع الطلب. والَبَسُر: أن يـَْنكَأ احِلنْبُ قبل أن يـَْنَضَج أي 
وىف احلديث: " ال تبسروا . يـَْقِرَف عنه ِقْشَرُه. والَبْسُر: َظلم الِسقاء. والَبْسُر: أن ختلط البسر مع غريه يف النبيذ

وال تثجروا ". وبسر الفحل الناقة وابتسرها: إذا ضرهَبا من غري َضبَـَعٍة. وَبَسَر الرجل وجَهه ُبسورًا، أي كلح. 
يقال: عبس وبسر. والباسور: واحد البواسري، وهى علة حتدث يف املقعدة وىف داخل االنف أيضا. وأبسر 

 .( 2املرَكُب يف البحر، أي وَقف )
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل " وبسر "، حتريف.1)



: والبياسرة من ولد من املسلمني أبرض اهلند، كانوا يسموهنم بذلك، 101( قال يف مروج الذهب ص 2)
. وهذا غري ما يف القاموس من أن البياسرة جيل من السند تستأجرهم النواخذة حملاربة واحدهم بيسرى اه

أرسالن البساسريى مقدم االتراك الذى قتله طغرلبك السلجوقي وصلبه يف بغداد خلروجه ا أقول: وأم العدو اه
على اخلليفة، فهو منسوب شذوذا إىل بسا، ويقا هلا فسا: بلد أىب على الفسوى الشهري ابلفارسي كما يف ترمجة 

 البساسريى من ابن خلكان. قاله نصر.
 (2 -صحاح  - 75)
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ظاهُر جلِد اإلنسان. وَبَشَرُة األرِض: ما ظهر من نباهتا. وقد أَْبَشَرِت األرُض، وما  والَبَشُر: الَبَشَرةُ  ]بشر[
( املُباِشُر: اليت هَتُمُّ ابلفحِل. وُمباَشَرُة 1) أحسن َبَشَرهَتا. والَبَشُر: اخللُق. وُمباَشَرُة املرأِة: مالمسُتها. واحِلْجرُ 

ان كاماًل ُت األدمَي أَْبُشُرُه َبْشرًا، إذا أخْذت َبَشَرَتُه. وفالٌن ُمْؤَدٌم ُمْبَشٌر، إذا كاألموِر: أن تلَيها بنفسك. وَبَشرْ 
ألرَض: أَكَل ما عليها. والبشر أيضا: املباشرة. من الرجال، كأنه مَجََع لنَي اأَلَدَمِة وُخشونََة الَبَشَرِة. وَبَشَر اجلراُد ا

أي مباشريت إايها. وبشرت الرجل  -من دون هنمة بشرها حني انثىن قال االفوه. ملا رأت سرى تغري وانثىن * 
ُبشارَُة، وُبشورًا، من الُبشرى. وكذلك اإِلْبشاُر والتَـْبشرُي، ثالُث لغاٍت واالسُم الِبشارَُة. وال أَْبُشُرُه ابلضم َبْشراً 

 ابلضم والسكر. يقال: بشرته مبولود فأبشر إبشارا، أي سر.
_________ 

 واحلجر، بكسر احلاء، أي االنثى من اخليل كاملهرة.( قوله: 1)
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 وتقول: أبشر خبرٍي، بقطِع األلف. ومنه قوله تعاىل:
( : وإذا 1)وأَْبِشروا ابجلَنَِّة( *. وَبِشْرُت بكذا ابلكسر، َأْبَشُر، أي اْستَـْبَشْرُت به. وقال عطية بن زيد اجلاهلي )

ُهُم وابشر مبا بشروا به * وإذا هم نزلوا بضنك  -فُُّهُم بقاٍع مُمِْحِل ُغرْبًا أكُ الُعلى *  رأَْيَت الباِهشنَي إىل فَأِعنـْ
ويروى: " وايسر مبا يسروا به ". وأاتىن أمر َبِشْرُت به، أي ُسِرْرُت به. وَبَشَرين فالٌن بوجٍه حسٍن، أي  -فانزل 

يرة، واسم ماء لبىن تغلب. جبل ابجلز  أيضا: اسم لقيين. هو حسن البشر ابلسكر، أي طلق الوجه. والبشر
وبشرى: اسم رجل ال ينصرف يف معرفة وال يف نكرة، للتأنيث ولزوم حرف التأنيث له وإن مل يكن صفة، الن 



هذه االلف يبىن االسم هلا، فصارت كأهنا من نفس الكلمة، وليست كاهلاء الىت تدخل على االسم بعد 
 التذكري. وقوله تعاىل:

 ولك: عصاي وتقول يف التثنية: اي بشريت. والبشارة املطلقة ال تكون إال  ابخلري، وإمنَّاغالم( * كقبشراى هذا )اي 
_________ 

 ( قال ابن برى: هو لعبد القيس بن خفاف الربمجى.1)
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 تكون ابلشر إذا كانت مقيَّدًة به، كقوله تعاىل:
ْرُهْم ِبَعذاٍب أليم( *. وتباشر القوم، أي بعُضهم بعضاً. والَتباشرُي: الُبْشرى وتَباشرُي الصبِح: أوائُله،  )فَبشِ 

منه فعل. والبشري: املبشر. واملبشرات: الرايح اليت تـَُبشِ ُر ابلغيث. والَبشرُي: وكذلك أوائُل كلِ  شئ. واليكون 
بشائر * آسان كل آفق ( : تعرف يف أوجهها ال1اجلميُل. وامرأٌة بشريٌة وانقٌة َبشريٌَة، أي حسنة. قال الراجز )

 -جا * نـََبُه الَبشاَشُة والَبشارَْه ( : ورََأْت أبنَّ الَشْيَب 2والبشارة، ابلفتح: اجلمال. قال الشاعر ) -مشاجر 
 ( : طائٌر يقال هو الصفارية.3والتُـُبشِ ر )

 البصرة: حاسة الرؤية. وأبصرت الشئ: رأيته. والبصري: خالف الضرير. ]بصر[
_________ 

 هو دكني بن رجاء.( 1)
 - ما أنت جاره ( االعشى من قصيدته الىت أوهلا: ابنت لتحزننا عفاره * اي جارات2)
 ( يف القاموس: " وخبط اجلوهرى الباء مفتوحة ".3)
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 ىل:وابَصْرتُُه، إذا َأْشَرْفَت تنظُر إليه من بعيد. والَبَصُر: الِعْلُم. وَبُصْرُت ابلشئ: علمته. قال هللا تعا
: العاملُ. وقد َبُصَر َبصارًة. والتَـَبصُُّر: التأمُُّل والتَـَعرُّف. والتَـْبصرُي: التعريُف )َبُصْرُت مبا مل يـَْبُصروا به( *. والَبصريُ 

يعىن طلى ريش  -وااليضاح. وقول الشاعر: قرنت حَبْقَوْيِه ثالاثً فلم يـَزُْغ * عن القصد حىت بصرت بدمام 
 الدم. واملبصرة: املضيئة، ومنه قوله تعاىل: السهم ابلبصرية، وهى

مَّا جاَءهْتُْم آايتُنا ُمْبِصَرًة( *، قال األخفش: إهنا تـَُبصِ ُرُهْم، أي جتعلهم ُبَصراء. واملَْبَصرُة، ابلفتح احلُجَُّة. )فـَلَ 



ابسم الشيب يف  ( : تداعني1والَبْصَرُة: حجارٌة رِخوٌة إىل البياض ماهى، واب مسيت البصرة. وقال ذوالرمة )
فإذا أسقطت منه اهلاء قلت بصر ابلكسر. قال عباس بن مرداس: إن  -َرٍة وِسالِم ُمتَـثـَلِ ٍم * َجوانُِبُه من َبصْ 

 -( 2كنت جلمود بصر ال أوبسه * أوقد عليه فأمحيه فينصدع )
_________ 

 ( يصف إبال شربت من ماء.1)
حلرب لمود ". وبعده " السلم أتخذ منها ما رضيت به * وا( هذا البيت سيأيت أول ابب السني: " إن تك ج2)

 -يكفيك من أنفاسها جرع 

(2/591) 

 

( القوُم تـَْبصريًا، أي صاروا إىل الَبْصَرِة. أبو عمرو: الَبصريَُة: مابني شقيت 1والبصراتن: الكوفة والبصرة. وَبصََّر )
 اُر يف الشئ. وقوله تعاىل:البيت، وهى الَبصائُر. والَبصريَُة: احلُجَُّة واالْسِتبص

و الَبصريََة كما يقول الرجل للرجل: أنت ُحجٌَّة على )َبِل اإلنساُن على نـَْفِسِه َبصريٌَة( *، قال االخفش: جعله ه
نفسك. أبو زيد: الَبصريَُة من الدم: ماكان على االرض. واجلدية: ما لزق ابجلسد. وقال االصمعي: والبصرية 

 ( : راحوا بصائرهم على أكتافهم * وبصرييت يعدو هبا2 به على الَرِميَِّة. وقول اجلعفي )شئ من الدِم ُيْسَتَدلُّ 
يقول: إهنم تركوا دم أبيهم وجعلوه خلفهم، أي مل يثأروا به وأان طلبت أثري. وكان أبو عبيدة  -عتد وأى 

 .يقول: البصرية يف هذا البيت: الرتس أو الدرع. وكان يرويه: " محلوا بصائرهم "
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل: " وتبصر "، صوابه يف القاموس.1)
 ( االشعر.2)
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والبصر: أن يضم أدمي إىل أدمٍي فـَُيْخَرزاِن كما خُتاط حاشيتا الثوِب فتوضع إحدامها فوَق األخرى، وهو خالُف 
ُتهُ  . وقوهلم: َأرَيـْ ٍق شديٍد. وخمرجه خمرج رجل البن أي َنَظرًا بتحدي َلْمحاً ابِصرًا، خياطِة الثوِب قبل أن ُيَكفَّ

واتمر، أي ذو لنب ومتر. فمعىن ابصر، أي ذو بصر. وهو من أبصرت، مثل موت مائت وهو من أمت. أي 
 ( : إصبع يلى اخلنصر، واجلمع البناصر. والُبْصُر ابلضم: اجلانُب واحلرفُ 1أريته أمرا شديدا يبصره. والبنصر )



اء مسرية كذا "، يريد غلظها. وبصرى: موضع ابلشام. قال الشاعر: ديث: " بصر كل مسمن كل شئ. وىف احل
( : 2وتنسب إليها السيوف. قال الشاعر ) -ولو أعطيت من ببالد بصرى * وقنسرين من عرب وعجم 

 -صفائح بصرى أخلصتها قيوهنا * ومطردا من نسج داود حمكما 
 رح. وقدُر، وهو شدَّة املالَبَطُر: اأَلشَ  ]بطر[

_________ 
 ( بكسر الباء والصاد كما ضبط يف اللسان والقاموس ونص صاحب املصباح على هذا الضبط.1)
 ( هو احلصني بن احلمام املرى.2)
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بطر ابلسكر يبطر. وأَْبَطَرُه املاُل. يقال: َبِطْرَت عيشَتك، كما قالوا: رشدت أمرك. وقد فسرانه. والبطر أيضاً: 
ُة والَدَهُش. وأَْبَطَرُه، أي أدهشه. وَأْبَطْرُت فالانً َذْرَعُه، إذا كل فَته أكثـََر من طوقه. وَبَطْرُت الشئ أبطره احلريَْ 

َفَذها * َشكَّ )1بطرا: شققته، ومنه مسى البيطار وهو املبيطر. قال النابغة: شك الفريسة ) ( 2( ابملدرى فأَنـْ
 قالوا يبطر، مثال هزبر. وقال: ورمبا -املبَـْيِطِر إذ َيْشفي من العضد 

( 5( البيطر الثقف )4( * وقال الطرماح: يساقطها ترتى بكل مخيلة * كبزغ )3شق البيطر مدرع اهلمام )
 ومعاجلته البيطرة. وذهب دُمه ِبْطرًا ابلكسر، أي َهَدرًا. -رهص الكوادن 

_________ 
 ( الرواية: شك الفريصة " ابلصاد اهلملة.1)
 طعن ".( يروى: " 2)
 ( قبله:3)

 ابتت تشق أدعج الظالم * ويروى: " ابتت جتيب ".
 ( ويروى: " كجيب البيطر ".4)
 ( الثقف، ابلفتح، وابلكسر وككتف وأمري وندس وسكيت.5)
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ْظِر. وبُظارَُة الشاِة: َهَنٌة ( . وامرأٌة َبْظراُء بيِ نُة البَ 1الَبْظُر: َهَنٌة بني اأَلْسَكَتنْيِ مل خُتَفْض وكذلك الُبظارَُة ) ]بظر[
ا. والُبظَارََة أيضًا: َهَنٌة انتئٌة يف الشََّفة العليا، وهي احلِْثرَِمُة ما مل َتُطْل، فإذا طالت قلياًل فالرجل يف َطَرِف َحيائه

قد بظر الرجل حينئذ أَْبَظُر. ومنه قول عليٍ  رضي هللا عنه لُشَريح: " فما تقول أنَت أيُّها العبد األَْبَظُر ". و 
 بظرا.

زلة اإلنسان من الناس، يقال للجمل بعري وللناقة بعري. وحكى عن بعض العرب: الَبعرُي من اإِلبل مبن ]بعر[
صرعتين بعريى، أي انقيت. وشربت من لنب بعريى. وإمنا قال له بعري إذا أجذع. واجلمع أبعرة، وَأابِعُر، 

ْعراٌن ) َُ  ُة يبعر بعرا.البَـْعِر واألَْبعاِر. وقد بـََعَر الَبعرُي والشا( : واحدة 3( . والبَـْعَرُة )2وِب
الفراء: يقال: بـَْعثـََر الرجل متاعه َوحَبْثـََرُه، إذا فرَّقه وبد ده وقلَب بعَضه على بعض. ويقال: بعثرت الشئ  ]بعثر[

 وحبثرته، إذا استخرجته وكشفته.
_________ 

 ( ابلضم والفتح. االخرية عن أىب غسان.1)
 بضم الباء وكسرها. (2)
 واحدة واجلمع.( بسكون العني وفتحها يف ال3)
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 وقال أبو عبيدة يف قوله تعاىل:
 ت أسفله أعاله.)بعثر ماىف الُقبوِر( *: أُِثرَي وُأْخرَِج. وقال: وتقول بـَْعثـَْرُت حوضي، أي هدمته، وجعل

ُغُر بُغورًا، أي سقط وهاَج ابمل ]بغر[ ْغَرُة: الُدفعُة بـََغَر النجُم يـَبـْ . والبـَ من املطر الشديد. طر. يعين ابلنجم الثرايَّ
تقول منه: بُِغَرت األرُض. والبَـَغُر ابلتحريك: داٌء وعطٌش. قال االصمعي: هو عطش أيخذه اإلبل فتشرُب فال 

 -املوُت يف َأْجناِدِه البَـَغُر  ( : فُقْلُت ما هو إالَّ الشاُم تـَرَْكُبُه * كَأمنََّا1ت. قال الشاعر )تروى، ومترض عنه فتمو 
يش فقيل له: مات أبوك بشما، وماتت أمك بغرا! ويقال: تفرَّقْت تقول منه: بغر ابلكسر. وعري رجل من قر 

 إبُله ِشَغَر بـََغَر، إذا تفرقت يف كل وجه.
 أصبح يقال: تركت القوم يف بـَْغثـََرٍة، أي يف َهْيٍج واختالٍط. وتبغثرت نفسه: غثت. يقال: ]بغثر[

_________ 
 ( هو الفرزدق ميدح عمر بن عبد العزيز.1)
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 فالن متبغثرا، أي متمقسا. ورمبا جاءت ابلعني غري معجمة، وال أرويه عن أجد.
َقَرُة تقع على الذَكر واألنثى، وإمنا دَخلته اهلاء على أنَّه واحٌد من جنس. واجلمع  ]بقر[ البَـَقُر: اسم جنٍس. والبـَ
( : أجاعل أنت بيقورا مسلعة * 1اُت. والباِقُر: مجاعة البَـَقِر مع رعاهِتا. والبَـْيقوُر: البقر. قال الشاعر )البَـَقر 

ن يسمون البقرة ابقورة. وكتب النيب صلى هللا عليه وسلم يف كتاب ( وأهل اليم2بني هللا واملطر ) ذريعة لك
بقار: اسم واد. قال لبيد: فبات السيل يركب جانبيه * الصدقة الهل اليمن: " يف كل ثالثني ابقورة بقرة ". وال

ُقْرها عن َجِنيِنها وبقرت الشئ بقرا: فتحته ووس ْعَته ومنه -من البقار كالعمد الثقال  ، أي ُشقَّ بطنها قوهلم: ابـْ
بَـقُُّر: التَـَوسُُّع يف الِعلم واملال. وكان  عن ولدها. والتـَ

_________ 
 ( هو الورل الطائى.1)
 -له: ال در در رجال خاب سعيهم * يستمطرون لدى االزمات ابلعشر ( قب2)
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لتبقره يف العلم. ويقال: فتنة يقال حملمد بن على بن احلسني بن على بن أيب طالب رضي هللا عنه " الباقر " 
لبسه النساء. وانقة ابقره كداء البطِن، وهو املاُء األصفُر. والَبقرُي والبقرية: االتب، وهو قميص الكمى له، ت

للصبيان، وهى بَقرٌي، إذا ُشقَّ َبطُنها عن ولدها. والَبقرُي: أيضًا: مجاعُة البقر. والبقريى مثال السميهى: لعبة 
( : أبنت فما 1وحوهلا خطوٌط. وقد بقروا، أي لعبود ذلك. قال طفيل الغنوى يصف فرسا )كومة من تراب 

وبقر الرجل ابلكسر يبقر بقرا، أي حسر واعيا. وبيقر مثله.  -ملعب  تنفك حول متالع * هلا مثل آاثر املبقر
. كم َقَر الرجُل: أقام ا يقال: َغِزَل، إذا رأى الويقال: بقر الكلب وبيقر، إذا رأى البَـَقَر فتحريَّ غزاَل فـََلهَي. وبـَيـْ

 -مرأ القيس بن متلك بيقرا ابحلضر وترك قوَمه ابلبادية. قال امرؤ القيس: أال هل أاتها واحلوادث مجة * أبن ا
_________ 

 ( صوابه: خيال تلعب بذلك املوضع، كما نبه عليه ابن برى.1)
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والبيقرة: إسرع يطأطئ الرجل فيه رأسه. وقال الشاعر: فبات جيتاب شقارى كما * بيقر من ميشى إىل اجللسد 
- 

واحدًا.  كارَُة ابلفتح. والِبْكُر: أملرأُة اليت ولدْت بطناً الِبْكُر: العذراُء، واجلمع أَْبكاٌر، واملصدر البَ  ]بكر[
. وقال: اي بكر بكرين واي خلب الكبد * أصبحت مىن كذراع من وِبْكُرها: ولُدها. والذَكر واألنثى فيه سواء

( : َمطافيَل أبكاٍر حديٍث نَتاُجها * ُتشاُب مباء مثل ماء 1وكذلك البكر من االبل. قال اهلذىل ) -عضد 
واجلمع يعىن مياها جترى يف مواضع صلبة بني اجلبال. والبكر: الَفيتُّ من اإِلبل، واألنثى ِبْكَرٌة،  -( 2املعاقل )

بكار مثل فرخ وفراخ، وبكارة أيضا مثل فحل وفحالة. قال أبو عبيدة: البكر من االبل مبنزلة الفىت من الناس، 
 والبكرة مبنزلة الفتاة، والقلوص مبنزلة

_________ 
 ( اهلذىل هو أبو ذؤيب.1)
 -نحِل يف ألباِن عوٍذ َمطاِفِل ( ويروى: " مثل ماء املفاصل ". وقبله: وإن حديثاً منِك لو تبُذلينه * َجىن ال2)
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اجلارية، والبعري مبنزلة االنسان، واجلمل مبنزلة الرجل، والناقة مبنزلة املرأة. وجيمع يف القلة على أبكر. وقد 
وبكر: أبو قبيلة،  -راجز ومجعه ابلياء النون فقال: قد شربت إال $ الدهيدهينا * قليصات وأبيكرينا صغره ال

بكرى حتذف منه االسم االول، وكذلك يف كل  اسط. فإذا نسبت إىل أىب بكر قلتوهو بكر بن وائل بن ق
ذ اجلمع، الن فعلة ال جتمع ( البئر: ما ُيْسَتقى عليها، ومجعها بكر ابلتحريك، وهو من شوا1كنية. وبكرة )

 على فعل، إال أحرفا: مثل حلقة وحلق ومحأة ومحإ، وبكرة وبكر. وبكرات أيضا. قال الراجز:
 ال تدور. ويقال: جاءوا على َبْكَرِة أبيهم، للجماعة إذا جاءوا معا ومل كرات شرهن الصاِئَمة * يعين اليتوالب

( . وتقول: أتيتُه ُبْكَرًة ابلضم، أي ابكرًا. فإن أردت به 2يتخلف منهم أحد، وليس هناك بكرة يف احلقيقة )
 ُبْكَرَة يوم بعينه قلت: أتيته

_________ 
 كما يف اللسان.  ده فيها لغتني، الفتح والتحريك،( وذكر ابن سي1)
 ( أي إمنا هو على املثل.2)
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سك ُبْكَرًة وَبَكرًا، كما تقول َسَحرًا. وقد بكرة غرَي مصروٍف، وهي من الظُروف اليت ال تتمكن. وِسرَي على فر 
َتَكْرُت، وابَكْرُت كله مبعىن. وال يقال بكر وال بكر ) َبَكْرُت أَْبُكرُ  ( ، إذا 1ُبكورًا، وَبكَّْرُت تـَْبِكريًا، وَأْبَكْرُت وابـْ

وَبَكْرُت على احلاجة بكورا،  َكْرُت على الِوْرِد ِإْبكارًا وكذلك أَْبَكْرُت الَغداَء. قال:بكر. وقال أبو زيد: أَبْ 
ْت ِإبله ُبْكَرًة. وكلُّ من ابدر إىل الشئ فقد أَْبَكَر إليه وَبكََّر، أيَّ وقٍت كاَن. وأبكرت غريى. وأبكر الرجُل: َوَردَ 

ُروا بصالة املغرب، أي صل وها عند سقو   ط الُقرص. وقوله تعاىل:يقال: َبكِ 
 لُّ على الوقت وهو البكرة، كما قال:)ابلَعشيِ  واإلْبكاِر( *، وهو َفعٌل يد

دو وهو مصدر، يدل على الغداة. ورجل بكر يف جاجته وبكر، مثل حذر وحذر )ابلغدو واآلصال( * جعل الغ
 ( ، أي صاحب بكور. والباكورة: أول الفاكهة.2)

_________ 
 اف أو كسرها إذا بكر بشد الكاف( أي بضم الك1)
 لوسط وضمه.( قوله مثل حذر وحذر أي بكسر ا2)
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وقد ابتكرت الشئ، إذا استوليت على ابكورته. وىف حديث اجلمعة: " من بكر وابتكر "، قالوا: بكر: أسرع. 
وابتكر: أدرك اخلطبة من أوهلا. وهو من الباكروة. والبكور من النخل مثل البكرية، وهو الذي يُدِرُك أوََّل 

ىن. وىف احلديث: " كانت ضرابت على رضى هللا عنه لكسر، أي قاطعة ال تثالنخل، ومجُعه ُبُكٌر. وضربٌة ِبْكٌر اب
 أبكار، إذا اعتلى قد وإذا اعرتض قط ".

البوُر: الرجُل الفاسُد اهلالُك الذى ال خري فيه. قال عبد هللا بن الزبعرى السهمى: اي رسول املليك إن  ]بور[
 ة. وقوٌم بوٌر: َهلكى. قال هللا تعاىل:، حكاه أيضا أبو عبيدوامرأة بور -( 1لساين * راتق ما فتقت إذا أان بور )

)وكنتم قـَْوماً بورًا( *، وهو مجع ابئر مثل حائل وحول. وحكى االخفش عن بعضهم أنه لغة وليس جبمع لبائر، 
 كما يقال، أنت بشر وأنتم بشر.

_________ 
 املثبور: املهلك. -ر * ى ومن مال ميله مثبو  ( بعده: إذ أجارى الشيطان يف سنن الغ1)
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وقد ابر فالن، أي هلك. وأابرَُه هللا: أهلكه. ورجٌل حائٌر ابِئٌر، إذا مل يتجه لشئ. وهو إتباع حلائر. وابرَُه يَبورُُه، 
قول: ي -ا بتيار أي جرَّبه واختربه. واالبْتياُر مثله. قال الكميت: قَبيٌح مبثلَي نـَْعُت الَفتا * ِة ِإمَّا ابتهار أو إما ا

إما هبتاان وإما اختبار ابلصدق الستخراج ما عندها. وبـَْرُت الناقَة أَبورَُها َبورًا ابلفتح، وهو أن َتعِرَضها على 
ا إذا كانت الِقحاً ابلْت يف وجه الفحل إذا تشممها. قال الشاعر ) ( : 1الفحل تنظر أال قح هي أْم ال، ألهنَّ

ويقال أيضا: ابر الفحُل الناقَة واْبتاَرها، إذا  -املخاض تبورها يزاغ عن كإبضرب كآذان الفراء فضوله * وط
تشمَّمها ليعرف ِلقاحها من ِحياهِلا. ومنه قوهلم: بـُْر يل ما عند فالٍن، أي اْعَلْمُه واْمَتِحْن يل ما يف نفسه. والبور 

هللا صلى هللا عليه  رسول كتبه  أيضا: االرض الىت مل تزرع، عن أىب عبيد. وهو يف احلديث يف الكتاب الذى
 وسلم الكيدر صاحب

_________ 
 ( مالك بن زغبة.1)
 (2 -صحاح  - 76)
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( واملعامي واالغفال ". والبوار: اهلالك. وحكى األمحر: " 1دومة اجلندل: " إن لنا الضاحية من البعل والبور )
 نزَلْت َبواِر على الُكف ار " مثل َقطاِم. وأنشد:

ابهلل من بوار االمي. وابر عمله: بطل. ومنه ( * وابِر املتاع: كسد. يقال: نعوذ 2مُلَ يف الَصديِق َبواِر )إن الَتظا
 قوله تعاىل:

)وَمْكُر ُأولَِئَك هو يَبوُر( *. والبارايُء والبورايُء: اليت من القصب. وقال األصمعي: البورايُء ابلفارسية، وهو 
 للعجاج يصف كناس الثور:ابلعربية ابِريٌّ وبوريٌّ. وأنشد 

 كاخلص إذ جلله الباري * وكذلك البارية:
أبو عمرو: يقال هَبْرًا له، أي تـَْعساً له. قال ابن ميادة: تَفاَقَد قـَْومي إْذ يَبيعون ُمْهَجيت * جَبَارِيٍة هَبْرًا هلم  ]هبر[

 -( 3بعدها هبرا )
_________ 

 .( هو ابلفتح مصدر وصف به. ويروى ابلضم أيضا1)
 دره:( اليب مكعت، وامسه احلارث بن عمرو. وقيل لنقذ بن خنيس. وص2)



 قتلت فكان تباغيا وتظاملا
 -( قبله: لعمري لئن أمسيت اي أم جحدر * أنيت لقد أبليت يف طلب عذرا 3)
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* َعَدَد الَقطِر واحَلصى ويقال أيضا: هبرا يف معىن َعَجبًا. قال عمر ابن أيب ربيعة: مث قالوا حِتبُّها قلُت هَبْرًا 
َهُرُه هَبْرًا، ع النَـفَ وهَبََرُه هَبْرًا، أي غلبه. والبُـْهُر ابلضم: تتابُ  -والرُتاِب.  ِس. وابلفتح املصدر، يقال: هَبََرُه احِلْمُل يـَبـْ

بَـَهَر، أي تتابع نـََفُسُه. وهُبَْرُة الليِل والوادي والفرِس: َوَسطُُه. واأَلهْبَُر: ِعْرٌق إذا انقطع  أي أوقع عليه البُـْهَر فانـْ
ئر الَشرايني. وأنشد األصمعيُّ البن ُمْقبل: مات صاحُبه، ومها َأهْبَراِن خَيرجان من القلب مث يتشعَُّب منهما سا

لُكْلَيِة. واألهْبَُر من القوس: مابني الطائف وا -( الُغالِم وراء الَغْيِب ابحَلَجر 1وِلْلُفَؤاِد َوجيٌب حتت أهْبَرِِه * َلْدَم )
االابهر، مث الكلى. وهبراء:  واأَلابِهُر من ريش الطائر: ما يلي الُكلى، أوهلا القوادُم، مث املناكُب، مث اخلوايف، مث

قبيلة من قضاعة، والنسبة إليهم هبراىن مثال حبراين، على غري قياس الن قياسه هبراوى ابلواو. والبهار: العرار 
 الذى يقال له عني البقر،

_________ 
 ( ويروى " لد الوليد ".1)
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وهو هبار الرب، وهو نبت جعد له فقاحة صفراء تنبت أايم الربيع، يقال هلا العرارة. والبهار ابلضم: شئ يوزن 
ترك مائة  -( 1يعىن طلحة بن عبيد هللا ) -به، وهو ثلثمائة رطل. وقال عمر وبن العاص " إن ابن الصعبة 

ال أبو عبيد: والبهار يف كالمهم: ثلثمائة رطل، وأحسبها الثة قناطري ذهب " فجعله وعاء. قهبار، يف كل هبار ث
غري عربية، وأراها قبطية. وهبر القمر: أضاء حىت غلب َضْوَءُه َضْوَء الكواكب. يقال: قمٌر ابِهٌر. وهَبََر الرجل: 

وقد هبرت فالنة  -لَقَمرا إالَّ على َأَحٍد ال يـَْعِرُف ا هَبَْرَت فال خَتْفى على أَحٍد *( : وقد 2بـَرََع. وقال ذو الرمة )
السناء: غلبتهن حسنا. والعرب تقول: االزواج ثالثة: زوج هبر، وزوج دهر، وزوج مهر. أي يبهر العيون حبسنه، 

 قال الشاعر:وأو يعد لنوائب الدهر، أو يؤخذ منه املهر. واالبتهار: ادعاء الشئ كذاب. 
_________ 

 قال المه: " الصبعة ".( كان ي1)



لسان: قال ذو الرمة ميدح عمر بن هبرية: مازلت يف درجات االمر مرتقيا * تنمى وتسمو بك ( يف ال2)
 -حىت هبرت فما ختفى على أحد * إال على أكمه ال يعرف القمرا  -الفرعان من مضرا 
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ُتِهَر فالٌن بفال يقال ذهب نة: ُشِهَر هبا. واهْبارَّ الليُل اهْبريارًا، أي انتصف، و * وما ىب إن َمَدْحتَـُهُم ابِْتهاُر * وابـْ
 ُمعظمه وأكثره. واهبَارَّ علينا الليُل اهْبريارًا: طال.

( * لكنه البهرت وابن 1البُـْهرُتُ، لغٌة يف الُبْحرُتِ، وهو القصري. وأنشد أبو عمرو: ليس جبلباب وال هقور ) ]هبرت[
 -( 2كثري: َعنيُت َقصرياِت احِلجاِل ومل ُأِرْد * قصار اخلطا شر النساء البهاتر )  وانشد الفراء قول -البهرت 
 ابهلاء.
ل وحنة  -*  لعظيمة، واجلمع البهازر. قال الكميت: إال هلمهمة الصهياأًلصمعي: البُـْهُزرََة: الناقة ا ]هبزر[

 -الكوم اهلبازر 
_________ 

 ( الرجز لنجاد اخليربى. وقبله:1)
 م املنتمى والعنصرعض لئي

 -( قبله: وأنِت اليت َحبـَّْبِت ُكلَّ َقصريٍَة * إيلَّ وما تدري بذاَك الَقصاِئُر 2)
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 فصل التاء
 أأترته بصرى، أي أتبعته إايه. ]أتر[
الِترْبُ: ما كان من الذهب غري مضروب، فإذا ضرب داننري فهو عني. وال يقال ترب إال للذهب. وبعضهم  ]ترب[

ه للفضة أيضا. ويقال: يف رأسه ِترْبِيٌَة. قال أبو عبيدة: هي لغة يف اهِلرْبيَة، وهو الذي يكون يف أصول الشعر وليق
َُه تتبريا، أي كسره وأهلكه. و * )هؤالء مترب ماهم فيه( *، أي مكسر  مثَل الُنخالة. والَتباُر: اهلالك. وَتربَّ

 مهلك.
ارًَة، وكذلك اجتر يتجر، هو افتعل، فهو اتجر. واجلمع جتر، مثال صاحب ( جَتْرًا وجِت 1جَتََر يـَْتُجُر ) ]جتر[

وصحب، وجتار وجتار. والعرب تسمى ابئع اخلمر اتجرا. قال االسود بن يعفر: ولقد أروح على التجار مرجال 



 -* مذال مباىل ليغا أجيادى 
_________ 

لواىن على املختار هنا خالف ذلك غري ا ( قوله جتر يتجر، أي من ابب نصر، كما يف املختار. ودعوى1)
 صحيحة، ولعلها مبنية على نسخة حمرفة وقعت له. قاله نصر.
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وأخرى كاسدة. وحكى أبو عبيدة: انقٌة اتجٌر، أي  -للنافقة  -أي مائال عنقي من السكر. ويقال انقة اتجرة 
 ارة والسوِق. وأرٌض متجرة: يتجر فيها.انفقٌة يف التج

تـَرَِّت الَنواُة من ِمْرضاِخها َترِتُّ وَترُتُّ، أي َنَدرْت. وضرب يده ابلسيف فأَتـَرَّها، أي قطعها وأندرها. والغالم  ]ترر[
مُيَدُّ على الِبناء  ( ابملقالء. وتر فالن عن بلده: تباَعَد. وأَتـَرَُّه القضاُء: أبعده. والرُتُّ ابلضم: خيطٌ 1يرت القلة )

ارَُة: الِسَمُن والبضاضُة. تقول منه: َتِرْرَت عند الغضب: ألُقيَمنََّك على الرُتِ . والرتَ ( يقول الرجل لصاحبه 2)
( : ونصبح ابلغداة أتر شئ * ومنسى ابلعشى 3ابلكسر، أي صرَت اترًَّا، وهو املمتلئ. وقال الشاعر )

 -طلنفحينا 
_________ 

 ن.بتخفيف الالم مفتوحة: عودان يلعب هبما الصبيا( القلة، 1)
 لبناء فيبىن عليه، وهو ابلعربية االمام " جعله فارسيا معراب.( يف اللسان: " هو اخليط الذى ميد على ا2)
 ( هو رجل من بىن احلرماز.3)
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عظاُم. وقول زيد الفوارس: َأمَلْ ( ". والرتاتر: االمور ال1والرتترة: التحريك. وىف احلديث: " تر تروه ومز مزوه )
ْهُر َمسَّين * بنائَِبٍة زَ تْعَلمي أَ  أي مل أتزلزل ومل أتقلقل. واالترور: غالم الشرطي، ال  -لَّْت ومل َأَترَتَْتِر ين ِ إذا الدَّ

ت ( . قالت الدهناء امرأة العجاج: وهللا لوال خشية االمري * وخشية الشرطي واالترور * جلل2يلبس السواد )
 ابلشيخ من البقري * كجوالن صعبة عسري

َغُر ) ر[]تغ َغُر ابلفتح فيهما، لغٌة يف َتِغَرْت تـَتـْ  ( ، إذا غلت.3تـََغَرِت الِقْدُر تـَتـْ
 الِتْفَرُة بكسر الفاء: النُـْقَرُة اليت يف وسط الَشَفة العليا. ]تفر[



  ابلتحريك: ومجع التمر متورالَتْمُر: اسم جنٍس، الواحدة منها مَتَْرٌة، ومجعها مَتراتٌ  ]متر[
_________ 

 ال. أي حركوه ليستنكه هل يوجد من ريح اخلمر أم (1)
 ( نص يدل على أن لباس الشرطي كان السواد.2)
 ( أي من ابب طرب.3)
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جلنس ال جيمع يف احلقيقة. والتاِمٌر: الذي عنده الَتْمُر، يقال رجٌل اتِمٌر ومتران ابلضم. ويراد به األنواُع، ألنَّ ا
. وقد يكون من قولك، مَتَْرهُتُْم فأان اتِمٌر، أي أْطَعْمتُـُهْم الَتْمَر. والَتمَّاُر: الذي يبيعه. والِبٌن، أي ذو مَتٍْر ولنبٍ 

قال: َأمْتََر الرجُل، إذا َكثـَُر عنده الَتْمُر. واملَْتموُر: املَُزوَُّد مَتْرًا. والَتْمريُّ: الذي حيبُّه. واملُْتِمُر: الكثرُي الَتْمِر. ي
بريُق. وَمَعُة. وقوهلم فالٌن أسٌد يف اتمورَتِِه: أي يف َعرينه. والتامورَُة: ِغالف الَقْلب. والتامورَُة: اإلوالتامورَُة: الصَ 

وما ابلدار اتموٌر، أي أحٌد، غري مهموز.  -َعٌة لَشراهِبا قال األعشى يصف مخَّارًة: فإذا هلا اتمورٌَة * َمرفو 
قال  -( * أبياهتم اتمور نفس املُْنِذِر 1أُنِْبْئُت َأنَّ َبين سحيم أدخلو )والتاموُر: الدُم، ويقال النَـْفُس. قال أوس: 

: يعين ُمهَجَة نف  ( :2سه. وكانوا قتلوه. وقال آخر )األصمعي 
_________ 

 جلوا ".( ويروى: " أو 1)
 ( هو عمربن قعاس املرادى.2)
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فما تركنا منها  -ة السمينة وهى الشا -زرة وأكلنا ج -حيت واتمور هرقت وليس مخرا * وحبة غري طاحية ط
اتمورا، أي شيئا. وأكل الذئب الشاة فما ترك منها اتمورا. وما يف الركية اتمور، أي شئ من ماٍء. وما ابلدار 

ً أحسَن منها، للمرأة   اجلميلة، أي ملتوُمريٌّ بغري مهز. وبالٌد خالٌء ليس هبا توُمريٌّ، أي أحٌد. وما رأيت توُمِرايَّ
أيت توُمِرايً أحسَن منه. وتـَْتمرُي اللحم والتمر: جتفيفهما. وقال الشاعر يصف فرخة عقاب تسمى أرخلقا. وما ر 

يقول: إهنا صيد االرانب والثعالب، فأبدل  -( 1غبة: هلا أشارير من حلم تتمره * من الثعاىل ووخز من أرانيها )
 من الباء فيهما ايء.



 أل. قال زهري بن مسعود الضىب:مثل امتهل وامت شئ: طال واشتد،امتأر ال ]متأر[
_________ 

( هذا ال يناىف قول م رىف أرنب: ال جيوز أراىن يف مجعه إال يف الشعر عند سيبويه. وأنشد اليب كاهل 1)
... هلا أشارير. -اليشكرى يشبه انقته بعقاب: كأن رحلى على شغواء حادرة * ظمياء قد بل من طل خوافيها 

 اخل....
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 -هلا يهتك أسحارها * مبتمئر فيه حتريب ثىن 
 التَـنُّوُر: الذي خُيبَـُز فيه. وقوله تعاىل: ]تنر[

 )وفاَر التَـنُّوُر( *. قال على رضي هللا عنه: هو وجُه االرض.
ْوُر: إانٌء يشرب فيه. والتَـْوُر: الرسوُل بني القوم. قال ابن دريد: وهو عريب  صحيح. وأنشد: ]تور[ والتـ ْوُر  التـَ

َننا ُمْعَمُل * يرضى به املأتى )ف أبو عمرو: فالن يُتاُر على أن يـُْؤَخَذ، أي يدار على أن  -( واملرسل 1يما بـَيـْ
ويروى: " متار "  -( : لقد غضبوا على وأشقذوىن * فصرت كأنىن فرأ يتار 2يؤخذ. وأنشد للمحاريب )

 مقلوب من متأر.
 ِديٌّ:التَـيَّاُر: املوُج. قال عَ  ]تري[
 (3ر يقذف ابلتيار تيارا )كالبح

_________ 
 ( ويروى: " يرضى به اآلتى ".1)
 ( احملاريب هو عامر بن كثري.2)
 ( صدره:3)

عف املكاسب ما تكدى حسافته * ويروى: " حسيفته " أي غيظه وعداوته. احلسافة: الشئ القليل، وأصله 
ة إىل غريه. وصواب إنشاده. * حيلق ابلتيار كثري ابالضافما تساقط من التمر. يقول: إن كان عطاؤه قليال فهو  

 تيارا:
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ويقال: قطع ِعرقاً تيَّارًا، أي سريع اجلْريَِة. وفعل ذلك اترًة بعد اترًة، أي مرًَّة بعد مرٍَّة، واجلمع اترات وتري، وهو 
ذلك ملا غري. أال ترى أهنم قالوا يف مقصور من تيار كما قالوا قامات وقيم، وإمنا غري الجل حرف العلة، ولوال 

 رحبة رحاب، ومل يقولوا رحب. قال الشاعر: مجع
 يقوم اترات وميشى تريا * ورمبا قالوه حبذف اهلاء. قال الراجز:

 ابلويل اترا والثبور اترا * وأاتره، أي أعاده مرة بعد أخرى.
 ر: فطلعت من مشراخه تيهورة * مشاء مشرفةالتَـْيهوُر من الرمل: ما له جرف، عن االصمعي. وقال الشاع ]هتر[

 -واجلمع تَياهرُي وتَياِهٌر. قال الراجز: كيف اهتدت ودوهنا اجلزائر * وعقص من عاجل تياهر  -كرأس االصلع 
 ( ، أي اتئه.1ويقال للرجل إذا كان ذاهباً بنفسه: به تيٌه تيهور )

 فصل الثاء
 أثرتالثَْأُر والثـُْؤرَة: الَذْحُل. يقال:  ]أثر[

_________ 
 بتنوين كل على الوصفية مبالغة وليس ابالضافة. قاله نصر.( قوله تيه تيهور، أي 1)
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القتيل وابلقتيل أثرا وثؤرة، أي قـَتَـْلُت قاتَِلُه. قال الشاعر: شفيُت به نفسي وأدركت ثـُْؤَريت * بين مالك هل 
ضاً هو أَثْرُُه، أي قاتل على شئ حىت يدرك أَثْرَُه. ويقال أيوالثائر: الذي ال يبقى  -كنُت يف ثـُْؤَريت ِنْكسا 

 محيمه. قال جرير:
( * وقوهلم: اي اثراُت فالن، أي ايقتلة فالن. ويقال: أثرتك بكذا، أي أدركُت به 1قتلوا أابك وأَثرُُه مل يقتل )

: والنيب إن تعرمىن رمة ( . قال لبيد2أثري منك. واأثرت من فالن، أي أدركت منه، وأصله اثتأرت، فأدغم )
والثأر املنيم: الذى إذا أصابه الطالب رضَي به فناَم بعده. واْستَـْثَأَر فالٌن:  -املمات فإىن كنت أثرت خلقا * بعد 

 -استغاث لُيثأر مبقتوله. قال الشاعر: إذا جاء مستثئر كان نصره * دعاء: َأال طريوا بكلِ  وأي هَنِْد 
_________ 

 ( صدره:1)
 سراة بىن فقيم إهنم وامدح

 اء يف الثاء وشددت، وهو افتعال.( فأدغمت الت2)
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، أي ارتدع عند الَفْزعة. وقال العج اج يصف احِلماَر واألاتن: ]ثبجر[  اثَبَجرَّ
 إذا اثـَْبَجرَّا من سواد حدجا

أي َحَبَسُه. يقال: ما َثرَبََك عن رْبًا، املثابرة على الشئ: املواظبة عليه. وَثرَبَُه عن كذا يـَْثرُبُُه ابلضم ثَ  ]ثرب[
حاجتك؟ والَثرْبَُة: األرض السهلة. يقال: بلغت الَنْخلَة إىل َثرْبٍَة من األرض. والَثرْبَُة أيضا: حفرة من االرض. 

وثربة أيضا: اسم موضع. وثبري: جبل مبكة. يقال: " أشرق ثبري، كيما نغري ". والثبور: اهلالك واخلسران أيضاً. 
أي خمسور وخاسر. يعين يف انتساهبا إىل اليمن.  -يت: ورأت ُقضاعة يف اأَلاي * ِمْن رْأي َمْثبوٍر واثِبْر. ال الكمق

واملثرب، مثال اجمللس: املوضع الذى تلد فيه املرأُة من األرض، وكذلك حيث تضع الناقة. ورمبا قيل جمللس 
 الرجل مثرب.

 وثجرة النحر: وسطه.متسعه. الُثْجَرُة ابلضم: وَسط الوادي و  ]ثجر[
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وورق َثْجٌر، ابلفتح، أي عريض. وانثجر الدُم: لغة يف انفجر. والَثجرُي: ثفل كل شئ يعصر. والعامة تقوله 
 ابلتاء. وىف احلديث: " ال تثجروا "، أي ال ختلطوا ثجري التمر مع غريه يف النبيذ.

هل العراق. قال َعنرتة: جادت عليه  وهي َسحابة أتيت من ِقَبِل ِقْبلة أسحاب ثـَرٌّ، أي كثري املاء وعني ثـَرَّةٌ  ]ثرر[
ا قالوا: طعنة ثـَر ة،  -( كلُّ عني ثـَرٍَّة * فرتْكَن كلَّ قرارٍة كالدرهِم 1) وانقة ثـَرٌَّة وَعْنز ثـَرَّة، أي واسعة اإلْحليِل. ورمبَّ

ل، فهو ثـَْراثٌر مهذار. كثرة الكالم وترديده. يقال: ثرثر الرجأي غزيرة. وقد ثـَرَّْت تـَثـُرُّ وتَِثرُّ ثـَر ًا. والثرثرة:  
ُتُه، إذا نديته  والثراثر: اسم هنر. وثـَرَّْرُت املكان، مثل ثـَرَّيـْ

 ( من خارج.2الثـُْعروراِن: مثل احلََلمتني تكتنفان القنب ) ]ثعر[
_________ 

 ( يف اللسان: " عليها "1)
 وىف اللسان " القتب " ابلتاء، حتريف. ( القنب، ابلضم: وعاء قضيب الدابة.2)
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 والثعارير: الثآليل ومحل الطراثيث أيضا.
. وتصغري املُثْـعَ  ]ثعجر[ َعْنَجَر، أي صببته فانصبَّ  ْنِجُر مثيعج ومثيعيج.ثـَْعَجْرُت الدم وغريَه فاثـْ

سقطت رواضع الصيبِ  قيل ثغر فهو  الثـَْغُر: ما تقدَّم من االسنان. يقال: ثغرثه، أي كسرت ثـَْغره. وإذا ]ثغر[
إذا نبتت قيل اتغر، وأصله اثتغر، فقلبت الثاء اتء مث أدغمت. وإن شئت قلت: اثغر، جتعل احلرف مثغور، ف

االصلى هو الظاهر. والثغر أيضاً: موضع املَخافة من ُفروج الُبلدان. والثـُْغَرُة ابلضم: نـُْقرُة الَنحر اليت بني 
 ( :1سددان عليهم ثلم اجلبل. قال الشاعر ) ة أيضاً: الثُلمة. يقال: ثـََغْرانُهْم، أيالرَتقَوتني. والثُغر 

 ( * وهذه مدينة فيها ثغر وثلم.2وهم ثغروا أقراهنم مبضرس )
 الثـَْفُر للِسباع وكلِ  ذات خملٍب مبنزلة احلياِء من الناقة، ورمبا استعري لغريها. قال االخطل: ]ثفر[

_________ 
 ل.( ابن مقب1)
 ( عجزه:2)

 وا:وعضب وحازوا القوم حىت تزحزح
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وفروة: اسم رجل. ونصب الثفر على البدل منه،  -جزى هللا عنا االعورين مالمة * وفروة ثفر الثورة املتضاجم 
وهو لقبه كقولك: عبد هللا قفة. وإمنا خفض املتضاجم وهو من صفة الثفر على اجلوار، كقوهلم: جحر ضب 

عليها الثـََفَر. وداب ٌة ِمْثفاٌر: يرمي بسرجه إىل  فر، ابلتحريك: ثـََفُر الدابة. وقد َأْثفْرهُتَا، أي شددتخرب. والث
مؤخَّره. واْستَـثْـَفَر الرجُل بَثوبه، إذا لوى بطرفه بني رجليه إىل ُحْجزته. واْستَـثْـَفَر الكلب بذنبه، إذا جعله بىن 

 -ْستَـْثِفِر احلامى و الذائُب على َمن ال كالَب له * وتـَتَّقي َمْرَبَض املُ ( : َتعد1َفِخذيه. قال الزبرقان بن بدر )
الَثَمرُة: واحدة الَثَمِر والَثَمراِت. ومجع الثمر مثاٌر مثل جبل وجبال. قال الفراء: ومجع الِثماِر مُثٌُر، مثل  ]مثر[

 : املال املَُثمَُّر، وخيف ف ويثقل.كتاب وكتب. ومجع الُثُمِر َأمْثاٌر، مثل عنق وأعناق. والُثُمُر أيضاً 
_________ 

بن سالم يف طبقات الشعراء: سألت يونس عن بيت رووه للزبرقان بن بدر، وهو " تعدو الذائب اخل ( قال ا1)
" فقال: هو للنابغة، أظن الزبرقان بن بدر استزاده يف شعره كاملثل، حني جاء موضعه ال جمتلبا له. وقد تفعل 

 مزهر. ريدون به السرقة. اهالعرب ذلك ال ي
 (2 -صحاح  - 77)
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 وقرأ أبو عمرو:
)وكان له مُثٌْر( *، وفسَّر أبنواع األموال. ويقال: َأمْثََر الَشَجُر، أي طلع مَثَُرُه. وشجر اثِمٌر، إذا أدرك مَثَُره. 

 وشجرة مَثْراُء، أي ذات مثر. قال الشاعر أبو ذؤيب:
الُصلوِح. يقال:  ( * والثمرية: ما يظهر من الُزْبد قبل أن جيتمع ويبلَغ إانُه من1وارس )تظل على الثمراء منها ج

، أي قد مثََّر الِسقاُء تـَْثمريًا، وكذلك َأمْثََر، إذا ظهر عليه حتبُُّب الُزبد. وأمثر الرجُل، إذا كثـَُر ماله. ومثََّر هللا ماَله
 ُر السياط: عقد أطرافها.كث رُه. وابن مثَِرٍي: الليلة القمراء. ومثََ 

، أي سَطع. وَأاثرَُه غريه. واثرت بفالن احلصبة. ويقال: كيف الدىب؟ فيقال: اثَر الغبار يَثوُر ثـَْورًا وثـََوراانً  ]ثور[
 اثئر وانفر. فالثائر: ساعة ما خيرج من الرتاب. والنافر: حني نفر، أي وثب. واثر به الناس، أي وثبوا عليه.

_________ 
 عجزه:( 1)

 مراضيع صهب الريش زغب رقاهبا:
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واملثاورة: املواثبُة. يقال: انتِظْر حىتَّ تسكن هذه الثورُة. وهي اهلَْيُج. وثـَوََّر فالن عليهم الشرا، أي هيجه 
 وأظهره. وثو ر القرآَن، أي حبث َعْن علمه. وثو َر الرَبَْك واسَتثارها، أي أزعجها وأهنضها واثرت نفُسه، أي

عانَّ َشعُر رأِسه. واثر اثِئُرُه، أي هاج غضُبه. والَثور: الذكر من جشأت. ورأيته اثئَر الرأس، إذا رأيَته وقد اشْ 
البقر، واالنثى ثورة، واجلمع ثورة مثل عود وعودة، وثرية وثريان مثل جرية وجريان، وثرية أيضا، قال سيبويه: 

رقوا بينه وبني ثورة س هذا مبطرد. وقال املربد: إمنا قالوا ثرية ليفقلبوا الواو ايء حيث كانت بعد كسرة. قال: ولي
االقط، وبنوه على فعلة مث حركوه. وثور: أبو قبيلة من مضر، وهو ثور بن عبد مناة بن أد بن طاخبة بن الياس 

حل. بن مضر، وهم رهط سفيان الثوري. وثور: جبل مبكة، وفيه الغار املذكور يف القرآن، ويقال له ثور أط
بن عبد مناة، النه نزله. وىف احلديث: " حرم ما بني عري إىل وقال بعضهم: اسم اجلبل أطحل، نسب إليه ثور 

 ثور "، قال أبو عبيدة: أهل املدينة ال يعرفون جبال يقال له
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مبعىن مع، كأنه  ثور، وإمنا ثور مبكة. قال: ونرى أن أصل احلديث أنه حرم ما بني عري إىل أحد. وقال غريه: إىل
ع ثورة. يقال: أعطاه ثورة عظاما ( ، واجلم1جعل املدينة مضافة إىل مكة يف التحرمي. والثور: قطعة من االقط )

ْوُر الشفق، فهو انتشار الشفق وثورانه، ويقال معظمه. من االقط. والثور: برج من السماء. وأما قوهلم: سقط ثَـ 
فيقال: إن البقر  -( 3ا مث أعقله * كالثور يضرب ملا عافت البقر )( : إىن وقتلى سليك2وأما قول الشاعر )

ملاء ال تضرب الهنا ذات لنب، وإمنا يضرب الثور لتفزع هي فتشرب. ويقال إذا امتنعت من شروعها يف ا
 اء، حكاه أبو زيد يف كتاب املطر.للطحلب: ثور امل
_________ 

 ( االقط: لنب جامد مستحجر.1)
 كة اخلثعمي.( هو أنس بن مدر 2)
 ( ويروى:3)

 -ذ يشد على وجعائها الثفر إىن وعقلي سليكا بعد مقتله * بعده: غضبت للمرء إذ نيكت حليلته * وإ
ع الثفر، وهو الفرج، وأصله للسباع يستعار الوجعاء: السافلة، وهى الدبر. والثفر: هو الذى يشد على موض

 لالنسان
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 فصل اجليم
 : جأر الثور جَيَْأُر أي صاح. وقرأ بعضهم:اخلوار. يقال اجلَُؤاُر مثل ]جأر[

)عجال جسدا له جؤار( * ابجليم، حكاه االخفش. وجأر الرجل إىل هللا عزوجل، أي تضرع ابلدعاء. 
 االصمعي: غيث جؤر، مثال نغر، أي غزير كثري املطر. وأنشد:

 .( * وأما جور فتذكر من بعد1التسقه صيب عزاف جؤر )
اجلرَْبُ: أن تـُْغين الرجل من فقر، أو ُتصلح َعظمُه ِمْن َكْسر. يقال: َجرَبُْت العظم َجرْبًا. َوَجرَبَ مرو: أبو عَ  ]جرب[

 العظُم بنفسه جبورا، أي اجنرب. وقد مجع العجاج بني املتعدى والالزم فقال:
، أي سد  مفاقره. قال الراجز  فاْجَترَبَ  هللا فالانً قد جرب الدين االله فجرب * واجترب العْظُم مثل اجْنَرَبَ. يقال: َجرَبَ 

(2: ) 
 (3من عال منا بعدها فال اجترب )



_________ 
 ( جلندل املثىن. وقبله:1)

 اي رب املسلمني ابلسور
 ( عمرو بن كلثوم.2)
 ( بعده:3)

 وال استقى املاء وال راء الشجر:
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أكرهته  ة. وكنيته أيضاً: أبو جابر. وَأْجرَبْتُُه على األمر:والعرب تسمى اخلبز جابرا. ويقولون: هو جابٌر بن َحبَّ 
هب دمه عليه. وأجربته أيضاً: َنَسْبته إىل اجلرَْب، كما تقول أكفرته، إذا نسبَته إىل الكفر. واجلُباُر: اهلََدُر. يقال: ذ

مستأجره. وجبار  جبارا. وىف احلديث: " املعدن جبار "، أي إذا اهنار على من يعمل فيه فهلك مل يؤخذ به
ل وفات اليد. قال األعشى: طريٌق وَجبَّاٌر أيضا: اسم يوِم الثالاثء من أمسائهم القدمية. واجلَبَّاُر من النخل: ما طا

يقال: خنلة َجبَّارٌَة، وانقة َجبَّارة، أي عظيمٌة مسينة. واجلَبَّاُر: الذي  -َعُب ِرواٌء أصوله * عليه أاببيٌل من الطري تـَنْـ 
. وجَتَربَّ النبت،يقتُل  أي نـََبت بعد األكل.  على الغضب. اجملرب: الذى جيرب العظام املكسورة. وجَتَربََّ الرجل: تكرب 

واجلرب: خالف القدر. قال أبو  -بعد االكل فهو منيص  وقال امرؤ القيس: وأيكلن من قـَوٍ  َلعاعاً ورِبًَّة * جَتَربََّ 
 عبيد: هو كالم مولد.
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( مثل فروجة، أي 1ريك: خالف الَقَدرِيَِّة. ويقال أيضاً: فيه جربية، وجربوة وجربوت وجبورة )ة ابلتحواجلربي
واجلبري، مثال  -( : فإن َك إن عاديتين غضب احلصى * عليك ذو اجلبورة املتغطرف 2ِكرْبٌ. وأنشد األمحر )

رَبُ هبا العظام. واجلِبارَُة واجلَبرية أيضاً: العيدان اليت جتُْ ( . 3. واجلِبارَُة واجلَبريَُة، الياَرُق )الفسيق: الشديد التجرب
وجربائيل: اسم، يقال هو جرب أضيف إىل إيل. وفيه لغات: جربئيل مثال جربعيل يهمز وال يهمز. وأنشد 

ويقال: جربيل ابلكسر: وأنشد  -( 4أمامها )االخفش: شهدان فما تلقى لنا من كتيبة * يد الدهر إال جربئيل 
وجربئل مقصور مثال جربعل، وجربين ابلنون  -ه كفاء ن: وجربيل رسول هللا فينا * وروح القدس ليس لحسا

(5. ) 



_________ 
 ( وىف اللسان أيضا: واجلبورة، واجلربايء، والتجبار.1)
 خ.( ملغلس بن لقيط االسدي، يعاتب رجال كان واليا على أضا 2)
 سوار.( اليارق فارسي معرب. وأصله ايره وهو ال3)
 ( البيت لكعب بن مالك.4)
 م وكسرها.( بفتح اجلي5)
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اجلحر: واحد اجلحرة واالجحار. َوَأْجَحْرتُُه، أي أجلأته إىل أن دخل ُجحَرُه فاجنَحر. وقد اْجَتَحَر لنفسه  ]جحر[
ذه. واجلُْحراُن: اجلحر. ونظريه جئت يف عقب الشهر وعقبانه. يف احلديث: " إذا حاضت املرأة  ُجحرًا، أي اخت 

( : إذا السنة الشهباء ابلناس َأْجَحَفْت 2( ". واجلحرة ابلفتح: السنة الشديدة. قال الشاعر )1ن )حرم اجلحرا
واجلحرمة: الضيق وسوء اخللق، وامليم زائدة. وجحرت عينه: غارت.  -* وانل ِكراَم املاِل يف اجلحرة االكل 

 ( .4ُر: الَدواخل يف اجلحرة واملكامن )ُر القوم: مكامنهم. واجلَواحِ ( فالٌن: أتََخََّر. وجَماحِ 3وَجَحَر )
 اجلحدر: القصري. وجحدر: اسم رجل. ]جحدر[

_________ 
 ( معناه القبل. ورواه بعضهم " اجلحران " ابلتثنية، أي الفرج والدبر.1)
 ( زهري بن أىب سلمى.2)
 أتخر ".( يف املخطوطة: " وجحر فالن آبخر ". وىف اللسان: " 3)
ري اجملتمع اخللق، عن ابن فارس. هكذا وجدت هذه الزايدة يف بعض النسخ. وكذا اجلحر ( واجلحارية: البع4)

 هكذا ابملخطوطة. تغري رائحة اللحم عن ابن فارس اه
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 توسيعها.اجَلَخُر، ابلتحريك االتِ ساع يف البئر. يقال: َجِخَر جوُف البئر، ابلكسر. وجتخري البئر:  ]جخر[
بطن وبطنان. واجلَْدُر أيضاً:  اجلَْدُر واجِلداُر: احلائط. ومجع اجِلداِر ُجُدٌر، ومجع اجلَْدِر ُجْدراٌن، مثل ]جدر[

 نـَْبت. وقد َأْجَدَر املكان. واجلََدُر: أثر الَكْدِم بعنق احلمار قال رؤبة:



داء يصيبها. واجلَُدِريُّ بضم اجليم وفتح  ( الليتني مطوى احلنق * وشاة جدراء: إذا تقوب جلدها من1وجادر )
َر ال . ويقال أيضًا: الدال، واجلََدريُّ بفتحهما: لغتان. تقول: ُجدِ  رجل فهو جُمَدٌَّر. وأرض جُمَدَّرٌَة: ذات ُجَدريٍ 

َدراُء هذا األمر جَمَْدرٌَة لذلك، أي حَمْراٌة. وفالن جديٌر بكذا، أي خليق. وأنت جديٌر أن تفعل كذا. واجلمع جُ 
 وَجديروَن. واجلَديُر: مكان قد ُبين حوالَْيه ِجداٌر. ويقال للحظرية من صخر: جديرة.

_________ 
 ( يف اللسان: " أو جادر ".1)
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( : أال اي اصبحينا فيهجا جدرية * مباء سحاب يسبق 1وجدر: قرية ابلشام تنسب إليها اخلمر. وقال الشاعر )
 جدر. وأنشد ابن االعرايب: رة: خراج، وهى السلعة، واجلمعواجلد -( 2احلق ابطلى )

اي قاتل هللا دقيال ذا اجلدر * واجلدرة أيضا: حى من االزد، ويقال: مسوا بذلك الهنم بنوا جدار الكعبة. 
وجندرت الكتاب: إذا أمررت القلم على ما درس منه ليتبني، وكذلك الثوب إذا أعدت وشيه بعد ما كان 

 راب.ذهب. وأظنه مع
 لد البقَرة الوحشيَّة، واجلمع جآذر.( : و 3اجلُْؤذر ) ]جأذر[
( مدلوك الكعوب 4اجلذر: االصل. قال زهري يصف بقرة: وسامعتني تعرف العتق فيهما * إىل جذر ) ]جذر[

 -حمدد 
_________ 

 ( معبد بن سعنة.1)
 - ( قبله: أال اي اصبحاين قبل لوم العواذل * وقبل وداع من ربيبة عاجل2)
 ( بفتح الذال وضمها.3)
 أراد: مع جذر. قرن مدلوك، أي مملوس. (4)
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يعىن قرهنا. وأصل كل شئ: جذره ابلفتح عن االصمعي، وِجْذرُُه ابلكسر عن أيب عمرو. ويف احلديث: " إن  
ْذِر قلوب الرجال ". وعَشرة يف حساب الَضرب ِجذُر مائٍة. وجذرت الشئاألمانََة نزلت يف َِ : استأصلته.  َج



 ومنه اجملذر، وهو القصري. وأنشد أبو عمرو:
 ( * يريد يف مشيته. واجليذر مثله.1وال )البحرت اجملذر الز 

_________ 
 العجلى وهو: ( قال ابن برى: والبيت كله مغري. والذى أنشده أبو عمرو اليب السوداء1)

دمكمك نياك * البهرت اجملدر الزواك * فأرها البهرت اجملدر الزواك * وقبله: تعرضت مريئة احلياك * لناشئ 
دارك * عند اخلالط أميا إيزاك * وبركت لشبق براك * منها على الكعثب بقاسح بكاك * فأوزكت لطعنه ال

 * ابلقنفريش أميا تدالك:واملناك * فداكها مبنعط دواك * يدلكها يف ذلك العراك 
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مليم. وأخذت الشئ جبذ امريه، ة َتبقى يف اجِلذع إذا قطعت، بزايدة اواجلذمور واجلذمار: قطعة من أصل السعف
 ه. حكاه الكسائي.إذا أخذته كل

 اجلرَُّة من اخلزف، واجلمع َجرٌّ وِجراٌر. واجلَرُّ أيضاً: أصل اجلبل. قال الراجز: ]جرر[
ال أفعل ذلك ما اختلف وقد قطعت واداي وجرا * واجلرة ابلكسر: ما خيرجه البعري لالجرتار. ومنه قوهلم: " 

( : احلوصلة. 1اجلرى: ضرب من السمك. واجلرية )اجلرة والدرة ". واختالفهما أن الدرة تسفل واجلرة تعلو. و 
واجلرة: خشبٌة حنَو الذراع يف رأسها ِكفَّة ويف وسطها َحْبل ُيصاد هبا الظباء. ويف املثل: " انَوَص اجلَرَّة مث ساَلَمها 

َرب ملن إذا َنشب فيها انَوَصها ساعة واضطرب، فإذا غلبته استقر فيها كأنَّه ساملها. ُيض". وذلك أنَّ الظيب 
خالف مث اضطُرَّ إىل الوفاق. وفرٌس َجروٌر: ميَنع القياد. وبئر جرور: بعيدة العقر يسىن عليها. واجلارور: هنر 

 السيل.
_________ 

 ( واجلريئة بكسرمها.1)
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قريٌب جترُّ َذنـََبها. واجلَرير: حبل جُيعل ا. وجيش َجرَّاٌر. واجلَرَّارَُة أيضاً: عُ قيلة املسري لكثرهتوكتيبة جرارة، أن ث
يت يف للبعري مبنزلة الِعذار للد ابة غري الزِمام، وبه مسِ ي الرجل َجريرًا. وَجَرْرُت احلبَل وغريَه َأُجرُُّه َجر ًا. واملََجرَُّة ال

. وَجرَّ عليهم َجريرًة، أي جىن عليهم جنايةالسماء مسِ يت بذلك ألهن   . ويقال: َجرَِّت الناقة، إذا ا كأثر املََجرِ 



أتت على َمضِرهبا مث جاوزته أبايم ومل تنتج. واجلارة: االبل الىت جتر أبزمتها، فاعلة مبعىن مفعولة، مثل عيشة 
يف االبل اجلارة "، وهى ركائب القوم، راضية مبعىن مرضية، وماء دافق مبعىن مدفوق. وىف احلديث: " ال صدقة 

دون العوامل. وحار جار إتباع له، قال أبو عبيد: وأكثر كالمهم حار اير ابلياء. الن الصدقة يف السوائم 
( . وفعلت كذا ِمن َجرَّاَك، أي من أجلك، وهو فـَْعلى، وال 1وتقول: كان ذلك عاَم كذا وهلمَّ َجرَّا إىل اليوم )

 تقل جمراك. وقال:
_________ 

 صدر أو احلال.( أي امتد ذلك إىل اليوم. وانتصب " جرا " على امل1)
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ا قالوا:  -أحب الَسبَت ِمن َجرَّاِك ليلى * كأين ِ اي سالَم من اليهوِد  ِمن َجراَك غري مشد د، ومن َجراِئَك ورمبَّ
رتضع. وقال امرؤ القيس: فكرَّ إليه مبرباته * كما ابملد  من املعتل . وَأْجَرْرُت لساَن الفصيل، أي شققُته لئال  ي

لو أنَّ قومي أنطقتين رماحهم * نطقت ولكن الرماح وقال عمرو بن معدي كرب: ف -خلَّ ظهر اللسان اجملر 
ُه ل: لو قاَتلوا وأبـَْلوا َلذَكرت ذلك وَفَخرت به، ولكنَّهم قَطعوا لساين ِبفرارهم. ويقال أيضاً: َأَجرَّ يقو  -َأَجرَِّت 

رُّ يف اهليجا الرماَح ( : ونَقي بصاحِل مالنا أحسابَنا * وجنُِ 1الرمَح، إذا طعَنه وترك الرمَح فيه جيرُّه. قال الشاعر )
تركَته يصنع ما شاء. وَأْجَرْرتُُه الَديَن، إذا أخَّرَته له. وَأَجرَّين فالٌن أغاينَّ، إذا  وَأْجَرْرتُُه َرَسَنُه، إذا -وَندَّعي 

َد للكثرة أو املبالغة. واجرته، أي جاتبعها  ره.. وفالن جُيارُّ فالانً، أي يطاوله. والتَّْجريُر: اجلَرُّ ُشدِ 
_________ 

 ( هو احلادرة، وامسه قطبة بن أوس.1)

(2/612) 

 

حنجرته.  جرة: صوت يردده البعري يفواْجرَتَّ الَبعرُي، من اجِلرَّة. وكلُّ ذى كرش جيرت. واجنر الشئ: اجنذب. واجلر 
 قال االغلب:

( * فهو بعري جرجار، كما تقول: ثرثر الرجل فهو ثراثر. واجلَراِجُر: العظام من 1ر يف حنجرة كاحلب )جرج
وكذلك اجلرجور. قال  -اتن حتنو لدردق أطفال  -*  اإلبل. قال االعشى: يهب اجللة اجلراجر كلبس

نبٌت طيِ ب الريح. واجلرجر، واجلَْرجاُر:  -ُجْرجورا ْثرى * مائًة من َعطائكم الكميت: ومقل أَسْقتموه فأ



 ( واجلرجري: بقل.2ابلكسر: الفول )
اجلَزوُر من اإلبل يـََقُع على الذكر واالنثى. وهى تؤنث، واجلمع اجلُُزُر. واجلزارَُة: أطراف البعري: اليدان  ]جزر[

 والرجالن
_________ 

 ( قبله:1)
 رجر بعد اهلبوهو إذا ج

 لغة أهل العراق. ( وذلك يف2)
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ا، فهي ُجزارََتُه، كما يقال: أخذ العامل ُعمالَته. فإذا قالوا فرٌس َعْبُل والرأس، مسيت بذلك ألنَّ اجلَزَّاَر أيخذه
ا يراد ِغلَظ اليدين والرجلني وكثرُة عصبهما، وال يدخل الرأُس يف هذا، ألنَّ ِعَظَم الرأس ُهْجنة يف  اجلُزارَِة، فإمنَّ

( أيضاً: هذه 1تحريك، إذا قـََتلوهم. واجلَزُر )خليل. وَجَزُر الِسباع: اللحُم الذي أتكله. يقال: تركوهم َجَزرًا، ابلا
األرومُة اليت تؤكل. قال األصمعي: الواحدة َجَزرٌَة. واجلََزَر أيضاً: الشاة الَسمينة، الواحدة َجَزرٌَة. قال ابن 

َزرَُة إال  ا أعطيَتهم شاًة يذحبوهنا: نعجًة أو كبشاً أو عنزًا. قال: وال تكون اجلَ السكيت: يقال َأْجَزْرُت القوَم، إذ
ا قد تصلح لغري الذبح. قال الفراء: يقال جزر وجزر للذى يؤكل، وال  من الغنم وال يقال: أْجَزْرهُتُْم انقة، ألهنَّ

ت بذلك النقطاعها عن معظم االرض. يقال يف الشاء إال اجلزر ابلفتح. واجلزيرة: واحدة جزائر البحر، مُسِ ي
 لة والفرات. وأما جزيرة العرب فإن أاب عبيدة يقول:واجلزيرة: موضع بعينه، وهو ما بني دج

_________ 
 ( يقال ابلتحريك، وكعنب أيضا، كما سيأيت.1)
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ين إىل منقطع اليمن يف الطول، وىف العرض مابني رمل يرب هي ما بني حفر أىب موسى االشعري إىل أقصى 
ره ابلكسر َجْزرًا: َصرمُته. وقد َأْجَزَر النخُل، أي أصرَم. وَأْجَزَر البعرُي: حان له أن السماوة. وجزرت النخل أجز 

، وخَتًَتَضروَن! أي جُيَْزَر. وكان ِفتياٌن يقولون لشيٍخ: َأْجَزْرَت اي شيخ! أي حاَن لك أن متوت. فيقول: َأْي َبيِنَّ 
له أن جيز. وجزرت اجلزور أجزرها ابلضم: واْجتَـَزْرهتا يروى: " أجززت "، من أجز الرب، إذا حان متوتون شبااب. و 



كم وهذه  إذا حَنرهَتا وجلَّدهَتا. واملَْجِزُر بكسر الزاي: موضع جزرها. ويف احلديث عن عمر رضي هللا عنه: " إايَّ
: يعيناملَجاِزَر فإن هلا ض نَحر عند مجع  َنديَّ القوم، ألنَّ اجلَزوَر إمنا تُ رواة كضرواة اخلمر ". قال األصمعي 

 الناس. وَجَزَر املاُء جَيُْزُر وجيزر جزرا أي نضب. واجلزر: خالف املد، وهو رجوع املاء إىل خلف.
ال من اإلِبِل وغريها، واألنثى َجْسَرٌة. قاجِلْسُر: واحد اجلُسوِر اليت يُعرَب عليها. واجَلْسُر ابلفتح: العظيم  ]جسر[

 (2 -صحاح  - 78ابن مقبل: )
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 جاء موضع رحلها جسر * وَجَسَر على كذا جَيُْسُر َجَسارًَة وجتاَسَر عليه، أي أقَدم. واجَلسوُر: املقدام. * هو
َجَشَر الصبح جَيُْشُر ُجشورًا: انفلق. واصطَبْحنا اجلاشريَّة، وهو شرٌب يكون مع الُصبح. وال يتصرَّف  ]جشر[
مل نـَُبْل * أمريًا وإن كان األمرُي من االزد وأما اجلاشرية الىت يف  . وقال الفرزدق: إذا ما شرِبْنا اجلاِشريَّةَ له ِفعل

( ، فهى قبيلة من قبائل العرب. قال االصمعي: يقال أصبح بنو فالن َجَشرًا، إذا كانوا 1شعر االعشى )
زن ( الصرب من غسان إذ حضروا * واحل2خطل: فسله )يبيتون مكاهَنم يف اإلبل ال يرجعون إىل بيوهتم. قال اال

قال: يقال َجَشْران دوابَّنا: أخرْجناها إىل الرعي جنشرها جشرا ابالسكان، وا  -( 3كيف قراه الغلمة اجلشر )
 تروح.

_________ 
: قد كان يف أهل كهف إن هم قعدوا * 47( مل يعرفه أيضا صاحب اللسان. وهم قوله يف ديوانه ص 1)

 -اشرية من يسعى وينتضل واجل
 ".( صوابه: " تسأله 2)
 ( الصرب واحلزن: قبيلتان من غسان.3)
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وخيل جُمَشَّرٌة ابحِلمى، أي مرعيٌَّة. ويقال به ُجْشَرٌة ابلضم، أي سعال أو خشونٌة يف الصدر. وبعري جمشور: ب 
( : رب هم جشمته يف هواكم * وبعري 1اعر )سعال حاز. وقد ُجِشَر جُيَْشُر، على ما مل يسم فاعله. قال الش

( : اجلوالق الضضم. واجلشري: الوفضة. وجشر الساحل ابلكسر جَيَْشُر َجَشرًا، إذا 2 )واجلشري -منفه جمشور. 
 َخُشَن طينه ويَِبَس كاحلَجر. واجَلَشُر: وسخ الَوْطِب من اللنب. يقال َوْطٌب جشر، أي وسخ.



للضبع، لكثرة  جَيَْعُر. واملعجر: الدبر. وجعار: اسممن السباع. وقد َجَعَر  اجلعر: جنو كل ذات خملب ]جعر[
جعرها. وإمنا بنيت على الكسر النه حصل فيها العدل والتأنيث والصفة الغالبة. ومعىن قولنا غالبة أهنا غلبت 

 فعلى املوصوف حىت صار يعرف هبا كما يعرف ابمسه. وهى معدولة عن جاعرة. فإذا منع عن الصر 
_________ 

 ( هو حجر، كما يف اللسان.1)
 ىل: " اجلشر " صوابه يف اللسان والقاموس.( يف املطبوعة االو 2)
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بعلتني وجب البناء بثالث، النه ليس بعد منع الصرف إال منع االعراب. وكذلك القول يف حالق: اسم 
َمضِرب الفرس بذنَبه على فخَذيه. وقال للمنية. واجلاعراتن: موضع املرقمتني من إْسِت احِلمار، وهو 

معي : مها َحْرفا الِوركني املُشرِفان على الفِخذين. قال كعب بن زُهري يصف احِلمار واألُتن: إذا ما انتحاُهنَّ األص
ساق وبعضم جيعل اجلاعرة حلقة الدبر. واجِلعاُر بكسر اجليم: َحبٌل يشده ال -َشْؤبوبُُه * رأيَت جلَاِعَرتـَْيِه غضوان 

البئَر لئال يقَع فيها. تقول منه جَتَعَّْرُت. وقال الراِجز: لْيَس اجِلعاُر مانِعي من  إىل وتد مث يشدُّه يف ِحْقِوِه إذا نزل
 واجلَْعروُر: ضرب من الَدَقِل، وهو أردأ التمر. -القدْر * وإن جَتَعَّْرُت مبَْحبوٍك مُمَْر 

ذى غوافال * ال جعربايت عن قس اال( : ميسني 1أة جعربة. قال الراجز )اجلَْعرَبُ، القصري الغليظ. واملر  ]جعرب[
 -وال طهامال 

 اجلعظرى: الفظ الغليظ ]جعظر[
_________ 

 ( هو رؤبة بن العجاج.1)
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 ابن السكيت: يقال للرجل إذا كان قصريًا غليظاً ِجْعظارٌَة، بكسر اجليم.
عامر، وهم  ب بن ربيعة بنو قبيلة من عامر، وهو جعفر بن كالاجلعفر: النهر الصغري. وجعفر: أب ]جعفر[
 اجلعافرة.
اجلَْفُر من أوالد املعز: ما بلغ أربعة أشهر وجفر جنباه وفص عن أمه. واالنثى َجْفَرٌة. واجلَْفُر: البئر  ]جفر[



مستديرة، واجلمع الواسعة مل تطو. ومنه جفر اهلباءة، ومستنقع ببالد غطفان. واجلفرة ابلضم: سعة يف األرض 
ومنه قيل للَجْوِف: َجْفَرٌة. وفرس جُمَْفٌر، وانقة جُمَْفَرٌة، أي عظيمة اجلُْفَرِة، وهي وَسطُه.  ِجفاٌر، مثل بـُْرَمٍة وِبراٍم.

واجلفار أيضا: ماء لبىن متيم بنجد، ومنه يوم  -قال اجلعدى: فتآاي بطرير مرهف * جفرة احملزم منه فسعل 
أي هالكا. واجلفري كالكنانة، أوسع  -ما يوم النسار ويوم اجلفار * كاان عذااب وكاان غرااجلفار. قال بشر: و 

 منها.
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وجفر الفحُل عن الِضراِب جَيُْفُر ابلضم ُجفورًا، وذلك إذا أكثـََر الضراب حىتَّ َحَسر وانقطع وعَدَل عنه. ويقال 
وقد عارَض َفَرٌة، أي مقطعة للنكاح. قال ذو الرم ة: : ربض، وال يقال جفر. ومنه قيل: الَصوم جمَْ يف الكبش

وجفر جنباه اتسعا. ويقال: َأْجَفْرُت ما كنُت فيه،  -الِشْعرى ُسَهْيٌل كأنَّه * قريُع ِهجاٍن عارَض الَشْوَل جافر 
 أي تركته. وَأْجَفْرُت فالانً: قطعُته وتركت زايدته.

ْمَرِة. وكلُّ قبيٍل انضمُّوا فصاروا يدًا ْمَرُة: ألُف فارس. يقال مَجَْرٌة كاجلَ اجلَْمُر: مجع مَجَْرٍة من النار. واجلَ  ر[]مج
واحدًة ومل حياِلفوا غريهم فهم مجرة. قال أبو عبيدة: مجرات العرب ثالث: بنو ضبة بن أد، وبنو احلارث بن 

بنو احلارث الهنا  راتن: طفئت ضبة الهنا حالفت الرابب، وطفئتكعب، وبنو منري بن عامر، فطفئت منهم مج
مل تطفأ الهنا مل حتالف. ويقال: اجلمرات عبس واحلارث وضبة، وهم إخوة الم.  حالفت مذحج؟. وبقيت منري

 وذلك أن أمرة من اليمن رأت
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ب بن عبد يف املنام أن خرج من فرجها ثالث مجرات، فتزوجها رجل من اليمن فولدت له احلارث بن كع
يث فولدت له عبسا، وهم فرسان العرب، مث تزوجها أد اليمن، مث تزوجها بغيض ابن ر املدان، وهم أشراف 

فولدت له ضبة فجمراتن يف مضر، ومجرة يف اليمن. واجلمرة: واحدة مَجَراِت املناسك، وهي ثالث مَجَراٍت 
الشئ  ُر واملُْجَمُر. فبالكسر اسماملَجاِمِر، وكذلك امِلْجمَ  يـُْرَمنَي ابجِلماِر. واجلمرة: احلصاة. وامِلْجَمَرُة: واحدة

الذى جيعل فيه اجلَْمُر، وابلضم الذي ُهيِ َئ له اجلَْمُر. يقال َأمْجَْرُت جُمَْمرًا. وينشد هذا البيت ابلوجهني: ال 
النخَلَة: : َشْحُم النخل. ومَجَْرُت واجلُمَّارُ  -( 1تصطلي النار إال جُمَْمرًا َأرِجاً * قد َكسََّرْت من يلنجوج له وقصا )

تجمري أيضا: رمى اجِلماِر. وجَتْمرُي اجليش: أن حتبَسهم يف أرض العدو  وال تُقِفَلهم من الثغر. قطعت ومجارها. وال



فاها ومل وجتمرواهم، أي حَتَبَُّسوا. ومنه الَتجمرُي يف الَشَعر. يقال: مَجََّرِت املرأُة شعرها، إذا مجعته وَعَقَدْته يف ق
 ترسله. وىف

_________ 
 هلاليل، يصف امرأة مالزمة للطيب.( البيت حلميد بن ثور ا1)
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. وأمجر البعري: أسرع يف سريه. وال تقل أمجز ابلزاى. قال احلديث: " الضافر واللمبد واجملمر عليهم احللق "
ليه. وهذا وأمجر القوم على الشئ: اجتمعوا ع -لبيد: وإذا حركت غرزى أمجرت * أو قراىب عدو جون قد أبل 

ُيسَمر فيهما. مَجرُي القوم، أي جمتمعهم. وابنا مَجرٍي: الليُل والنهار، مسِ يا بذلك لالجتماع كما مسيا ابنا مَسرٍي ألنَّه 
 -( : هنارُهم ظمآُن ضاٍح وليُلهْم * وإن كاَن بدرًا ظلمة ابن مَجرِي 1وأمَّا ابُن مَجرٍي فالليُل املظلم. قال الشاعر )

: االستنجاء ابألحجار. وحافٌر جِمَْمٌر، أي صلب. واجمليمر: اسم موضع واجمليمر: جبل. قال امرؤ واالسِتجمارُ 
 -ر غدوة * من السيل والغثاء فلكة مغزل القيس: كأن ذرى رأس اجمليم

 مَجَْعَر احلمار، إذا مَجَع نفسه ليكدم. ]مجعر[
 قال االصمعي: اجلمهور: الرملة املشرفة على ]مجهر[

_________ 
 ( هو عمرو بن أمحر.1)
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ما حوهلا، وهى اجملتمعة. ويف حديث موسى بن طلحة أنَّه شهد َدْفَن رجٍل فقال: " مجهروا قربه مجهرة "، أي 
( من الناس: ُجلَّهم. ومَجهرت عليه اخلرَبَ، إذا أخربَته بطَرٍف 1اَب، وال تطيِ نوه. واجلمهور )امجعوا عليه الرتُ 

 .وكتمت الذى تريد
اجلور: امليل عن القصد. يقال: جاَر عن الطريق، وجاَر عليه يف احلكم. وَجوَّرَُه جَتْويرًا: نسَبه إىل اجلَور.  ]حور[

و ره، فـََتَجوََّر. وقال رجل من ربيعة اجلوع: فقلما طارد حىت أغدرا * وسط وضربه َفَجوَّرَُه، أي صرَعه، مثل ك
كر ويؤنث. واجلاُر: الذي جُياِوُرَك. تقول: جاَوْرتُُه جُمَاَورًَة وِجوارًا وجوارًا، وجور: اسم بلد، يذ  -الغبار خراب جمورا 

روا النه يف معىن ما البد له من أن واجتوروا مبعىن، وإمنا صحت الواو يف اجتو  والكسر أفصح. وجتاور القوم



 احدا ال عتلت.خيرج على االصل لسكون ما قبله، وهو جتاوروا، فبىن عليه. ولو مل يكن معنامها و 
_________ 

 ( بضم اجليم. وحكى الشهاب يف شرح الشفا أن قوما يفتحوهنا وهو غريب.1)
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وامرأة الرجل: جارته. قال واجملاورة: االعتكاف يف املسجد. ويف احلديث: " كان جُياِوُر يف الَعْشر األواخر ". 
واجلار: الذى َأَجْرَتُه من أن يظلَمه ظامل.  -غاد وطارقه االعشى: أجارتنا بيىن فإنك طالقه * كذاك أمور الناس 

واستجاره من فالن  -نت إذا جاري َدعا ملُضوفٍة * أمشِ ر حىتَّ يـَْنُصَف الساق مئزري ( : وك1قال اهلذيل )
ن العذاب: أنقذه. وغيث جور، مثال هجف، أي شديُد صوِت الرعد. وابِزٌل ِجَورٌّ. فأجاره منه. وأجاره هللا م

زل جور * مث شددان فوقه قال الراجز: زوجك اي ذات الثنااي الغر * أعيا فنطناه مناط اجلر * دوين عكمى اب
 مبر

رأيته َجْهَرًة، وكلمته جهرة. وَجَهْرُت البئر واْجتَـَهْرهُتا، أي نقَّيتها وأخرجُت ما فيها من احلَْمأة. وهى بئر  ]جهر[
 جمهورة. وقال:

_________ 
 ب.( هو أبو جند1)
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قال األخفش: تقول العرب: َجَهْرُت الركيَّة، إذا كان  -إذا َوَردان آجناً َجَهْرانه * أو خالياً من أهله َعَمْرانْه 
 ومنه قوله تعاىل:ماؤها قد غطَّى الطنَي فنقَّى ذلك حىتَّ َيظَهر املاء ويصفو. قال: 

بيننا وبينه. واأَلْجَهُر: الذي ال يُبِصر يف الَشمس. يقال: كبش  )َحىتَّ َنرى هللَا َجْهَرًة( *، أي ِعياانً يكشف ما
َهُر بنيِ  اجلََهِر، ونعجة َجْهراُء. قال أبو العيال اهلذىل: جهراء ال أتلوا إذا هي َأْظَهَرْت * َبَصرًا وال من عيلة َأجْ 

حناهم على غرة. وحكى الفر اء وجهر ان االرض: سلْكناها من غري معرِفة. وَجَهْران بين فالٍن، أي صبَّ  -تغنيين 
رٌي: مل مُيَذْق مباء. وَجَهَر ابلقول: رَفَع به صوَته، وَجْهَوَر. وهو رجٌل َجْهَوِريُّ َجَهْرُت الِسقاَء خَمَْضته. ولنٌب َجه

 الرجل ابلضم. وإْجهاُر الكالم: إعالنه. ورجل جِمَْهٌر بكسر امليم، إذاالصوت، وجهري الصوت تقول منه: ُجُهَر 
 هبا. وَجَهْرُت الرجل واْجتَـَهْرتُُه، إذا رأيته عظيمكان من عادته أن جَيَْهَر بكالمه. واملُجاَهَرُة ابلعداوة: املبادأة 
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ؤه ملن جهر * ليل ورز وغره ( : كأمنا زها1املرآة، وكذلك اجليش إذا كثروا يف َعيِنَك حنَي رأيتهم. قال الراجر )
ال أبو الَنْجم: وأرى البياَض على ( ، أي ذو منظر. وامرأة َجهريٌَة. ق2ني اجلهارة )ورجل جهري ب -إذا وغر 

وما أحسن جهره فالن ابلضم، أي ما جُيْتَـَهُر من هيئته وحسن  -النساء جهارة * والعتق أعرفه على االدماء 
وف املَْجهورَُة عند عند مجاعتكم. واجلوهر معرب، الواحدة جوهرة. واحلر منظره. ويقال: كيف جهراؤكم، أي 

قولك: ِظلُّ قـَوٍ  رََبض إذ غزا جند مطيع. وإمنا مسِ ي احلرف جَمْهورًا ألن ه أشبع  النحوي ني تسعَة عشر، جيمعها
 االعتماُد يف موضعه وُمنع النَـَفس أن جيري معه حىتَّ ينقضي االعتماد جبرى الصوت.

َأوَُّل ب. ومعناها حقا. قال الشاعر: وقن على الفردوس قوهلم: َجرْيِ ال آتيك، بكسر الراء: ميني للعر  []جري
 ( :3واجليار: الصاروج. قال االخطل يصف بيتا ) -َمْشَرٍب * َأَجْل َجرْيِ ِإْن كانت أبيحت دعاثره 

_________ 
 ( هو العجاج.1)
 ( واجلهورة.2)
 ( شبه به انقته.3)
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( 1يف الصدر من غيظ أو جوع. قال اهلذىل ) واجلَيَّاُر: َحرارةٌ  -رٍ  وَجيَّاِر كأهنا برج رومى ُيَشيِ ُدُه * ُلزَّ بطني وآجُ 
( وكذلك اجلائر. قال الشاعر: فلما رأيُت القوم 2: قد حاَل بني َتراقيِه ولَبَِّتِه * من ُجْلَبِة اجلوع َجيَّاٌر وإْرزيُز )

 -انَدْوا ُمقاِعساً * تَعرََّض يل دوَن الرتائب جائر 
 ءفصل احلا

احِلرْبُ: الذي يكتب به، وموضعه امِلْحرَبَُة ابلكسر. واحلرب أيضاً: األَثر، واجلمع ُحبوٌر، عن يعقوب.  ]حرب[
 ( :3يقال: به ُحبوٌر، أي آاثٌر. وقد َأْحرَبَ به أي ترك به أثرا. وأنشد )

_________ 
 ( املتنخل، وقيل أبو ذؤيب.1)
 ( صدره يف اللسان:2)



 هكأمنا بني حلييه ولبت
 -صبح بن منظور االسدي. وبعد البيت: وما فعلت ىب ذاك حىت تركتها * تقلت رأسا مثل مجعى عاراي ( مل3)

 -وأفلتين منها محاري وجبىت * جزى هللا خريا جبىت ومحاراي 
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جٌل من النار قد ويف احلديث: " خيرج ر  -لقد أمشتت يب أهل فـَْيٍد وغادَرْت * جبسمَي ِحرْبًا بنُت َمصَّاَن ابِداي 
، قال الفراء: أي لونه وهيئته، من قوهلم: جاءت االبل حسنة االحبار واالسبار. وقال ذهب ِحرْبُُه وِسرْبُُه "

األصمعي هو اجلمال والَبهاء وأثر النَـْعمة. يقال: فالٌن حسن احِلرْبِ والِسرْبِ، إذا كان مجياًل حَسَن اهليئة. قال 
ويقال أيضا: فالن حسن احلرب والسرب،  -ينا ُه حىتَّ اقْـُتِضينا * آلجاٍل وأعماٍل قض( : لبسنا ِحربَْ 1ابن أمحر )

ابلفتح. وهذا كأنه مصدر قولك: حربته حربا، إذا حسنته. واالول اسم. وحتبري اخلط والشعر وغريمها: حتسينه. 
واحلرب أيضا: احلبور، وهو  قال االصمعي: وكان يقال لطفيل الغنوى يف اجلاهلية حمربا، النه كان حيسن الشعر.

 َحرَبَُه حَيْرُبُُه ابلضم َحرْبًا وَحرْبًَة. وقال هللا تعاىل:السرور. يقال: 
)فهم يف َرْوَضٍة حُيْرَبوَن( *، أي يُنع مون ويكرَّمون ويسر ون. ورجل حَيْبوٌر: يـَْفعوٌل من احلُبور. واحِلرْبُ واحلرَْبُ: واحد 

 أحبار اليهود.
_________ 

 ذكر الزمان.( ي1)
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وابلسكر أفصح، النه جيمع على أفعال دون الفعول. قال الفراء: هو حرب ابلكسر، يقال ذلك للعامل وإمنا قيل 
عب احلرب ملكان هذا احلرب الذى يكتب به. قال: وذلك أنه كان صاحب كتب. قال االصمعي: ال أدرى هو ك

: والذي عندي أنه احلرَْبُ ابلفتح، ومعناه العامل بَِتْحبرِي الكالم والعلم احلرب أو احلرب، للرجل العامل؟ وقال أبو عبيد
( : االثر. قال الراجز: ال متأل الَدْلَو وَعرِ ْق فيها 1احلبار )وحتسينه. قال: وهكذا يرويه احملدثون كلهم ابلفتح. و 

البيطار * وال حلبلية هبا حبار  ( : ومل يقلب أرضها2وقال محيد بن ثور االرقط ) -* أال ترى حبار من يسقيها 
جديد. وأرٌض  ( : لُغام البيعر. واحلبري: احلساب. وثوب حبري، أي3قال يعقوب: اجلمع احلَباراُت. واحلَبرُي ) -

 حِمْباٌر: سريعة النبات حسنته.



_________ 
 ( احلبار، واحلبار: االثر.1)
 ( كذا. والصواب " محيد االرقط " كما يف اللسان.2)
 يقال ابملعجمة، ومها لغتان.( و 3)
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واحلربة: مثال العنبة: برد ميان، واجلمع ِحرَبٌ وِحرَباٌت. واحِلرِبَُة بكسر احلاء والباء: الَقَلُح يف اأٍلسنان، واجلمع 
د فهو حرب مشددة الراء. قال عبيد بن االبرص: فعردة فقفا حرب * ليس بطرح اهلاء يف القياس. وأما اسم البل

عب تعبا، أي َقِلَحْت. وَحرِبَ اجلُرح أيضاً وقد َحرِبَْت أسنانه حَتْرَبُ َحرَبًا، مثال تعبت تت -( 1منهم عريب ) هبا
: أي َبرَأ )   يف قول العج اج:( وبقيت له آاثٌر. واحلرََبُ 2َحرَبًا، أي ُنِكَس وَغَفَر. قال الكسائي 

من قوهلم: َحرَبَين هذا األمر حربا، أي سرىن. وقد حرك الباء  احلمُد هلل الذي أعَطى احلرََبْ * ويروى " الشرب "،
صلها التسكني. ومنه احلابور، هو جملس الفساق. واحلبارى: طائر، يقع على الذكر واالنثى، واحدها فيهما وأ

 ع حبارايت.ومجعها سواء، وإن شئت قلت يف اجلم
_________ 

 ( أي ليس هبا أحد.1)
 خطوطة.( أي برئ. يف اللسان وامل2)
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( ". وإمنا خصوا احلبارى النه يضرب هبا املثل يف املوق، 1وىف املثل: " كل أنثى حتب ولدها حىت احلبارى )
تأنيث وال لالحلاق، وإمنا بىن االسم هلا فصارت فهى على موقها حتب ولدها وتعلمه الطريان. وألفه ليست لل

يف نكرة، أي ال ينون. وحكى سيبويه: ما أصاب منه حربا برا  كأهنا من نفس الكلمة، ال تنصرف يف معرفة وال
 صاب منه شيئا. ويقال: ما يف الذى حتدثنا به حرببر، أي شئ.وال ترب برا وال حورورا، أي ما أ

 القصري مثل البحرت.احلَْبرَتُ ابلفتح:  ]حبرت[
ا وهى شئ جبر * والقوس فيها احلبجر بكسر احلاء وفتح الباء: الغليظ. وأنشد االمحر: أرمى عليه ]حبجر[

 بنجر، أي انتفخ من الغضب.وتر حبجر * وهى ثالث أذرع وشرب * واح



_________ 
 ( وقالوا يف تصغري احلبارى: حبريى، ففتحوا الراء، وحبريايت.1)
 (2 -صحاح  - 79)
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وَْكرى. وأُم َحبَـوَْكر هي أعظم احلَبوَكُر: رمٌل يِضلُّ فيه السالك. واحلبوكر: الداهية، وكذلك احلَبَـ  ]حبكر[
 -( 1ال عمرو بن أمحر الباهلى: فلما غسا ليلى وأيقنت أهنا * هي االرىب جاءت أبم حبوكر )الَدواهي. ق

ويقال مجل حبوكرى، وااللف زائدة بىن االسم عليها، وليست للتأنيث، النك تقول لالنثى: حبوكراة. وكل 
 االصول فيلحق به.عليها. وليست أيضا لالحلاق، النه ليس له من  ألف للتأنيث ال يصح دخول هاء التأنيث

( . قال 2احِلرْتُ: ابلكسر: العطي ة اليسرية، وابلفتح املصدر تقول: َحرَتُْت له شيئاً َأْحرُتُ َحرْتًا ) ]حرت[
َفرى: وُأمَّ عيال قد شِهْدتُ  : فإذا قالوا أقلَّ وَأْحرَتَ قالوه ابأللف. قال الَشنـْ َتقوهتم * إذا أطَعْمُتهْم  األصمعي 

دة: أحكمتها. واحلَتار: الِكفاف. وكلُّ ما أحاط ابلشئ واستداربه فهو حتاره وَأْحرَتُْت العق -أْحرَتَْت وَأقـَلَِّت 
 وكفافه. واجلمع حرت.

_________ 
 ( الرواية: " أبم حبوكرى ".1)
 ( حرت حيرت، وحيرت حرتا.2)
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اخلباء عن االرض وقلص فوَصْلَت به ما يكوُن ِسرتًا. واحلرتة،  ًا، وذلك إذا ارتفع أسفليقال: حرتت البيُت َحرتْ 
ي ما ذقت. واحلرَْتَُة، ابلفتح: الَرْضعة ابلضم: الوكرية. يقال: حرت لنا، أي وكر لنا. وماحرتت اليوم شيئا، أ

 الواحدة.
بٌّ أمحر، وهو بـَثْـٌر خيرج يف األجفان. وَحِثَر الِدبس يقال: َحِثَرْت عيُنه ابلكسر، حَتْثـَُر، إذا خرَج فيها ح ]حثر[

 يضاً: حتبَّب. وحثر اجللد: بثر. قال الراجز:أ
( * وهى ما حول الفم. واحلوثرة: حشفة االنسان. واحلواثر: بطن من عبد القيس. 1رأيت شيخا حثر املالمج )

 لمس:قال املت



 يف احلثالة. ( * وحثارة التنب: لغة2نعم احلواثر إذ تساق ملعبد )
_________ 

. 111: 2المح * ابحلاء وهو تصحيف، وصوابه ابجليم يف اجلمهرة ( يف اللسان: رأته شيخا حثر امل1)
 ومالمح االنسان، ما حول فمه مثل املالغم. قال الراجز:

 اء، وهو تصحيف.رأته شيخا حثر املالمج * وىف التاج ابحل
 ( صدره:2)

 لن يرحض السوءات عن أحسابكم:
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 ويقال: أحثر النخل، إذا تشق طلعه وكان حبه كاحلثرات الصغار قبل أن يصري َخَصاًل.
احَلَجُر مجعه يف القلة َأْحَجاٌر، ويف الكثرة ِحجاٌر وِحجارٌة، كقولك: مجل ومجالة، وذكر وذكارة، وهو  ]حجر[

ض ة. واحَلْجر ساكن: لذهب والفِ اندر. وحجر أيضا: اسم رجل. ومنه أوس بن حجر الشاعر. واحَلَجراِن: ا
مصدر قولك َحَجَر عليه القاضي حَيُْجُر َحْجرًا: إذا منعه من التصرف يف ماله. واحلجر أيضا: قصبة اليمامة، 

ْجر: احلرام يكسر ويضم  َُ ََ يذكر ويؤنث. وحجر االنسان وحجره، ابلفتح والسكر، واجلمع حجور. واحِل
 تعاىل:ويفتح، والكسر أفصح. وقرئ هبن  قوله 

ْجٌر( *. ويقول املشركون يوَم القيامة إذا رَأْوا مالئكة العذاب:)وحَ  َُ ََ  ْرٌث ِح
)ِحْجرًا حَمْجورًا( *، أي حراماً حرما، يظنون أن ذلك ينفعهم كما كانوا يقولونه يف الدار الدنيا مل خيافونه يف 

 الشهر احلرام. وَحْجَرُة القوم: انحية دارهم. ويف املثل:
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. واجلمع حجرات وحجر، مثل مجرة ومجر ومجرات. ويقال للرجل إذا كُثر ( "1يربض حجرة ويرتعى وسطا ) "
ماله: انتشرت َحْجَرتُه. والعرب تقول عند األمر تُنكره: ُحْجرًا ابلضم، أي دْفعاً. وهو استعاذة من االمر. قال 

حجر الكندى،  وحجر أيضا: اسم رجل، وهو -جر الراجز: قالْت وفيها َحْيَدٌة وُذْعُر * َعْوٌذ بريب منكم وح
الذى يقال له آكل املرار. وحجر ابن عدى الذى يقال له االدبر. وجيوز حجر، مثل عسر وعسر، قال حسان 

يعىن حجر بن نعمان بن احلارث بن أىب مشر  -بن اثبت: من يغر الدهر أو أيمنه * من قتيل بعد عمرو وحجر 



اْحَتَجْرُت حجرًة، أي اختذهتا. واجلمع حجر مثل  بل، ومنه ُحجرة الدار. تقول:الغساين. واحلجرة: حظرية اإل
 غرفة وغرف، وحجرات بضم اجليم. واحلجر: العقل. قال هللا تعاىل:

)َهْل يف َذِلَك َقَسٌم لذي ِحْجٍر( *. واحِلْجُر أيضاً: ِحْجُر الكعبة، وهو ما حواه احلطيُم املداُر ابلبيت جانَب 
 الَشمال.

_________ 
 سطا ويربض حجرة ".( ويروى: " يرعى و 1)
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 وُكلُّ ما َحَجْرَتُه من حائط فهو حجر. واحلجر: منازل مثود انحية الشام، عند وادى القرى. قال هللا تعاىل:
 )كذب أصحاب احلجر املرسلني( *. واحلجر أيضا: االنثى من اخليل. واحلاِجُر واحلاجوُر: ما مُيسك املاء من

حلاجر حجران، مثل حائر وحوران، وشاب وشبان. َشَفة الوادي. وهو فاعوٌل من احَلْجِر، وهو املنع. ومجع ا
 -( 1واحملجر، مثال اجمللس: احلديقة. قال لبيد: بكرت به جرشية مقطورة * تروى احملاجر ابزل علكوم )

القرية، ومنه حماجر أقيال اليمن، وهى  وحمجر العني أيضا: ما يبدو من الِنقاب. واملَْحَجُر ابلفتح: ما حول
حد منهم محى ال يرعاه غريه. واحملجر أيضا: احلجر، وهو احلرام. قال محيد بن ثور: االمحاء، كان لكل وا

 فهمت أن أغشى إليها حمجرا * وملثلها يغشى إليه احملجر
_________ 

 ة ابلقطران. علكوم: ضخمة.( جرشية: انقة منسوبة إىل جرش، وهو موضع ابليمن. مقطورة: مطلي1)
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ويقال: حجر القمر: إذا استداَر خبطٍ  دقيق من غري أن يَغُلَظ، وكذلك إذا صارت حوَله دارٌة يف الَغْيم. 
والَتْحجرُي أيضًا: أن َتِسَم حول َعنِي البعري مبيسٍم مستدير. وحمجر ابلتشديد: اسم موضع، واالصمعى يقوله 

ابن وائل. واحلنجرة واحلنجور: احللقوم: تح. وحجار ابلتشديد: اسم رجل من بكر بكسر اجليم، وغريه يف
 بزايدة النون.

. تقول منه: َحُدَر ابلضم حَيُْدُر َحْدرًا. وعني َحْدرٌَة، أي  ]حدر[ احلاِدُر من الرجال: اجملتمع اخلَْلق، عن األصمعي 
وانقٌة حاِدرَُة العينني، إذا  - ْدرٌَة * ُشقَّْت مآقيِهما من ُأُخرْ مكتِنزة ُصلبة. قال امرؤ القيس: وَعنْيٌ هلا َحْدرٌَة بَ 



 ( :1امتألات. واحلُْدرَُة: من اإلبل ابلضم: حَنو الصرمة. واحلادور: القرط، يف قول الشاعر )
_________ 

 ( هو أبو النجم العجلى يصف امرأة.1)
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ا ينحط يف َصَبِب، وهو ما احَنَدَر من األرض. يقال: كأمنَّ ( * واحلدر: مثل ال1* ابئنة املنكب من حادورها )
َحَدٍر. واحلَدوُر: اهلَبوط، وهو املكان تنحدر منه. واحلُدوُر ابلضم: ِفْعُلَك. وَحَدْرُت السفينَة َأْحُدرُها َحْدرًا، إذا 

( . وَحَدَر جلُد 2اءت هبم ُحدورًا )ْرهُتا. وَحَدَرهْتُُم الَسَنُة، أي حطَّتهم وجأرسلَتها إىل أسفَل. وال يقال َأْحدَ 
ُر ُحدورًا، أي َورَِم من الضرب. وَحَدْرتُُه أان َحْدرًا، يتعدَّى وال يتعدَّى. وَأْحَدْرتُُه أيضاً. واحْنََدَر ِجلُده: الرجل حَيْدُ 

. وحدر يف قراءته وىف ا فَتَل أطراَف ُهدبه كما يـُْفعل أبطراف االكسيةتورََّم. وَأْحَدَر ثوبَه، أي كفَُّه، وكذلك إذ
 أي أسرََع. وَحيٌّ ذو ُحدورٍَة، أي ذو اجتماع وكثرة.أذانِه حَيُْدُر َحْدرًا، 
_________ 

 ( قبله:1)
 -خدبة اخللق على حتصريها * وبعده: يزينها أزهر يف سفورها * فضلها اخلالق يف تصويرها 

 ر ".سان. " وحدرهتم السنة حتدرهم: جاءت هبم إىل احلض( وىف الل2)

(2/625) 

 

واالحندار: االهنباط. تقول: احندرُت إىل البصرة. واملوضع ُمْنَحَدٌر. وحتدر الدمع، أي تنزل. واحلندر واحلندور 
واحلندورة: احلدقة. يقال: هو على ُحْنُدِر عينه وُحْنُدوِر عينه وُحْنُدورَِة عينه، إذا كان يستثقله وال يقِدُر أن ينظَُر 

جعلُته على ِحْنِديَرِة عيين، وُحْنُدورَِة عيين، إذا جعلَته ُنْصَب عينك. وحدراء: ل الفراء: يقال إليه، بـُْغضاً. قا
 اسم امرأة. واحليدرة: االسد. وقال على رضى هللا عنه:

( * الن أمه فاطمة بنت أسد ملا ولدته وأبو طالب غائب مسته أسدا ابسم أبيها، 1أان الذى مسْت أمي حيدرة )
 االسم فسماه عليا.و طالب كره هذا فلما قدم أب

احلدابر من النوق: الضامرة، الىت قد يبس حلمها من اهلزال وبدت حراقفها. يقال: انقة حدابر  ]حدبر[
 وحدبري، ونوق حدابري.



_________ 
 ( بعده: كليث غاابت غليظ القصره * أضرب ابلسيف رقاب الكفره * أكيلكم ابلسيف كيل السندره:1)
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( ، أي متيقظ متحرز، 1احلََذُر واحِلْذُر: الَتَحرُُّز. وقد حذرت الشئ أحذره حذرا. ورجل حذر وحذر ) حذر[]
واجلمع َحِذروَن وَحذارى وَحُذروَن. وأنشد سيبويه يف تعديه: حذرا أمورا ال خُتاف وآِمٌن * ما ليس ُمْنجيِه من 

حلذار: تعدى إىل مفعول. والتحذير: التخويف. واا اندر الن النعت إذا جاء على فعل ال يوهذ -االقدار 
 ( :2املُحاَذرَُة. وقوهلم: إنَّه البُن َأْحذاٍر، أي البُن حْزٍم وَحذٍر. وَحذاِر، مثل قطام، مبعىن اْحَذْر. وقال الشاعر )

 ئ:( * واحملذروة: الفزع بعينه. وقر 3َحذاِر من أرماحنا حذار )
 كاه االخفش. ومعىنون( * و * )حذرون( * أيضا بضم الذال، ح)وإانَّ جلميع حاِذروَن( * و * )حذر 

_________ 
 ( إى بضم الذال.1)
 ( هو أبو النجم.2)
 ( بعده:3)

 أو جتعلوا دونكم وابر:
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رون: خائفون. واحِلْذرِيَُة على ِفْعِلَيٍة: ِقطعٌة من األرض غليظة، واجلمع احلذارى.  َُ حاذرون: متأهبون. ومعىن َحِذ
مى إحدى حرتى بىن سليم: احلذرية. ونفش الديك حذريته، أي ِعْفريَتُه. ورجٌل ِحْذِرايٌن: شديد الفزع وتس

 ( ، مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.1حمذورة: أوس بن معري ) واحلذر. وأبو
 ذفار.حذافري الشئ أعاليه ونواحيه. يقال: أعطاه الدنيا حبَذافريِها، أي أبسرها، الواحد ح ]حذفر[

ا أحرِ  ]حرر[ : ضد الربد. واحلَرارُة: ضد الرُبودة. واحلَرَُّة: أرٌض ذاُت حجارة سوٍد خنرٍة كأهنَّ َقْت ابلنار. احلَرُّ
ا مجع ابلواو والنون فقيل َحرُّوَن، كما قالوا َأَرضون، وإَحرُّوَن أيضاً، كأنه مجع  واجلمع احِلراُر واحلَرَّاُت، ورمبَّ

 : (2إحرة. قال الراجز )
_________ 



 ( يف القاموس: " مسرة بن معري ". وىف اللسان كما هنا، وزاد: " أحد بىن مجح ".1)
 هية التميمي.( هو زيد بن عتا2)
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( . وبعري حرى: 3وهنشل بن حرى ) -( 2( * واخلمس قد جشمنك االمرين )1ال مخس إال جندل االحرين )
إذا عِطش يف يوم ابرد.  : العَطش. ومنه قوهلم: " أشدُّ العطش ِحرٌَّة على ِقرٍَّة "،يرعى يف احلَرَِّة. واحِلرَُّة ابلكسر

ويقال: إمنا كسرو احلرة ملكان القرة. واحلران: العطشاُن، واألنثى َحرَّى، مثل عطشى. واحلرار: العطاش. 
سم معرب وليس بعريب وحران: بلد ابجلزيرة، يقال: إن حران بناها هاران بن لوط، وهبا مسيت. فعلى هذا اال

 ، وإن كان فعاال فهو من ابب النون.حمض. هذا إن كان فعالن فهو من هذا الباب
_________ 

( أراد ابخلمس اخلمسمائة. انظر قصة الرجز يف اللسان. وقبله: إن أابك فر يوم صفني * ملا رأى عكا 1)
ين * وذا الكالع سيد اليمانني * وحابسا وقيس عيالن اهلوازنيني * وابن منري يف سراة الكند -واالشعريني 

 ال لنفس السوء هل تفرينيسْت يف الطائيني * ق
 ( بعده: مجزاء إىل الكوفة من قنسرين2)
 ( هو أحد الشعراء.3)
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واحلر ابلضم: خالف العبد. وُحرُّ الرمل وَحرُّ الدار: وسطها. وحر الوجه: مابدا من الَوْجَنِة. يقال: لطمه على 
غ احلرين عىن * ( : أال من مبل1وجهه. واحلران: احلر وأىب، ومها أخوان. وأنشد االصمعي للمنخل ) حر

( : منطو يف 3واحلر: فرخ احلمامة، وولد الظَْبية، وولد احلي ة أيضاً. قال الطرماح ) -( 2مغلغلة وخص هبا أبيا )
: ذكر القَ  -جوف انموسه * كانطواء احلر بني السالم  ماِري . وَأْحراُر البقول: ما يؤكل غرَي مطبوخ. وساق ُحرٍ 

 ، أي حبسٍن وال مجيل. قال طرفة:ويقال أيضاً: ما هذا منك حبُر ٍ 
_________ 

( وىف اللسان: " املتنخل اليشكرى "، صوابه " املنخل اليشكرى "، وهو من شعراء احلماسة. وقد أراد 1)
 صاحب اللسان قصة املنخل اليشكرى مع النعمان.



* ويطعن ابلصملة يف  يطوف ىب عكب يف معد -( بعده: فإن مل تتأرا ىل من عكب * فال أرويتما أبدا صداي 2)
 -قفيا 

 ( يصف صيادا3)
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واحلُرَُّة: الكرمية. يقال: انقة ُحرٌَّة. وَسحابة حر ة:  -( * ليَس هذا منك ماِويَّ حبُرْ  1ال يكن حبك داًء قاتاًل )
واحلُرَُّة: خالف  -( 2قرارة كالِدرهم ) . قال َعنرتة. جادْت عليها كل ِبكٍر ُحرَّة * فرتكَن كلَّ أي كثرية املطر

اأَلَمة. وُحرَُّة الِذْفرى: موِضع جَمال الُقرط منها. وطنٌي ُحرٌّ: ال رْمَل فيه ورملة ُحرٌَّة، أي ال طنَي فيها، واجلمع 
َموانُع كلِ  ليلِة  ، إذا مل يَقِدر بعُلها على افتضاضها. قال النابغة: مشُُسَحراِئُر. وقوهلم: ابتت فالنُة بليلِة ُحرَّةٍ 

فإن افتضها فهى بليلة شيباء. واحلريرة: واحدة احلرير من الثياب.  -ُحرٍَّة * خُيِْلْفَن ظنَّ الفاحش املغيار 
( : خرجن 3غيظ وغريه. قال الشاعر )واحلَريرُة: دقيٌق يُْطَبخ بلنب. واحلَريُر: املَحروُر الذي تداخَلْته حرارة ال

 -وجالت عليهن املكتبة الصفر حريرات وأبدين جملدا * 
_________ 

 ( يروى: " داء داخال ".1)
 ( سبق برواية أخرى يف )ثرر( .2)
 ( الفرزدق.3)
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ميد ويقصر، نسبت ( يف فمى، أي حرارة ولذعا. وحروراء: اسم قرية، 1ويقال: إىن ألجد هلذا الطعام َحرورًَة )
حلرورية. واحلرور: قال: حرورى بني اإليها احلرورية من اخلوارج، النه كان أول جمتمعهم هبا وحتكيمهم منها. ي

الريح احلارَّة، وهي ابلليل كالَسموم ابلنهار. وقال أبو عبيدة: احلَروُر ابلليل وقد تكون ابلَنهار، والَسموُم ابلنهار 
وحر العبد حَيَرُّ َحرارًا  -( احلرور * سبائبا كسرق احلرير 2جاج: ونسجت لوامع )وقد تكون ابلليل. قال الع

 ( . قال الشاعر:3)
( * وَحرَّ الرجل حَيَرُّ ُحر ِيًَة، من ُحر ِيَِة األصل. وَحرَّ الرجل حير حرة: عطش، 4دَّ من بعد احلَراِر عتيق )وما رُ 

 ملستقبل. وأما حر النهار ففيه لغتان، تقول، َحَرْرتَ فهذه الثالثة بكسر العني يف املاضي وفتحها يف ا



_________ 
 ( يف اللسان: " حروة ".1)
 -" لوافح ". وقبل البيت: فلو أنك يف يوم الرخاء سألتىن * فراقك مل أخبل وأنت صديق  ( يف اللسان:2)
 ( وحرارة، وحرية، وحرورة، وحرورية.3)
 ( صدره:4)

 فما رد تزويج عليه شهادة:
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، َحر ًا وَحرارًَة وُحرورًا. وَأَحرَّ النهاُر: لغٌة فيه مسعها  اي يوم ابلفتح، وَحِرْرَت ابلكسر، فأنت حَتَرُّ وحَتُرُّ وحتَِرُّ
وحكى الفر اء: رجٌل ُحرٌّ بني  احلَُرورِيَِة. السكائى. وأحر الرجل فهو حمر، أي صارت إبله حرارا أي عطاشاً. 

ُقها. وحَتريُر الولد: أن تـُْفرِ وحَتْريُر الكتاِب وغريِ  ده لطاعة هللا وخدمِة املسجد. ه: تقوميه. وحَتْريُر الرقَبة: ِعتـْ
 واْسَتَحرَّ القتل وحر، مبعىن، أي اشتد.

ه وأحزره. واحلازر: اخلارص. واحلاِزُر اللنب احلامض. احلَْزُر: التقدير واخلَْرُص. تقول: حزرت الشئ أحزر  ]حزر[
ي خرُي ما عندي. واجلمع النبيذ، أي محض. وَحْزرَُة املال: ِخياره. يقال: هذا َحْزرُة نفسي، أوقد حرز اللنب و 

 جز:حَزراٌت ابلتحريك. ويف احلديث: " ال أتُخْذ من َحَزراِت أَنُفس الناِس شيئاً "، يعين يف الصدقة. قال الرا
 احلزرات حزرات النفس * أي هي مما تودها النفس. وقال آخر:

 صغري.لقلب خيار املال * واحلزاور: الروايب الصغار، الواحدة حزورة، وهى تل وحزرة ا
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واحلزور أيضاً: الغالُم إذا اشتدَّ وقوَي وَخَدم. قال يعقوب: هو الذي قد كاد يُدِرك ومل يـَْفَعل. وقال الراجز: لن 
وَُّر بتشديد الواو، واجلمع احلزاورة. وكذلك احلَزَ  -( * شيخا جباال وغالما حزورا 1تعدم املطى منا مسفرا )

 وحزيران ابلرومية: اسم شهر قبل متوز.
( وال ِدرع. 2َسْرُت ُكمِ ي عن ذراعي ًأْحِسُرُه َحْسرًا: كشفت. واحلاِسُر: الذي ال ِمْغَفَر له )حَ  ]حسر[

ورًا: أعيا واْسَتْحَسَر وحَتَسََّر مثُله. واالحنِْساُر: االنكشاف. وامِلْحَسَرُة: امِلْكَنَسُة. وحَسَر البعرُي حَيِْسُر ُحس
دَّى، وَأْحَسْرتُُه أيضاً، فهو حسري، واجلمع حسرى، مثل قتيل وقتلى. وحسر وَحَسْرتُُه أان َحْسرًا، يتعدَّى وال يتع



قيس بصُره حَيِْسُر ُحسورًا، أي َكلَّ وانقطع نَظره من طوٍل َمدًى وما أشبَه ذلك، فهو َحسرٌي وحمسور أيضا. قال 
 بن خويلد اهلذىل يصف انقة:

_________ 
 ( يف اللسان: " لن يعدم املطى مىن ".1)
 يف املخطوطة: " ال مغفر عليه ".( 2)
 (2 -صحاح  - 80)
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نصب شطرها على الظرف، أي حنوها. وفالن  -( هبا داء خمامرها * فشطرها نظر العينني حمسور 1إن احلسري )
. واحَلْسَرُة: أشدُّ التلهف على الشئ الفائت. تقول منه: حسر على الشئ ابلكسر املخربكرمي كرمي احملسر، أي  

حَيَْسُر َحَسرًا وَحْسَرًة، فهو َحسرٌي. وَحسَّْرُت غريي حَتْسريًا. وَحسََّرِت الطرُي حَتْسريًا: سَقط ريُشها. والَتَحسُُّر: 
( "، أي 2، أي مْؤذًى. ويف احلديث: " أصحابُه حُمَسَّروَن )سَّرٌ حمَُ  التلهُّف. وحَتَسََّر وبُر البعري، أي سَقط. ورجل

 حمق رون. وبطن حمسر، بكسر السني: موضع مبىن.
ابن السكيت: أذن حشر، أي لطيفة كأهنا حشرت حشرا، أي بُريت وُحدِ دت. وكذلك غريها. وآذاٌن  ]حشر[

اء غور، وماء سكب وقد قيل: أذن م: مل قوهلَحْشٌر، ال يثىنَّ وال جيمع، النه مصدر يف االصل. وهو مث
 حشرة. قال النمر ابن تولب:

_________ 
 ( يف اللسان: " إن العسري ".1)
( هو حديث: " خيرج يف آخر الزمان رجل يسمى أمري العصب، أصحابه حمسرون حمقرون مقصون عن 2)

 مشارق االرض ومغارهبا ". هللا ورثهمأبواب السلطان وجمالس امللوك. أيتونه من كل أوب كأهنم قزع اخلريف، ي
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ِذ: ما َلُطف. وِسناٌن َحْشٌر: دقيق. وقد واحَلْشُر من الُقذ   -هلا ُأُذٌن َحْشَرٌة َمْشَرٌة * كإْعليِط مرخ إذا ما صفر 
. َحَشْرتُُه َحْشرًا. وحكى األخفش: سهم َحْشٌر وسهام ُحْشٌر، كما قالوا: َجْوٌن وجون، وورد وورد، وثط وثط

واحلشرة ابلتحريك: واحدة احلشرات، وهى صغار دواب االرض. وحشرات الناس َأْحِشُرُهْم وَأْحُشُرُهْم َحْشرًا: 



 ه يوم احِلْشر. وروى سعيد بن مسروق عن ِعْكرِمة يف قوله تعاىل:مجعتهم، ومن
ي أهلكته. واملَْحِشُر بكسر )وإذا الُوحوش ُحِشَرْت( *، قال: َحْشُرها: موهتا. وَحَشَرِت السنُة ماَل فالٍن، أ

اء: أان حممد الشني: موضع احَلْشِر. واحلاِشُر: اسٌم من أمساء النيب صلى هللا عليه وسلم. وقال: " مخسة أمس
وأمحد، واملاحي ميحو هللا ىب الكفر، واحلاشر أحشر الناس على قدمى، والعاقب ". واحلشور مثال اجلرول: 

 َوٌر، واألنثى َحْشَورٌَة.املنتفخ اجلنبني. يقال: فرس َحشْ 
 َحَصَرُه حَيُْصُرُه َحْصرًا: ضيَّق عليه وأحاط به. ]حصر[
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ُة. واحَلصرُي: اجلَْنُب. قال االصمعي: هو مابني الِعْرِق الذي يظهر يف احلصري: الضيق البخيل. واحَلصرُي: البارِيَّ 
َقَطع  اجلْنب. واحَلصرُي: امللُك، النه حمجوب. قال لبيد: وقما قم َجْنب البعري والفرس معرِتضاً فما فوَقه إىل ُمنـْ
م * ِجنٌّ لدى ابب احلصري قيام  لرقاب " على أن يكون غلب مة غلب اويروى: " ومقا -ُغْلِب الرِقاِب كأهنَّ

بدال من مقامة، كأنه قال: ورب غلب الرقاب. وروى غري أىب عبيدة: " لدى طرف احلصري قيام "، أي عند 
 ساط للنعمان بن املنذر. واحلصري: احملبس. قال هللا تعاىل:طرف الب

( : وسادة تُلقى على 1حِلصاُر )ريُن. وا)وجعلنا جنهم للكاِفريَن َحصريًا( *. واحَلصريُة: موضع التمر، وهو اجلَ 
: احتصرت البعري. البعري ويُرَفع مؤخَّرها فُيْجَعُل كآِخرِة الرحل وحُيشى مقدَُّمها فيجعُل كقادمة الرحل. تقول منه

. يقال: َحِصَر الرجل حَيَْصُر َحَصرًا، مثل تعب تعبا. واحلصر أيضا:  واحَلَصُر: الِعيُّ
_________ 

 سر امليم.أيضا، بك( واحملصرة 1)
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( وانـَْتَصَبْت كِجذِْع ُمنيفٍة * َجْردَاء 1ل لبيد: َأْسَهْلت )ضيق الصدر. يقال حصرت صدروهم، أي ضافت. قا
 وأما قوله تعاىل: أي تضيق صدروهم من طول هذه النخلة. -( 2َصُر دوهَنا ُجرَّاُمها )حيَْ 

)أو جاؤكم حصرت صدروهم( *. فأجاز االخفش والكوفيون أن يكون املاضي حاال، ومل جيوزه سيبويه إال مع 
 قد. وجعل:
مرو: يقال: شرَب القوُم صدورهم( * على جهة الدعاء عليهم. وحصر أيضا مبعىن خبَِل. قال أبو ع)حصرت 



امتنع من شئ فلم يقدر عليه فقد َحِصَر عنه. وهلذا قيل: َحِصَر يف  َفَحَصَر عليهم فالٌن، أي خبََِل. وكلُّ من
. قال جرير: ول قد َتسقََّطين الُوشاُة فصاَدفوا * َحِصرًا بسرِ ِك اي القراءة، وَحِصَر عن أهله. واحَلِصُر: الكتوُم للسر 

ابلفتح وَأْحَصَرْت. واحَلصوُر: الذي  واحلصور: الناقة الضيِ قة اإلحليِل. تقول منه: َحَصَرِت الناقة -ا أميَم َضنين
 ال أييت النساء. واحَلصوُر: الضيِ ق البخيل، مثل احلصري. قال االخطل:

_________ 
 " أعرضت ". ( يف اللسان:1)
 الذى يقطع التمر من النخل. ( يف اللسان: " صرامها ". والصارم واجلارم مبعىن، هو2)
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واحُلْصُر ابلضم: اعتقال الَبْطن. تقول منه:  -حلصور وال فيها بَسوَّاِر وشارٍب ُمْرِبٍح ابلكْأِس انَدَمين * ال اب
 ُحِصَر الرجل وُأْحِصَر على ما مل يسمَّ فاعُله. قال ابن السكِ يت: َأْحَصَرُه املرُض، إذا مَنعه من السفر أو من

 حاجٍة يريدها. قال هللا تعاىل:
 حَيُْصرونَه، إذا ضي قوا عليه وأحاطوا به. وحاَصروُه حُماَصَرًة وِحصارًا. )فإْن ُأْحِصْرمُتْ( *. قال: وقد َحَصَرُه العدوُّ 

 وقال اإلخفش: َحَصْرُت الرجَل فهو حَمْصوٌر، أي َحَبْسُته. قال: وَأْحَصَرين بويل وَأْحصرين َمَرضي، أي جعلين
 أحصر نفسي. وقال أبو عمرو الشيباين: حصرين الشئ وأحصرين، أي حبسين.

َرُة الرجل: ُقربه وِفناؤه. واحَلْضُر: بلٌد إبزاء َمسَكن. ويقال: َكلَّمته حَبَْضَرِة فالٍن ومبَْحَضٍر من َحضْ  ]حضر[
 أيضاً: خالف الَبْدو. واملَْحَضُر: فالن، أي مبشهٍد منه. وحكى يعقوُب: كلَّمته حَبَضِر فالن، ابلتحريك. واحَلَضرُ 

 الِسِجلُّ. واحملضر: املرجع إىل املياه.
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ن حَسُن املَْحَضِر: إذا كان مم ن يذكر الغائَب خبري. يقال: فالن حسن احِلْضَرِة واحَلْضَرِة. وكلَّمته حبَْضَرِة وفال
يقال: َأَحَضَر الفرُس إحضارًا واْحَتَضَر، أي عدا. واْسَتْحَضْرتُُه  فالن وُحْضَرتِِه وِحْضَرتِِه. واحُلْضُر ابلضم: الَعْدُو:

ضرٌي، أي كثري الَعْدو. وال يقال حِمْضاٌر، وهو من النوادر. واحلاِضُر: خالف البادي. أعديته. وهذا فرٌس حِمْ 
أهل احلاِضَرِة  واحلاِضرٌة: خالف البادية: وهي املدن والقرى والريف. والبادية خالف ذلك. يقال: فالٌن من

. يقال: حاضر طيئ. وهو مجع، وفالن من أهل البادية، وفالن َحَضريٌّ وفالن بدويٌّ. واحلاِضُر: احلى العظيم



 -كما يقال ساِمٌر للسمَّار، وحاجٌّ للُحجَّاج. قال حسان: لنا حاِضٌر فـَْعٌم وابٍد كأنَّه * قطنُي اإللِه ِعزًَّة وَتَكرُّما 
كذا، أي مقيٌم به. ويقال: على املاء حاِضٌر. وهؤالء قوٌم ُحضَّاٌر، إذا َحَضروا املياه، وفالن حاِضٌر مبوضع  

 ضر. قال لبيد:وحما
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( * وَحَضَرة، مثل كافر وكفرة. وَحضاِر، مثل قطام: جنٌم. يقال: " َحضاِر والَوْزُن 1لى املياِه حَماِضٌر وخياُم )* وع
ما ُسَهيل للَشَبه. واحَلضريَُة: األربعة واخلمسة يـَْغُزون. حُمِْلفان "، ومها جنمان َيطُلع ان قبل سهيل فُيحَلف أهنَّ

واجلمع  -ا أسَعَد: َيِرد املياه حضريًَة ونَفيضًة * ِوْرَد القطاِة إذا امسألَّ التُـبَُّع قالت َسْلمى اجلَُهني ة تـَْرثي أخاه
واحَلضريُة: ما  -( عليها احَلضاِئُر 2قٌة * من الداِر ال أتيت )احَلضاِئُر. قال اهلذيل : رجاُل حروب َيْسَعرون وَحلْ 

ال: ألقت الشاة َحضريهتا، وهي ما تلقيه بعد الولد من اجتمع يف اجلُرح من امِلدَّة، ويف الَسال من الُسْخِد. يق
ُه ِحضارًا: َعَدْوَت ( والقذى. وحاَضْرتُُه: جاثَيُته عند السلطان، وهو كاملبالغة واملكاثرة. وحاَضْرتُ 3الُسخد )

 معه. واحَلضاُر أيضاً من اإلبل: اهلجان، واحده ومجعه سواء. قال أبو ذؤيب:
_________ 

 ( صدره:1)
 داين وكل مغىن منهم فالوا

 ( يف اللسان: " ال أييت ".2)
 ( السخد ابلضم: ماء أصفر غليظ خيرج مع الولد.3)
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ا وبيضها. ورواه أبو عمرو: " أي سوده -( 1خاض شومها وحضارها )تشرتى إال برج سباؤها * بنات املفال 
حلًة، أي َجودة سري. واحِلضارة:  َِ ًة وُر شيمها " ومها مبعىن، الواحد أشيم. ويقال: انقة ِحضاٌر، إذا مجعت قو 

ضارَُة لفتح. قال القطاميُّ: ومن تكن احلَ اإلقامة يف احلَضر، عن أيب زيد. وكان األصمعيُّ يقول: احَلضارة اب
واحُلضوُر: نقيض الَغيبة. وقد َحَضَر الرجل ُحضورًا، وَأْحَضَرُه غريه. وحكى  -ديٍة َتراان أعجبته * فأيَّ رجاِل اب

لى الفر اء َحِضَر ابلكسر: لغة فيه. يقال: َحِضَرِت القاضي اليوَم امرأٌة. قال: وأنشدان أبوثروان العكلى جلرير ع
قال: وكلُّهم يقول: حَيُْضُر  -التكرمي والَلَطُف  حاجاتنا َحِضَرْت * كمن لنا عندههذه اللغة: ما َمن جفاان إذا 



 ابلضم. ورجٌل َحِضٌر: ال يصلح للسفر. واملُْحَتِضُر: الذي أييت احَلَضَر، وهو خالف البادى.
_________ 

 ز: مجع أشيم ".. قال يف اللسان: " والشوم بال مه( يف املطبوعة االوىل: " شؤمها " ابهلمز، حتريف1)
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ه اهلم واحتضره وحتضره، مبعىًن. واللنب حُمَْتَضٌر وحَمَْضوٌر، أي كثرة اآلفة وأن اجلن حتضره. يقال: اللنب وحضر 
 حمتضر فغط إانءك والكنف حمضورة. وقوله تعاىل:

ي حاضرون، وهو يف االصل )وأعوذ ِبَك َربِ  أن حَيُْضروِن( * أي أْن تصيبين الشياطني بسوء. وقوٌم ُحضوٌر، أ
حضور ابلفتح: بلد ابليمن. وقال غامد: تغمدت شرا كان بني عشرييت * فأمساين القيل احلضوري مصدر. و 

وحضرموت: اسم بلد وقبيلة أيضا، ومها امسان جعال واحدا، وإن شئت بنيت االسم االول على  -غامدا 
اين فقلت وت، وإن شئت أضفت االول إىل الثالفتح وأعربت الثاين إعراب ماال يتصرف فقلت: هذا حضرم

هذا حضرموت أعربت حضرا. وخفضت موات. وكذلك القول يف سام أبرص، ورام هرمز. والنسبة إليه 
 حضرمى، والتصغري حضريموت، تصغر الصدر منهما. وكذلك اجلمع، يقال: فالن من احلضارمة.

 قال احلطيئة: حضاجر: الضبع، مسيت بذلك لعظم بطنها. وهو معرفة. ]حضجر[
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وال ينصرف يف معرفة وال نكرة، النه اسم لواحد على بنية  -هال غضبت لرحل جا * رك إذ تنبذه حضاجر 
 اجلمع الهنم يقولون: وطب حضجر، وأوطب حضاجر.

لتقيها  ل من شجراحلَْظُر: احَلْجُر، وهو ِخالف االابحة. واحملظور: احملرم. واحلضار: احلظرية تعمل االب ]حظر[
 الريَح والربد. واملُْحَتِظُر: الذي يَعمل احلظرية. وقرى،:

)كهشيم احملتظر *، فمن كسره جعله الفاعل ومن فتحه جعله املفعول به. ويقال للرجل القليل اخلري: إن ه لَنِكُد 
 . مفعولةلية مبعىناحلظرية. قال أبو عبيد: أراه مسَّى أمواَله حظريًة النه حظرها عنده ومنعها. وهى فع

( األرض واْحتَـَفْرهُتا. واحلُْفَرُة: واحدة احلَُفِر. واْسَتْحَفَر النهُر: حان له أن حُيَفر. واحلََفُر، 1َحَفْرُت ) ]حفر[
 ابلتحريك: الرتاب يستخرج من



_________ 
 ( حفر كضرب.1)

(2/634) 

 

 احلفرة. وهو مثل اهلََدم. ويقال: هو املكان الذى حفر. وينشد:
( : 1ره الشاعر يف القدم، فقال )انتهينا وهذا اخلندق احلفر * واحلافر: واحد حوافر الدابة. وقد استعاقالوا 

وقوهلم يف املثل: " النقد عند احلاِفَرِة "  -( 3ته * على البكر يرميه بساق وحافر )( الولدان حىت رأي2فما برح )
 تتلوا عند احلافرة، أي عند أو ِل ما التقوا. وقوله تعاىل:قال يعقوب: أي عند أو ِل كلمة. ويقال: التقى القوُم فاق

رايب: َأحافَرًة على َصَلٍع وَشيب * َمعاَذ هللا من )أئِنَّا َلمردودوَن يف احلافرِة( *، أي يف أول أمران. وأنشد ابن األع
ِلعت. ويقال: رَجَع يقول: أأرجع إىل ما كنُت عليه يف شبايب من اجلهل والِصبا بعد أن ِشْبت وصَ  -سفٍه وعاِر 

 على حاِفَرتِِه، أي يف الطريق الذي جاء منه. واحلَفرُي: القرب. وَحَفَرُه َحْفرًا: هزله. يقال: ما حامل
_________ 

 ( جبيهاء االسدي يصف ضيفا طارقا أسرع إليه.1)
 ( يروى: " فما رقد ".2)
 -نواظر ( قبله: فأبصر انرى وهى شقراء أوقدت * بليل فالحت للعيون ال3)
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ا َتسَمن عليه. وتقول: يف أسنانه َحَفٌر ) ( . وقد َحَفْرُت حَتْفُر َحْفرًا، مثل 1إال واحلَْمُل حَيِْفُرها. إالَّ الناقُة فإهنَّ
ل األسنان. قال: ويقال أصبح فُم كسر يكسر كسرا: إذا فسدت أصوهُلا. قال يعقوب: هو ُساَلٌق يف أصو 

فرا، مثال تعبت تعبا، وهى أردأ أسد تقول: يف أسنانه َحَفٌر، ابلتحريك. وقد َحِفَرْت حفالن حَمْفورًا. وبنو 
اللغتني. وأحفر املُهر لإلثناء واإلرابع والقروِح، إذا ذَهبْت رواِضُعُه وطلع غريها. واحِلْفرى، مثال الشعرى: 

 خلشبة ذات االصابع الىت يذرى هبا.نبت. واحلفراة: ا
ول منه َحُقَر ابلضم َحقارًَة. وَحَقَره، واْحتَـَقَرُه، واستحقره: استصغره. غري الذليل. تقاحلَقرُي: الص ]حقر[

وحَتاقـََرْت إليه نفُسه: تصاغرت. والتحقرُي: التصغري. واملَُحقَّرات: الصغائر. ويقال: هذا االمر حمقر بك. أي 
 حقارة.



 ء. وهو احلُْكَرُة ابلضم.اْحِتكاُر الطعام: مَجْعه وَحْبسه ُيرَتبَّص به الغال ]حكر[
_________ 

 ومسع يف االسنان. ( حفر كعىن وضرب1)
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احلمرة: لون االمحر. وقد امحر الشئ وامحار مبعىن. وإمنا جاز ادغام امحار النه ليس مبلحق، ولو كان له  ]محر[
رجنم. ورجل أمحر، واجلمع اقعنسس ملا كان ملحقا ابحيف الرابعي مثال ملا جاز إدغامه كما ال جيوز إدغام 

االحامر. فإن أردت املصبوغ ابحلمرة قلت أمحر واجلمع محر. واحلمراء: العجم، الن الشقرة أغلب االلوان 
عليهم. واالحامرة: قوم من العجم سكنوا ابلكوفة. ومضر احلمراء ابالضافة، يفسر يف )مضر( . وأهلك 

( : إن االحامرة 1شد االصمعي )امرة دخل فيه اخللوق. وأنم واخلمر. فإذا قلت: االحالرجال االمحران: اللح
الراح واللحم والسمني وأطلى * ابلزعفران فلن أزال مولعا  -( مولعا 2الثالثة أهلكت * ماىل وكنت هبن قدما )

 ن العالء،قال: ويقال أاتىن كل أسود منهم وأمحر، وال يقال أبيض، حيكيها عن أيب عمرو ب -( 3)
_________ 

 لالعشى.( 1)
 وكنت هبا قدميا ". ( يف اللسان: "2)
 ( يف االساس: " فلن أزال مردعا "، وفيه: " اللحم والراح العتيق ".3)
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معناه مجيع الناس عرهبم وعجمهم. قال الشاعر: مجعتهم فأوعبتم وجئتم مبعشر * توافت به محران عبد 
لشدة. ومنه احلديث: " كنا إذا امحر ت أمحر، يوصف ابيريد بعبد عبد بن أىب بكر بن كالب. ومو  -وسودها 

البأس اتقينا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ". ووطأة محراء: جديدة. ووطأة دمهاء: دارسة. وسنة محراء، أي 
( " 1شديدة. وأمحر مثود: لقب قدار بن سالف عاقر انقة صاحل عليه السالم، وإمنا قال زهري: " كأمحر عاد )

نه أن يقول مثود، أو وهم فيه. قال أبو عبيد: وقد قال بعض النساب: إن مثودا من عاد. لوزن ملا مل ميكالقامة ا
( : 3( ومحرات وأمحرة. ورمبا قالوا لالاتن: محارة. وتوبة بن احلمري )2واحلمار: العري، واجلمع محري ومحر )

 صاحب ليلى االخيلية. وهو يف االصل تصغري احلمار.



_________ 
 -فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم * كأمحر عاد مث ترضع فتفطم وذلك يف قوله:  (1)
 ( ومحر، وحممورا، ومحور.2)
 عد. -( قوله ابن احلمري أي بضم احلاء وفتح امليم وكسر الياء مشددة، كما أشار إليه 3)
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وتنصب أيضا حول بيت واليحمور: محار الوحش. واحلمارة: حجارة تنصب حول احلوض لئال يسيل ماؤه، 
 ( :2( قال الراجز محيد االرقط )1الصائد )

( * ومحار قبان: دويبة. واحلماران: حجران ينصبان ويوضع فوقهما حجر، وهو 3ردحت محائرة )بيت حتوف أ
 -( الشاوى فيها شاته * وال محاراه وال عالته 5( : ال تنفع )4العالة جيفف عليها االقط. قال الشاعر )

أحد  " أكفر من محار "، هو رجل من عاد مات له أوالد بصاعقة، فكفر كفرا عظيما، فال مير أبرضهوقوهلم: 
 ( :6إال دعاه إىل الكفر، فإن أجابه وإال قتله. واحلمرة: ضرب من الطري كالعصفور. قال الشاعر )

_________ 
 ( قال ابن برى: صوابه أن يقول: احلمائر حجارة، الواحد محارة.1)
 املطبوعة االوىل: " محيد بن االرقط "، حتريف.( يف 2)
 " بيت حتوف " ابلنصب، الن قبله:( قال ابن برى: صواب إنشاد هذا البيت: 3)

 أعد للبيت الذى يسامره
 ( هو مبشر بن هذيل بن فزارة الشمخى، يصف جدب الزمان.4)
 ( يف اللسان: " ال ينفع ".5)
 ( هو أبو املهوش االسدي يهجو متيما.6)
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الواحدة محرة. قال الراجز:  -( احلمر 2( تبيض فيها )1قد كنت أحسبكم أسود خفية * فإذا لصاف )
رة. وأنشد ابن السكيت: إال وقد خيفف فيقال محر ومح -( 3ومحرات شرهبن غب * إذا غفلت غفلة تعب )

رة: أحد خطباء العرب. وابن لسان احلم -( 4تداركهم تصبح منازهلم * قفرا تبيض عى أرجائها احلمر )



د من اخلرمية، الواحد منهم واحلمارة: أصحاب احلمري يف السفر، الواحد محار، مثل مجال وبغال. واحملمرة: فرق
 حممر، وهم خيالفون املبيضة.

_________ 
 ( لصاف كقطام: جبل لتميم.1)
 ( يف اللسان: " تبيض فيه ".2)
 ْلُت َغْفَلًة يـَُعبُّ * ومُحَّراٌت شرهبن غب( يف اللسان: علق حوضى نغر مكب * إذا َغفَ 3)
ملوا البالد وملتهم وأحرقهم *  -هنا حرث وال غرر ( وقبله: إن حنن إال أانس أهل سائمة * ما إن لنا دو 4)

الشعر لعمرو بن أمحر، خياطب حيىي بن احلكم بن أىب العاص ويشكو إليه  -ملاء والشجر ظلم السعاة وابد ا
 ظلم السعاة.

 (2 -صحاح  - 81)
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ومحارة القيظ، بتشديد الراء: شدة حره. ورمبا خفف يف الشعر للضروة، واجلمع محار. وقوهلم: " من دخل 
أي فليحمر. واحملمر بكسر امليم: الفرس ظفار محر "، أي تكلم بكالم محري. فأخرج خمرج اخلرب وهو أمر، 

مر. وأحامر بضم اهلمزة: بلد. واحلمري واحلمرية: االشكز، وهو اهلجني، وهو ابلفارسية " اپالىن "، واجلمع احملا
د به السروج. يقال: محرت السري أمحره ابلضم، إذا سحوت قشره. وقال سري أبيض مقشور ظاهره، تؤك

أن يسحى ابطنه ويدهنه مث حيرز به فيسهل. واحلمر أيضا: النتق. يقال: محر  يعقوب: محر اخلارز سريه، وهو
 إذا نتقها، أي سلخها. ومحري: أبو قبيلة من اليمن، وهو محري ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بنشاته حيمرها، 

دابة من قحطان. ومنهم كانت امللوك يف الدهر االول. واسم محري العرجنج. واحلمر، ابلتحريك: سنق يصيب ال
 الشعري فينْت فوه. يقال: محر الربذون ابلكسر، حيمر محرا. قال امرؤ القيس:
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يعريه ابلبخر. وغيث محر، مثال فلز،  -( 1لعمري لسعد بن الضباب إذا غدا * أحب إلينا منك فافرس محر )
 أي شديد يقشر االرض.

 ( .2واحلَنرية: القوس، وهي ِمْنَدفة النساء )احلَنريُة: عْقد الطاق املبين ،  ]حنر[



َزقْـَرُة: القصري الدميم. ق ]حنزقر[ َزقْـُر واحلِنـْ  ائدة إال بثبت.ال سيبويه: النون إذا كانت اثنية ساكنة ال جتعل ز احلِنـْ
لَكْوِر " أي من حاَر حَيوُر َحْورًا، وُحُؤورًا: رجع. يقال: حار بعد ماكار. و " نعوذ ابهلل من احلَْوِر بعد ا ]حور[

 يف نقصاٍن. ُيضرُب مَثاًل النقصان بعد الزايدة. وكذلك احلور ابلصم. ويف املثل: " حوٌر يف حَمارٍة "، أي نـُْقصانٌ 
 ( :3للرجل إذا كان أمره يدبر. قال الشاعر )

_________ 
 ، أراد: اي فارس محر، أي منْت الريح كنْت فم الفرس.( قوله: فافرس محر1)
 ا القطن.( يندف هب2)
 ( سبيع بن اخلطيم.3)
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واحلور أيضاً: االسم من قولك:  -القوم يف حوِر  واستعجلوا عن َخفيِف املَْضغ فازدردوا * والذمُّ يَبقى وزادُ 
 ( :1نُة فما َأحاَرْت شيئاً، أي ما ردَّْت شيئاً من الدقيق. واحلور أيضا: اهللكة. قال الراجز )طَحنِت الطاح

( * قال أبو عبيدة: أي يف بئر حور، وال زايدة. وفالن حائر ابِئٌر، هذا قد 2يف بئر ال حور سرى وما شعرى )
العظم. وحمارة احلََنِك: فويق موضع حتنيك ن اهلالك، ومن الَكساد. واملَحارَُة: الَصَدفة أو حنُوها من يكون م

انُس َكهاٍم  -*  البيطار. واملَحارُة: مرِجع الكتف. واملََحاُر: املرجع. وقال الشاعر: حنو بنو عامر بِن ُذبياَن وال
 لب البازي:يـَُغشَّى هبا السالل، الواحدة، َحَورَُة. قال العجاج يصف خماواحلََوُر: ُجلوٌد مُحر  -حَمارُُهْم للُقبوِر 

_________ 
 ( هو العجاج.1)
 -( قبله: لوال االله ولوال جمد طالبها * للهوجوها كما انلوا من العري 2)
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ُة بياض العني يف شد ة سوا ِدها. يقال: امرأٌة حوراُء بيِ نُة احلََوِر. كأمنا مَيزِْقن ابلَلحِم احلََوْر * واحلََوَر أيضاً: ِشدَّ
ورارا. واحور الشئ: ابيض. قال االصمعي: ال أدرى ما احلور يف العني؟ وقال أبو ويقال: اْحَورَّْت عينُه اح

عمرو: احلور أن تسود العني كلها مثل أعني الظباء والبقر. قال: وليس يف بىن آدم حور، وإمنا قيل للنساء حور 
 ن شبهن ابلظباء والبقر. وحتوير الثياب: تبيضها. وقول العجاج:العيون الهن



وِ راٍت حوِر * يعين األعني النقي ات البياض، الشديدات سواد احلَدِق. وقيل ألصحاب عيسى عليه أبعنُيٍ حمَُ 
م كانوا َقصَّارِيَن. ويقال: احلَواِريُّ: الناصر. قال النيب صلى هللا  عليه وسلم: " الُزبري ابن السالم: احلَوارِيُّوَن، ألهنَّ

 ( :2لنساء احلوارايت لبياضهن. وقال اليشكرى )( من ُأمَّيت ". وقيل ل1عمَّيت وَحواريِ ي )
_________ 

 ( يف اللسان: " وحواري من أمىت ": أمىت أي خاصيت من أصحايب وانصري.1)
 ( هو أبو جلدة.2)
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ُر: كوكب، وهو املشرتي. ابن واألْحوَ  -( 1إالَّ الكالُب الَنوابُح )فقل للحوارايت يبكني غريان * وال تبكنا 
. واأَلْحَوِريُّ: األبيض الناعم. واالحوارى، ابلضم وتشديد السكيت: يقال: ما يعيش أَبْحَوَر، أي ما يَعيش بعقل

حور، أي بيضة فابيض. الواو والراء مفتوحة: ما ُحوِ َر من الطعام، أي بـُيِ َض. وهذا دقيٌق ُحوَّاري. وحورته فا
 -جلفنة احملوره ( : اي ورد إىن سأموت مره * فمن حليف ا2واجلفنة املُْحَورَُّة: املبَيَضُة ابلَسنام. قال الراجز )

 وقول الكميت:
 ( * يريد بياض زبد القدر. ويقال: َحوِ ْر عنَي بعريك، أي حجر حوهلا بكى.3َعِجْلُت إىل حُمَْور ِها حني غرغرا )

_________ 
 -( وبعده: بكني إلينا خيفة أن تبيحها * رماح النصارى والسيوف اجلوارح 1)
 ( هو أبو املهوش االسدي.2)
 ( وصدره:3)

 ضوفة مل تْؤِن يف الطبخ طاهياً:ومر 
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َزَة، إذا هيَّأها وأدارها ليَضعها يف املَلَّة. وامِلْحَوُر: عود اخلب از. وامِلْحَوُر: العو  د الذي َتدور عليه وحور اخلُبـْ
ا كان من حديد. وا َواُر )الَبْكرة، ورمبَّ َُ ( : ولُد الناقة. وال يزال حوارا حىت يفصل، فإذا فصل عن أمِ ه فهو 1حِل

َفصيٌل. وثالثَُة َأْحِورٍَة، والكثري حرياٌن وحوراٌن أيضاً. وحوران ابلفتح: موضع ابلشام. واملَُحاَورَُة: املُجاَوبَُة. 
وما رَجع إيل  َحويرًا وال حويرًة، وال حَمورًة، وال ِحَوارًا، التجاُوب. ويقال: كلَّمُته فما أحاَر إيلَّ جواابً،  والَتحاُوُر:



 أي ما ردَّ جوااًب. واسَتَحارَُه، أي استنقطه.
ايرى. وَحريَّْ 2حاَر حَياُر َحرْيًَة وَحرْيًا ) ]حري[ َُ . وحَتَريََّ ( ، أي حَتريََّ يف أمره، فهو َحرْياُن، وقوم َح تُُه أان فـََتَحريَّ

 ر. واحلاِئُر: جُمَتَمع املاء، ومجعه حرياٌن وحوران.املاُء: اجتَمَع ودا
_________ 

 ( بضم احلاء، وكسرها لغة رديئة.1)
 ( وحريا، وحرياان.2)
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إذا استحريا * للماء  ورجٌل حائٌر ابِئٌر، إذا مل يتجه لشئ. واستحري الشراب: أسيغ. قال العجاج: تسمع للجرع
 وحتري املكان ابملاء واستحار: إذا امتأل. ومنه قول أيب ذؤيب: -را يف أجوافها خري

( * أي تردََّد فيها واجتمع. واملُْسَتِحرُي: َسحاٌب ثقيل مرتد د ليس له ريٌح 1تقضَّى شبايب واْسَتحاَر َشباهُبا )
واحلرَْيُ ابلفتح:  -دمُي  ز ميطرهم * من ُمسَتِحرٍي غزيٌر صوبهَتسوقُه. قال الشاعر ميدح رجال: كأن أصحابه ابلقف

ِشبه احلظرية أو احلمى، ومنه احلري بكربالء. واحلرية ابلكسر: مدينة بقرب الكوفة، والنسبة إليها حريى وحارى 
 أيضا على غري قياس، كأهنم قلبوا الياء ألفا. ويقال: ال آتيَك ِحريي  دهر، أي أبدا.

_________ 
 ( صدره:1)

 -بله: وقد طفت من أحواهلا وأردهتا * لوصل فأخشى بعلها وأهاهبا ثالثة أعوام فلما جترمت * وق
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 فصل اخلاء
اخَلرْبُ: املزادة العظيمة، واجلمع ُخبوٌر. وُتشبَّه هبا الناقة يف ُغْزرها فتسمى: َخرْباَء. واخَلرَبُ ابلتحريك:  ]خرب[

ْتُُه، مبعىًن. واالسِتْخباُر: السؤال عن اخَلرَب. وكذلك الَتَخربُُّ. واملَْخرَبُ: خالف تُ واحد اأَلخباِر. وَأْخربَْ  ُه بكذا وَخربَّ
املنظر. وكذلك املَْخرَبَُة واملَْخرُبَُة أيضاً بضم الباء، وهو نقيض املَْرآة. واخَلرْباُء: القاع يُنِبت الِسدر، واجلمع 

ارى، واخلرباوات. يقال: َخرِبَ املوضُع ابلكسر، فهو َخرِبٌ. وأرض َخرِبٌَة صحاخلَبارى واخلبارى، مثل الصحارى وال
وَخرْباُء. واخلَباُر: األرض الرخوة ذات اجلَحَرِة. ويقال أيضاً: ِمن أين َخرَبَْت هذا األمر؟ أي من أيَن علمت. 



نه املُخاَبرُة، وهي املزارعة ببعض ما ومواالسم اخلرُْبُ ابلضم، وهو العلم ابلشئ. واخلبري: العامل. واخلبري: االكار، 
خَيُرج من األرض. وهو اخِلرْبُ أيضاً ابلكسر. واخلَبرُي: النبات. وىف احلديث: " نستخلب اخلَبرَي "، أي نقطع 

 النبات وأنكله. واخلَبري: الوَبر. قال أبو الَنْجم:
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، أي خلبري زََبد أفواه اإلبل. وقوهلم: أَلْخرُبَنَّ ُخرْبَكَ ( من َخبريِها * وقال أبو عبيد: ا1* حىتَّ إذا ما طال )
ألعلمنَّ علمك. تقول منه: َخرَبْتُُه َأْخرُبُُه ُخرْبًا ابلضم، وِخرْبًَة ابلكسر، إذا بلوته واختربَته. يقال: " صدق اخلرب 

قليتهم، فأخرج الكالم  ( " فرييد أنك إذا خربهتم2رداء وجدت الناس اخرب تقلهم )اخلرب ". وأما قول أىب الد
ابور: موضع بناحية الشام. وخبري: موضع ابحلجاز. يقال: " عليه الدبرى، على لفظ االمر ومعناه اخلرب. واخل

وا ُخرْبًَة، إذا ومحى خيربى ". واخلربة ابلضم: النصيب أتخُذه من مَسٍك أو حلم، حكاه أبو عبيد. يقال: ختََ  ربَّ
 حلمها. اشرَتْوا شاة فذحبوها واقتسموا

 ( : الغدر. يقال: َخرَتَُه فهو ختار.3اخَلرْتُ ) ]خرت[
 اخليتعور: كل شئ ال يدوم على حالة ]ختعر[

_________ 
 ( يف اللسان: " ما طار " ابلراء.1)
وكذلك يف املختار. وقال بعض شراحه: اهلاء للكست وليست ( الذى يف اجلامع الصغري " اخرب تقله " 2)

 ضمريا. قاله نصر.
 ( خرت كضرب ونصر، فهو خاتر وختار وختري وختور وختري.3)
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واحدة ويضمحل كالَسراب، وكالذي ينزل من اهلواء يف شدة احلر كنسج العنكبوت. قال الشاعر: كلُّ أنَثى 
َتعوُر   ورمبا مسَّوا الُغوَل والذئب والداهية خيتعورا. -وإْن بدا لَك منها * آيُة احلبِ  حبُّها َخيـْ

( : الشئ 1خثارة الشئ: بقيته. واخلثارة: ما يبقى على املائدة واخلنثر بفتح اخلاء والنون وكسر الثاء ) [ثر]خ
اخلسيس يبقى من متاِع القوم إذا حتمَّلوا. واخلثورة: نقيض الرِق ة. يقال: خثـََر اللنَبُ ابلفتح خَيْثـُُر. قال الفر اء: 

ي  َخِثَر ابلكسر. ويقال: َخثـََرْت نفُسه ابلفتح: اختلطت. وقوٌم كسائَخُثر ابلضم لغٌة فيه قليلة. قال: ومسع ال



ُخَثراُء األنفس وَخْثرى األنفس، أي خمتلطون. وَخِثَر فالٌن، أي أقاَم يف احليِ  ومل خيرج مع القوم إىل امِلرية. 
 أخيثر أم يذيب ".درى األصمعي: َأْخَثرُت الُزْبد: تركُته خاِثرًا، وذلك إذا مل تِذْبه. ويف املثل: " ما ي

_________ 
 ( وفيه لغات أخرى أربعة: يقال أيضا: كجعفر، وزبرج وقنفذ، وبفتحات.1)
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اخِلْدُر: الِسرْتُ. وجارية خُمَدَّرٌَة، إذا الزمت اخِلْدَر. وأسد خاِدٌر، أي داخل اخِلدر. ويُعىن ابخلدر األمَجة.  ]خدر[
. وَأْخَدَر فالٌن يف أهله، أي أقام فيهم. وأنشد الفراء: كأن حتيت ابزاي ركاضا * وَأْخَدَر األسد، أي لزم اخِلْدرَ 
يف وكره. وخدرة: حى من االنصار، منهم أبو سعيد اخلدرى.  يعىن أقام -أخدر مخسا مل يذق عضاضا 

 الرمة: واخلدارى: الليل املُظِلم، والَسحاب األسود واخلُدارِيَُّة: الُعقاُب، للوهنا. قال الشاعر ذو
 ُخداريٌّ، أي ومل يَلِفِظ الَغْرثى اخلُدارِيََّة الوْكَر * يقول: َبَكرت هذه املرأُة قبل أن تطري العقاُب من وكرها. وبعريٌ 

شديد السواد. وانقة خدارية. واخلدرى يف الرجل: اْمِذالٌل يعرتيها. يقال َخِدَرْت رِجلي، وَخِدَرْت عظامه. قال 
 -أرُحلنا * آخَر الليِل بيعفور خدر  طرفة: جازت الِبيَد إىل
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 ( . ويقال أخدر القوم، أي أظلمهم املطر. وقال:1كأنه انعس )
. وَخَدَر 2مَشُْس النهاِر أالَحها اإلْخدار ) ( * واليوم اخلَِدُر: الندي . وليلٌة َخِدرٌَة. واألْخَدِريُّ: احِلمار الوحشي 

 ن القطيع.( ، إذا ختل ف ع3الظيب مثل َخَذل )
خيَِرُّ ُخرورًا، أي َسَقط. وضرب  اخلَريُر: صوت املاء. وَخرَّ املاُء خيَِرُّ َخريرًا. وعنٌي َخرَّارٌَة. وَخرَّ هلل ساجداً  ]خرر[

يده ابلسيف فأخرها أي أسقطها، عن يعقوب. واخلرير: واحد اأَلِخرَِّة، وهي أماكُن مطمئنٌَّة بني الربوتني تنقاد. 
 عن خلف االمحر أنه قال: مسعت العرب تنشد بيت لبيد: وحكى أبو عبيد

_________ 
 قال: ( واخلادر: الفاتر الكسالن. واخلدر: املطر.1)

 ويسرتون النار من غري خدر * وقد أخدر.
 ( يف اللسان " أكلها االخدار "، أي أبرزها. وصدره:2)



 فيهن جائلة الوشاح كأهنا
 دال املهملة، تصحيف.( يف املطبوعة االوىل: " خدل " ابل3)
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( * واخلرخرة: صوت النائم واملختنق. يقال: َخرَّ عند النوم وَخْرَخَر، مبعىًن. 1* أبخرة الثلبوت ير أبفوقها )
قال: وخَتَْرَخَر بطنه، إذا اضطرب مع العظم. واخلر من الرحى: الَلهوة، وهو املوضع الذي تُلقى فيه احلنطة 

طعمك من نفيها * والنفى ابلفاء: الطحني. وعىن ذ بقعسريها * وأله يف خريها * تبيدك. قال الراجز: وخ
 ابلقعسرى اخلشبة الىت تدار هبا ابلرحى.

ُ اخلََزِر. ويقال: هو أن يكوَن اإلنساُن كأنَّه يَنظُر مبَُؤِخرِها.  ]خزر[ اخلََزُر: ضيق العني وِصغُرها. رجٌل َأْخَزُر َبنيِ 
 خزر واخلزر: جيل من الناس. وختازر الرجل، إذا ضيََّق ىل النديِ  ومل يُنظْر إىل أبعنيقال حامت: ودعيت يف أو 

د النظر كقولك: َتعامى وجتاَهَل. وقال الراجز )  ( :2جفَنه ليحدِ 
_________ 

 ( وعجزه:1)
 قفر املراقب خوفها آرامها

 ( أرطاة بن سهية، ومتثل به عمرو بن العاص.2)
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( . وينشد: دواهبا 2( * واخلزرة، مثال اهلمزة: وجع أيخذ يف فقرة الظهر )1من خزر )ْرُت وما يب * إذا خَتازَ 
واخلَزيُر واخلَزيرة: أن تـُْنَصَب الِقْدُر بلحم يقطَّع صغارًا على  -ظهرك من توجاعه * من خزرات فيِه واْنِقطاِعِه 

م فهى عصيدة. قال جرير: وضع اخلزير فقيل أين ري، فإذا َنِضَج ذر عليه الدقيق. إن مل يكن فيها حلماٍء كث
واخلنزير: واحد اخلنازير. واخلنازير أيضاً: ِعلٌَّة معروفة، وهي ُقروٌح  -( 3ع * فشحا جحافله جراف هبلع )جماش

 ضع.( : اسم مو 4صلبة حتدث يف الرقبة. واخلنزير الذى يف شعر لبيد )
_________ 

ُل م -* ألفيتين أْلوى بعيَد املُْسَتَمرِ   ( بعده: مث كسرت العني من غري عور1) ا محلت من خري وشر * كاحلية أمحِْ
 -الرقشاء يف أصل حجر 



 ( يف اللسان: " يف فقرة القطن ".2)
 ( أي فتحها، واجلحافل: الشفتان. واهلبلع: اجلوف الواسع.3)
 -فزرافاهتا * فبخنزير فأطراف حبل  ( هو قوله: ابلغراابت4)

(2/644) 

 

ن: شجر، وهو ُعروُق الَقناِة، واجلمع: اخلَياِزُر. واخليزران: القصب. قال الكميت يصف سحاابً: كأنَّ يزراواخل
واخليزرانة: السكان. قال النابغة يصف الفرات وقد مده:  -املَطافيَل املَوالِيَه َوْسَطُه * جياوهبن اخليزران املثقب 

ُزرانَِة بـَْعَد األَْيِن والَنجَ  لُّ من َخْوِفِه املالَُّح ُمْعَتِصماً *َيظَ  َزِري واخلَْوَزري: ِمْشَيٌة فيها تـََفكٌُّك. قال  -ِد ابخلَيـْ واخلَيـْ
 ( :1أبو الَصهباء بن املختار العقيلي )

 (2والناشئات املاشيات اخلوزرى )
رته: نـََقْصُتُه. ل الفرق والفرقان. وخسرت الشئ ابلفتح وأخسَخِسَر يف البَـْيع ُخْسرًا وخسراان، وهو مث ]خسر[

 وقوله تعاىل:
 ُئُكْم ابأَلْخَسَرْيِن َأْعمااًل( *، قال األخفش: واحدهم االخسر مثل االكرب.)هل نـُنَـب ِ 

_________ 
 وة.( يف نسخة: قال الراجز عروة بن الورد. وىف إصالح املنطق نسبه لطرفة. ونسبه يف اللسان إىل عر 1)
 أوىف: أشرف. وصرى: رفع رأسه.( بعده: كعنق اآلرام أوىف أوصرى * و 2)
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والتخسري االهالك. واخلناسري: اهلالك، ال واحد له. قال كعب بن زهري، إذا ما نتجنا أربعا عام كفأة * بغاها 
جت أربع من إبله وىف بغاها ضمري من اجلد هو الفاعل. يقول: إنه شقى اجلد، إذا نت -خناسريا فأهلك أربعا 
ما هلك أكثر مما أصاب. واخلسار واخلسارة ن إبله الكبار أربع غري هذه، فيكون أربعة أوالد هلكت م

 واخليسرى: الضالل واهلالك.
اخُلشارَُة: ما يبقى على املائدة مما ال َخرَي فيه، وكذلك الردئ من كل شئ. أبو زيد: يقال خشرت  ]خشر[

وابع بنيه ارة، إذا كان ُدوانً. قال احلطيئة: َت منه ُخشارََته. وُفالن من اخُلشالشئ أخشره خشرا، إذا نـََفيْ 
 (1بعضهم خبشارة * وبعت لذبيان العالء مبالكا )



_________ 
( قال ابن برى: صوابه " مبالك " وهو اسم ابن لعيينة بن حصن. وقبله: فدى ال بن حصن ما أريح فإنه * 1)

 (2 -صحاح  - 82) -مثال اليتامى عصمة للمهالك 
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 ( .1قومك الشرف أبموالك )شرتيت ليقول: ا
ا كانت اخَلْصُر: َوَسُط اإلنسان. وَكْشٌح خُمَصٌَّر، أي َدقيق. ونـَْعٌل خُمَصََّرٌة. ورجٌل خَمصَُّر القدمنِي: إذ ]خصر[

َصُر ابلتحريك: َقَدُمُه متََسُّ األرَض من ُمقدَِّمها وَعِقِبها وخَيْوى َأمْخَُصها مع رَِقٍة فيه. واخلاِصَرُة: الشاكلة. واخلَ 
شتد  بْرُدُه. وماٌء الرَبُْد. وقد َخِصَر الرجل، إذا آَلَمُه الرَبُْد يف أطرافه. يقال: َخِصَرْت َيدي. وَخِصَر يْوُمنا: ا

( : 3واخلنصر ) -( : ُربَّ خاٍل يَل َلْو أَْبَصْرَتُه * َسِبِط امِلْشَيِة يف اليَـْوِم اخلصر 2: ابرٌد. قال الشاعر )َخِصرٌ 
صبع الصغرى، واجلمع اخلناصر. وخناصرة، بضم اخلاء: بلد ابلشام. واملخصرة كالسوط، وكل ما اْخَتَصَر اال

 شاعر:َكُه من عصا وحنوها. قال الاإلنساُن بيده فأْمسَ 
_________ 

 ( انظر احلاشية السابقة.1)
 ( هو حسان بن اثبت.2)
 ( بكسر اخلاء والصاد.3)
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وخاَصَر الرُجُل صاحبه، إذا أحذ بيده يف  -َصلوا َأمْياهَنُْم ابملَخاِصِر ( * إذا و 1خطائهم ) يكاد يزيل االرض رفع
وخَتاَصَر  -راِء مَتْشي يف َمْرَمٍر َمْسنوِن  -*  ْشي. قال عبد الرمحن بن حسان: مث خاصرهتا إىل القبة اخَلضْ املَ 

خاَزَمُة، وهو أن أيخذ صاِحُبَك يف طريٍق وأتخذ أنت يف غريه، الَقْوُم، إذا أخَذ بعُضهم بيد بعض. واملُخاَصَرُة: املُ 
 يق: ُسلوُك أقْـَرِبه، واختصار الكالِم: إجيازه.حىتَّ تلتقيا يف مكان. واختصار الطر 

اخُلْضَرُة: َلْوُن األخضر. واخضرَّ الشئ اخضرارا. واخضوضر. وخضرته أان. ورمبا مسوا االسود أخضر.  ]خضر[
 وقوله تعاىل:

امتان( *، قالوا: خضراوان، الهنما يضرابن إىل السواد من شدة الرى. ومسى قرى العراق سوادا لكثرة )مده



 جرها. واخلضرة يف ألوان اإلبل واخلَْيِل: ُغرْبٌَة خُتاِلطُها ُدمْهٌَة. يقال: فـََرٌس أخضر، وهوش
_________ 

 ( صوابه " وقع خطاهبم " كما يف اللسان.1)
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يـَْعرُِفين * َأْخَضُر اجلِْلَدِة يف بْيِت الَعَرْب ( : وأان اأَلْخَضُر من 1ناس: الُسْمَرُة. قال الَلَهيب  ) ألوان الالديزج. وىف
يقول: أان خالٌص، ألنَّ ألوان العرب الُسْمرة. واخلضراء: السماء. ويقال: كتيبٌة خضراُء، لليت يعلوها َسواُد  -

ُكْم وخ َمِن "، يعين املرأة احلسناَء يف َمْنِبِت الَسْوء، ألنَّ احلديد. ويف احلديث: " إاي  ُبُت يف الِدْمَنِة ْضراُء الدِ   ما يـَنـْ
وإن كان انضرا ال يكون اثمرا. ويقال: الُدنيا ُحْلَوٌة َخِضَرٌة. وقوهلم: أابَد هللاُ خضراَءهم، أي سواَدهم 

أي خريهم وغضارهتم. واخلضرية: النخلة الىت  ومعظمهم. وأنكره االصمعي وقال: إمنا يقال أابد هللا غضراءهم،
ً غضا: قد ينتثر ُبْسُرها وهو َأْخضَ  ُر. واختضرُت الَكأَل، إذا جززته وهو أخضر. ومنه قيل للرُجل إذا َمات شاابَّ

 اختضر.
_________ 

 ( هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أىب هلب.1)
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ضم: البحر، معرفة ال ابل شيخ! فيقول: أي بىن وختتضرون. وخضارة ( اي1وكان فتيان يقولون لشيخ: أجززت )
( ُخضارُة طاِمياً. واخُلضاريُّ: طاِئٌر ُيَسمَّى اأَلْخَيَل، كأنَّه منسوب إىل األوَّل. 3( . تقول: هذا )2جُتْرى )

دو َخاَضَرُة: بـَْيُع الِثماِر قبل أن يـَبْ واخَلضاُر ابلفتح: الَلنَبُ الذي ُأْكِثَر ماُؤه. واخَلضاُر أيضاً: البَـْقُل األو ل. واملُ 
َصالُحها وهي ُخْضٌر بعد، وهنى عنه. ويدخل فيه بيع الرطاب والبقول وأشباهها، وهلذا كره بعضهم بيع 

 الرطاب أكثر من جزة واحدة. ويقال: للزرع: اخلضارى بتشديد الضاد مثال الشقارى. وقوله تعاىل:
( أركها مطرة ". ويقال: 4: " أرينها منرة )قال األخفش: يريد اأَلْخَضَر، كقول العرب )فَأْخَرْجنا ِمْنُه َخِضرًا( *،

 َذَهَب َدُمه ِخْضرًا: أي هدرا.
_________ 

( ومعىن أجززت: أىن لك أن جتز فتموت. وأصل ذلك يف النبات الغض يرعى وخيتضر، وجيز، فيؤكل قبل 1)



 تناهى طوله.
أما البصريون فيقولون اء الكوفيني يعربون عن املنصرف ابجملرى. و ( أي ال تنصرف. وهذه عبارة قدم2)

 ذكره حمشى القاموس. منصرف اه
 ( يف املطبوعة االوىل: " هذه "، حتريف.3)
 ( منرة: سحابة على لون النمر.4)
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 وخضر أيضا: صاحب موسى عليهما السالم. ويقال خضر، مثال كبد وكبد هو أفصح.
على اهلالِك. يقال: خاطر بنفسه. واخلطر: السبق الذي ُيرَتاَهن عليه. وقد َأْخَطَر اإِلشراف اخَلَطر:  ]خطر[

ا املاَل، أي جعَله َخَطرًا بني املرَُتاِهنني. وخاَطَرُه على كذا. وَخَطُر الَرُجل أيضاً: َقْدرُُه وَمْنزِلَُتُه. وهذا َخَطٌر هلذ
بات خُيَْتَضُب به، ومنه قيل للنب الكثري املاء: ِخْطٌر. واخِلْطُر ابلكسر: نواخِلْطر وَخطرٌي، أي مثلُه يف الَقْدِر. 

أيضاً: االبل الكثرة، واجلمع أخطار. وخطر البعري بذنَِبِه خَيِْطُر ابلكسر خطرًا وخطراان، إذا رفعه مرة بعد مرة 
قوله  -طر وراكها اخلن غرابن أوضرب به فخذيه. قال ذو الرمة: وقربن ابلزرق احلمائل بعد ما * تقوت ع

 تقوب، حيتمل أن يكون مبعىن قوب، كقوله تعاىل:
)فتقطعوا أمرهم بينهم( * أي قطعوا وتقسمت الشئ أن قسمته. وقال بعضهم: أراد تقوبت غرابهنا عن اخلطر، 

 فقلبه.
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. ورُْمٌح َخطَّ  : ارتفاُعه واخنفاضه للطعن. ورجل اٌر: ذو اهتزاز. ويقال: َخَطراُن الُرْمحوخطر الرمح خيطر: اْهتَـزَّ
  ابلُرْمِح: َطعَّاٌن. وقال:َخطَّارٌ 

ُه، َمصاليُت َخطَّاروَن ابلُرمِح يف الَوغى * وَخَطراُن الَرُجِل أيضاً: اهتزازه يف املَْشي وتـََبْخرُتُُه. وَخَطر الَدْهُر َخَطرانَ 
د َخطَُر ابلضم ُخطورًَة. رَُجٌل َخطرٌي، أي له َقْدٌر وَخَطٌر. وقْهُر َضَرابنَُه. واخَلطرُي: الزِماُم. و كما يقال َضَرَب الدَ 

 واخلطار: اسم فرس حذيفة بن بدر الفزارى. وخطر الشئ بباىل خيطر ابلضم خطورا، وأخطره هللا بباىل.
: ْفرًا، إذا َأَجْرَتُه وكنَت له َخفريًا اخلَفرُي: املُجرُي. َخَفْرُت الَرُجل َأْخِفُر ابلكسر خَ  ]خفر[ مَتْنَـُعُه. قال األصمعي 

 تُه خَتْفريًا. وأنشد أليب ُجْنُدٍب اهلَُذيلِ :وكذلك َخفَّرْ 



 (1خُيَفِ ُرين َسْيفي إذا مل أخفر )
_________ 

 ( صدره:1)
 ولكنىن مجر الغضى من ورائه:
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ْرَتُه، إذا نـََقْضَت َعْهَدُه وَغَدْرَت به. وختفرت بفالٍن، إذا اْسَتَجْرَت به وَسأَْلَتُه أن يكون لك َخفريًا. وَأْخفَ  قال:
بـََعْثَت معه َخفريًا. قاله أبو اجلَرَّاح الُعَقْيليُّ. واالسم اخلُْفَرُة ابلضم، وهي الِذمَُّة. يقال:  ويقال أيضاً: َأْخَفْرتُُه، إذا

شد ة احلياء. تقول منه: َخِفر  ُخْفَرُتَك. وكذلك اخلُفارة ابلضم، واخِلفارَُة ابلكسر. واخلََفر، ابلتحريك: َوَفتْ 
 ( . واخلافور: نـَْبٌت، عن االصمعي.1تخفري: الَتْشويُر )ابلكسر، وجاريٌة َخِفَرٌة وُمَتَخفِ َرٌة. وال

 اخللر، مثال السكر: الفول. ويقال اجللبان. ]خلر[
ا َرٌة ومَخٌْر ومُخور، مثل مترة ومتر ومتور. يقال مخرة ِصْرٌف. قال ابن األمخَْ  ]مخر[ عرايب  مسِ يت اخلَْمُر مَخْرًا ألهنَّ

  رحِيها. ويقال: مُسِ َيْت بذلك ملخامرهتا العقل.ُترَِكْت فاختمرت، واخِتمارها: تغريُّ 
_________ 

 ة.( يف اللسان والقاموس: " التسوير " ابلسني املهمل1)
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ري: الدائم الُشْرِب للَخْمر. واخلُمار: بقي ة الُسْكر. تقول وما عند ُفالٍن َخلٌّ وال مَخٌْر، أي َخرْيٌ وال َشرٌّ. واخِلم ِ 
ْر * ويـَْعدو على م ٌر، أي يف َعِقِب مُخاٍر. وقال امرؤ القيس: َأحاَر بَن َعْمرٍو كأين مخَِ  -املَْرِء ما أيَْمتَِْر نه: رَُجٌل مخَِ

َر عين اخَلرَبُ: أي َخفَي. واملَ  ْخمور: الذي به مُخاٌر. واخلمرة ابلضم: سجاد ويقال: هو الذي خاَمَرُه الداُء. ومخُِ
يف الغمرة: شئ يتطلى به لتحسني اللون. ومُخَْرُة الَنبيذ  تعمل من سعف النخل وترمل ابخليوط. واخلُْمَرُة: لغة

. ومُخَْرُة العجني: ما جُيعل فيه من اخلَمرية. ويقال: َدخَل يف مخُ والطيب: ما جيُ  اِر عل فيه من اخلَْمر والُدْرديِ 
للمرأة. تقول منه:  الناس ومَخارِهم، لغٌة يف َغماِر الناس وَغمارِهم، أي يف زمحتهم ومجاعتهم وكثرهتم. واخِلمار

 ( ".1لعوان ال تعلم اخلمرة )اختمرت املرأة وإهنا حلسنة اخلمرة. وىف املثل: " إن ا



_________ 
 ( يضرب للمجرب العارف.1)
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رى الَصْيُد مينِ  يف مَخِر الوادي. قال ابن السكِ يت: مَخَُرُه ما واراه اراك من شئ. يقال َتواواخلمر ابلتحريك: ما و 
من ُجْرٍف أو َحْبٍل من حبال الَرْمِل، أو شجر، أو شئ. قال: ومنه قوهلم: دخل ُفالٌن يف مخار الناس، أي فيما 

و َيِدبُّ له الضراء وميشى له اخلمرا ". وأمخرت وَيْسرُتُه منهم. ويقال للرجل إذا َخَتَل صاِحَبُه: " هيواريه 
أي َكُثر مَخَُرها. وَأمْخَْرُت الشئ: أضمرته. قال لبيد: ألفتك حىتَّ َأمْخََر الَقْوُم ِظنًَّة * عليَّ بنو َأمِ  الَبننَي األرض: 
َر عينِ   مْحَتُـُهم، مثل مُخارِِهم. ويقال أيضاً: وجْدُت مَخََرةومَخَُر الناس: زَ  -اأَلكاِبُر  الِطيِب: أي رحَيُه. وقد مخَِ

َمُر، إذا توارى عنك. ومكان مخر، إذا كان كثري اخلََمِر. واخلَمرُي واخلَمريَُة: الذي جُيَْعُل يف فالن ابلكسر خيَْ 
ُرهُ  ٌز مَخريٌ الَعجنِي. تقول: مَخَْرُت العجنَي َأمْخُُرُه وَأمخِْ ، وَحْيٌس فطري،  مَخْرًا: جعلت فيه اخلَمرية. يقال عندي: ُخبـْ

ٌز ابئٌت.  أي ُخبـْ
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أبو عمرو: ومَخَْرُت الَرُجل َأمْخُُرُه: اسَتْحيَـْيُت منه. ومَخََر فالٌن شهاَدَته: أي َكَتمها. والَتْخمرُي: التَـْغطيُة. يقال: 
لَرمْخاء. واملُخاَمَرُة: جسدها، مثل امَخِ ر وْجَهك، ومَخِ ْر إانَءَك. واملَُخمََّرُة: الشاة يـَْبيضُّ رأُسها وَيْسَودُّ سائر 

املُخاَلَطُة. وخاَمر الرُجل املكاَن، أي َلزَِمه. ويقال للَضُبع: " خامري َأمَّ عاِمٍر "، أي اسَترتي. واْسَتْخَمَر ُفالٌن 
لََّك قـَْهرًا ومتََ  ( "، أي َأَخَذهم1ُفالانً، أي اْستَـْعَبَدُه. ومنه حديث ُمعاذ: " من اْسَتْخَمَر قوما أوهلم َأْحراٌر )

عليهم. وقال حممد بن كثري: هذا كالم عندان معروف ابليمن، ال يكاُد يتكلَّم بغريه: يقول الَرُجل: َأمخِْْرين كذا 
ُه. وحنو هذا. وابمخراء ) ( : موضع ابلبادية، وهبا قرب إبراهيم بن عبد هللا 2وكذا، أي َأْعِطنيِه ِهَبًة يل وَملِ ْكين إايَّ

 على ابن أيب طالب رضي هللا عنه.بن احلسن بن بن احلسن 
 أم خنور على وزن التنور: الضبع. وأم خنور أيضا: الداهية. ]خنر[

_________ 
 ( متامه " وجريان مستضعفون فله ما تصر يف بيته ".1)
 ( يف القاموس واللسان: " ابمخرى " كسكرى.2)
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 ر.وُر: الناقة الغزيرة، واجلمع اخلناجاخلُْنَجُر: سكِ ني كبري. واخلُْنج ]خنجر[
َفخارَُه  اخلَْوُر مثل الَغْوِر: املنخِفض من األرض بني الَنْشَزْيِن. واخلَْوراُن: جَمَْرى الَرْوِث. ويقال: َطَعَنهُ  ]خور[

 خْورًا، أي أصاب َخْورانَُه. وخار الثـَْوُر خَيوُر ُخوارًا: صاَح. ومنه قوله تعاىل:
ْجاًل َجَسدًا له ُخواٌر( *. وخار احلَرُّ والَرُجُل خَيوُر ُخُؤورًَة: َضُعَف وانكسر. واالستخارة: )فَأْخَرَج هلم عِ 
يَـْعُرُك ُأُذنَُه فـََيخوُر، قال: هو من اخلُواِر والَصْوِت. وأصله َأنَّ االستعطاف. ي َيِة يف ِكناِسِه فـَ  الصائد أييت َوَلَد الظَبـْ

َلْت * ِسواَك أي يصيح، يستعطف بذلك أمَُّه كي يَ  صيَدها. قال اهلذيل خالُد بن زَُهري: َلَعلََّك إمَّا ُأمُّ َعْمرٍو تـََبدَّ
ع كذا خُنريُها إخارًَة: َصَرْفناها وَعَطْفناها. واخلََور ويقال َأَخْران املَطااي إىل موض -خريُها َخلياًل شامتي ِتْستَ 

 ( :1ٌر، وَأْرٌض َخوَّارٌَة، واجلمع خوٌر. قال الشاعر جرير )ابلتحريك: الَضْعُف. رَُجٌل َخوَّاٌر، ورُْمٌح َخوَّا
_________ 

 ( صوابه " عمر بن جلأ " جياوب جريرا.1)
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 وانَقٌة َخوَّارٌَة، أي َغزيَرٌة. واجلمع ُخوٌر. -بل أنت نـَْزَوُة َخوَّاٍر على َأَمٍة * ال َيْسِبُق احلََلباِت الُلْؤُم واخلََوُر 
. تقول منه: ِخْرَت اي رَُجُل فأنت خاِئٌر. َوخاَر هللاُ لك. قال الشاعر )ِضدُّ ا رْيُ:اخلَ  ]خري[ ( : َفما ِكنانَُة 1لَشرِ 

 وقوله تعاىل: -يف َخرْيٍ خباِئَرٍة * وال ِكنانَُة يف َشرٍ  أبشرار 
: الثقاء، وليس تيار. واخليار)إن ترك خريًا( *، أي مااًل. واخلِياُر: خالف اأَلْشرار. واخلِياُر: االسم من االخْ 

ٌة وَخرْيَة. قال هللا تعاىل:  بعريب. ورجل َخريِ ٌ وَخرْيٌ، مشدد وخمفف. وكذلك امرأة َخريِ 
 )أولئك هَلُُم اخَلرْياُت( *، مجع َخرْيٍَة، وهي الفاِضَلُة من كلِ  شئ. وقال تعاىل:

فات فأدخلوا فيه اهلاء خري، أشبه الص)فيهن خريات حسان( *، قال االخفش: إنه ملا وصف به وقيل فالن 
 ( متيم جاهلي:2للمؤنث ومل يريدوا به أفعل. وأنشد أبو عبيدة لرجٍل من بين عدى )

_________ 
 ( عقال بن هاشم.1)
 ( يف اللسان: " من بىن عدى تيم متيم ".2)
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تفضيل قلت: فالنة َخرْيُ الناس فإن أردت معىن ال -ولقد طعنت جمامع الربالت * ربالت هند خرية امللكات 
فالن خرُي الناِس ومل تـَُقْل َأْخرَيُ، ال يـَُثىنَّ وال جُيَْمع، ألنَّه يف معىن أفعل. وأما قول الشاعر سربة ومل تقل َخرْيَُة، و 

بن عمرو االسدي يرثى عمرو بن مسعود وخالد بن نضلة: أال بكر الناعي خبريي بىن أسد * بعمرو بن مسعود 
وميت، وهني وهني. واخلري ابلكسر: الكرم.  فإمنا ثناه النه أراد خريى فخففه، مثل ميت -الصمد  وابلسيد

واخلرية االسُم من قولك: خار هللاُ لك يف هذا األمر. واخِلرَيَُة مثال الِعنَـَبِة: االسم من قولك اْختارَُه هللا. يقال: 
تصغري خمتار: ا ابلتسكني. واالختيار: االصطفياء. وكذلك التخري. و حممٌد ِخرَيَُة هللا من َخْلِقِه، وِخرَيَُة هللا أيض

خمري، حذفت منه التاء الهنا زائدة وأبدلت من االلف والياء، الهنا أبدلت منها يف حال التكبري. واالستخارة: 
 اخِلرَيَُة. يقال: اْسَتِخِر هللَا خيَِْر لك.
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 ( .1اخلِياُر. واخلرييُّ معرٌَّب ) وخريته بني الشيئني، أي فـَوَّْضُت إليه
 فصل الدال

( : أِببـَْيَض 2على ُدبوٍر. قال لَبيٌد ) الَدْبر ابلفتح: مَجاعة الَنْحل. قال األصمعي: ال واِحد هلا، وجيمع ]دبر[
ومنه قيل ويقال أيضا للزانبري: دبر.  -( 4( من أْبكاِر ُمْزِن َسحابٍَة * َوأْري دبوٍر شارَُه الَنْحُل عاِسُل )3)

لعاصم ابن اثبت االنصاري: محى الدبر، وذلك أن املشركني ملا قتلوه أرادوا أن ميثلوا به، فسلط هللا عليهم 
ري الكبار أتبر الدارع، فارتدعوا عنه حىت أخذه املسلمون فدفنوه. ويقال: جعْلُت كالَمُه َدبـَْر أُذين، أي الزانب

 والِدابرَُة: املشارة يف املزرعة، َأْغَضْيُت عنه وَتصامَمُْت. والَدبـَْرُة:
_________ 

 ( اخلريى: نبت، وهو املنثور. ويقال للخزامي: خريى الرب. عن املصباح.1)
 نسب أيضا إىل زيد اخليل. (2)
 ( يف اللسان: " أبشهب ".3)
 عتيق سالفات سبتها سفينة * تكر -( قبله: إذا مس أسآر الصقور صفت له * مشعشعة مما تعتق اببل 4)

 النياطل: مكاييل اخلمر. -عليها ابملزاج النياطل 
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( ". واجلمع دبر ودابر. وذات الدبر: اسم تثنية. قال ابن االعرايب: وقد صحفه 1وهى ابلفارسية " كرد )
 دبر ". والدبر والُدبـُُر: الَظْهُر. قال هللا تعاىل:االصمعي فقال " ذات ال
 للجماعة، كما قال:)ويـَُولُّوَن الُدبـَُر( *، جعله 

لُقُبِل. وُدبـُُر اأَلْمِر وُدبـُْرُه: آخره. قال الكميت: َأَعْهَدَك من )ال يـَْرَتدُّ إليهم َطْرفـُُهْم( *. والُدبـُْر والُدبـُُر: ِخالُف ا
لكسر: املاُل ودبري: قبيلة من بىن أسد. والِدبـُْر، اب -ُب * َعلى ُدبٍُر َهْيهاَت َشْأٌو ُمَغرِ ُب ُأوىل الَشبيَبِة َتْطلُ 

َعِة )الكثرُي، واِحُدُه ومَجُْعُه َسواٌء. يقال: ماٌل ِدبـٌْر، وماالِن ِدبـْرٌ  ( 2، وأْمواٌل ِدبـٌْر. ورَُجٌل ذو ِدْبٍر: كثري الَضيـْ
َتِد جلهة . والِدبـَْرُة: ِخاَلُف الِقْبلة. يقال: فالٌن ماله ِقْبلٌة وال ِدبـَْرٌة، إذا مل يـَهْ واملاِل، حكاه أبو عبيد عن أىب زيد

َلٌة وال ِدبـَْرٌة، إذا مل يـُْعَرْف َوْجُههُ  . والَدبـََرُة ابلتحريك: واحدة الدبر واالدابر، مثل أْمرِه. وليس هلذا األمر ِقبـْ
 كسر، وأدبره القتب.شجرة وشجر وأشجار. تقول منه: ذبر البعري ابل

_________ 
 ( يف اللسان: " كرده ".1)
 ( يف املخطوطة: " الصنعة ".2)
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والدبرة، ابالسكان والتحريك أيضا: اهلَِزمية يف القتال، وهو اسٌم من اإلدابر. ويقال ايضًا: " َشرُّ الَرأي الَدَبريُّ 
ً ابلفتح، أي يف " وهو الذي َيْسَنُح أخريًا عند فـَْوِت  احلاَجِة. قال أبو زيد، يقال ُفالٌن ال ُيَصلِ ي الَصالَة إال  َدَبِرايَّ

ثون يقولون: ُدبُرايَّ ابلضم. والَدبران: مخسُة كواكَب من الثـَْور، يقال أنَّه سَ آخر وقْ  ناُمُه، وهو من ِتها. واحملدِ 
 اإلنسان: ُعْرقوبُُه. وداِبَرُة الطائِر: اليت َيْضِرُب هبا، منازل القمر. وقال الشيباين: الدبرة: آخر الرمل. وداِبَرةُ 

وداِبَرُة احلاِفر: ما حاذى ُمَؤخَّر الُرْسِغ. والداِبَرُة: َضْرٌب من الَشْغَزبِيَِّة يف وهي كاإلْصَبِع يف ابطن رِْجليه. 
لداِبُر من الِقداِح: خالُف الفائز، اع. والداِبُر: التاِبُع. والداِبُر من السهام: الذي خيرج من اهلََدف. واالِصر 

ه: فخضخضت صفىن يف مَجِ ِه * ِخياَض املُداِبِر ِقْدحاً وصاحُبه ُمدابٌر. قال َصْخُر الَغيِ  اهلَُذيلُّ يصف ماء ورد
ال أبو بَقي منهم ويقال رَجٌل َأداِبٌر، للذي يقطع، َرمِحَُه مثُل ُأابِتٍر. وق وقطع هللا دابَرهم، أي آِخَر من -َعطوفا 



 عبيدة: ال يـَْقَبُل قـَْوَل َأَحٍد وال يلوى على شئ.
 (2 -صحاح  - 83)
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ْت به املرأُة من َغْزهِلا حني تفتله. قال يعقوب: القبيل: ما َأقْـبَـْلَت به إىل َصْدِرَك، والدبري: ما ا َأْدبـَرَ والدبري: م
ٌن ما يـَْعِرُف قَبياًل من َدِبرٍي ". وفالٌن ُمقاَبٌل وُمدابـٌَر: إذا كان حْمضاً من أدبرت به عن َصْدَرَك. يقال: " فال

قبالة واالدابرة، وهو شق يف االذن، مث يفتل ذلك، فإذا أقبل به فهو أبويه. قال االصمعي: وأصله من اال
دابرة، كأهنا زمنة. والشاة مدابرة قة من االذن هي االقبالة واالاالقبالة، وإذا أدبر به فهو االدابرة. واجللدة املعل

األربعاء، من أمسائهم  ( : اسم يوم1ومقابلة وقد دابرهتا وقابلتها. وانقة ذات إقبالة وإدابرة. ودابر ابلضم )
َر ماِء ملَشارَُة. قال ِبْشر: حَتَدُّ القدميِة. والَدابُر ابلفتح: اهلالُك، مثل الَدماِر. والِدابُر ابلكسر: مَجُْع ِدابرٍَة، وهي ا

ها. ( * وفالن أييت الَصالَة ِدابرًا، أي بـَْعَد ما َذَهَب َوقْـتُ 2املزن عن جرشية * على جربة تعلو الدابر غروهبا )
 والَدبوُر: الريح اليت تُقاِبُل الَصبا. وَدبـََر الَسْهُم َيْدبـُُر دبورا، أي خرج من

_________ 
 كما يف القاموس.( وابلكسر أيضا  1)
 ن: " ماء البئر "، يعلو الدابر ".( يف اللسا2)
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، َذَهَب كما َذَهَب َأْمِس الداِبُر. ومنه اهلدف. ودبر ابلشئ: ذهب به. ودبر النهار وَأْدبـََر مبعىًن. ويقال: َهْيهاتَ 
 قوله تعاىل:

َلُه. وُقِرَئ: )والليل إذا دبر(  * أي تَِبَع الَنهاَر قـَبـْ
دا * وتركُت ُمرََّة مثَل أمِس الدابِر )َأْدبـََر( *. قال صخر بن َعمرو بن الشريد السلمى: ولقد قتلكم ثُنَاء وَمْوحَ 

. وَدبـَْرُت احلديَث عن قـَبََّح هللا ما قـََبَل منه وما َدبـََر. وَدبـََر الرجُل: َوىلَّ وَشيَّخَ  ويـُْروى: " املُْدِبر ". ويقال: -
ْثُت به عنه بعد َمْوتِِه وَدبـََرِت الريُح، أي حتوَّلت َدبورًا. ودبر: موضع ابلي من، ومنه فالن الدبرى. ُفالٍن: َحدَّ

، إذا أصابتهم ريح الَدبوِر. وَأْدَبروا، أي دخلوا يف ريح الَدبور. وُدِبَر الَقْوُم، على ما مل يسم فاعله، فهم مدبرون



ابُر: نقيض االقبال. وأدبرت البعري فدبر. وأدبر الرجل، إذا دبر بعريه واالدبر: لقب حجر بن عدى، النه واإلدْ 
 طعن موليا.
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األمر: أن تـَْنظَُر إىل ما يؤول إليه  ( . واالسِتدابر: خالف االستقبال. والتدبري يف1ودابرت فالان: عاديته )
لعبد عن ُدبٍُر، وهو أن يـُْعَتق بعد موِت صاِحِبه، فهو ُمدبَـٌّر. قال والتدبري: ِعْتُق اعاقبته. والتدبري: التفكر فيه. 

ْثَت به عن غرْيِك. وهو يَُدبِ ر حديَث فالن، أي يرويه. وَتدابـََر الق وُم، أي األصمعي: َدبَـّْرُت احلديَث، إذا َحدَّ
 تقاطعوا. ويف احلديث: " ال تدابروا ".

ال: مال دثر، وما الن دثر، وَأْمواٌل َدثـٌْر. وَعَكٌر َدثـٌْر، أي كثرٌي، وهو من الَدثـُْر ابلفتح: املال الكثرُي. يق ]دثر[
فف يف الِداثر األوَّل إالَّ أنَّه جاء ابلتحريك. والِداثر: كلُّ ما كان من الِثياب فوق الشعار. وقد تدثر، أي تل

َب عليه فرِكبه. والُدثور: الدروس. وقد َدثـََر وَتدثَـَّر الَفْحُل الناَقة، أي تسنَّمها. وَتدثَّر الرجُل فرَسه، إذا وثَ 
 الَرْسَم وتداثر. والدثور: الرجل اخلامل النوؤم.

_________ 
 ( يف املخطوطة االوىل: " أدبرت "، صوابه من املخطوطة واللسان.1)
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 ودثر الطائر تدثريا، أصلح عشه.
ابلكسر َدَجرًا، وقوٌم الَدْجران: النشيط الذي فيه مع نشاطة َأَشٌر. ويقال َحرْياُن َدْجراُن. وقد َدِجَر  ]دجر[

 َدجارى. قال العجاج:
 َدْجراَن ال يعشر من حيث أتى * والَدجيور: الظالم. وليلٌة َدجْيوٌر: ُمْظِلَمٌة.

 ْبعاد. وقد َدَحَرُه. قال هللا تعاىل:لَطْرُد واإلالُدحوُر: ا ]دحر[
 )اْخُرْج منها مذءوما مدحورا( *، أي مقصى.

. يقال: َدَخَر الرجُل ابلفتح فهو داِخٌر ) ]دخر[  ( . وأدخره غريه.1الُدخور: الَصغاُر والَذلُّ
، أي ذو ختت. قال الكميت يصف الَدْخداُر: ثوٌب أبيُض َمصوٌن، فارسيٌّ معر ب: أي مُيِْسُكُه الَتْختُ  ]دخدر[
 سحاابً:



 ِرَق عنُه صفح دخدارجَتْلو الَبوا
 الَدرُّ: الَلنَبُ. يقال يف الذم : ال َدر  َدرُُّه! أي ]درر[

_________ 
 ( قال هللا تعاىل: " وهم داخرون ".1)
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رَُجٍل!. وانقٌة َدروٌر، أي كثرية اللنب، ودارٌّ أيضا.  ال َكُثر خريه. ويقال يف املَْدِح: هلل َدرُُّه، أي عمله. وهلل َدرَُّك من
 -فر وكفار. وقال: كان ابُن أمْسَاء يـَْعشوُه وَيْصَبُحُه * من َهْجَمٍة َكَفسيِل الَنْخِل ُدرَّاِر ونوق درار، مثل كا

والُدرَُّة:  - َكفَّْيه خبَْيٍط ُمَوصَِّل ي سريٌع. قال امرؤ القيس: َدريٍر َكُخْذروِف الَوليِد َأَمرَُّه * تَتابُعُ وفـََرٌس َدريٌر، أ
ا ُدرٌَّة ُمنَـعََّمٌة )الْلْؤلَؤُة، واجلمع ُدرٌّ و  ( * يف ِنْسَوٍة ُكنَّ 1ُدرَّاٌت. وأنشد أبو زيد للربيع بن َضُبع الَفزاري : كأهنَّ

َلها دُ   الدال فيقال درى، مثل والكوكب الدرى: الثاقب املضئ، نسب إىل الُدرِ  لبياضه. وقد ُتْكَسرُ  -َررا قـَبـْ
لِدرَّة أيضاً: كثرُة اللنب وَسَيالنُه. وللساق ِدر ة، أي سخرى وسخرى، وجلى وجلى. والدرة: الىت يضرب هبا. وا
. واجلمع ِدَرٌر. قال النمر اسِتدرار للَجْري. وللسوق ِدرٌَّة، أي نَفاٌق، عن أيب زيد. و  للسحاب ِدرٌَّة: أي َصبٌّ

 ابن تولب:
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل: " درة بيضا منعمة "، صوابه من اللسان.1)
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أي ذات  -َغماٌم ينزِ ُل ِرْزَق الِعباِد * فََأْحيا البالَد وطاَب الَشَجر  -سالم االله وَرحْيانُه * ورمحُتُه ومَساٌء ِدَرْر 
َرٍر واحٍد ابلفتح، أي على َقْصٍد واحد. وحنن على َدَرِر ِدَرٍر. ومَساٌء ِمْدراٌر، أي َتُدرُّ ابملطر. ويقال: مها على دَ 

ْصِدِه. وَدَرُر الريح أيضاً: مهبها. ودرالضرع اللنب يدر ُدرورًا. وَدرَّت َحلوبَُة املسلمني أي الطريق، أي على قَ 
ئُـُهم. وَأَدرَِّت الناَقُة، فهي ُمِدرٌّ، إذا َدرَّ لَبَـُنها والريح ُتِدرُّ الَسحاَب وتَ  ْسَتِدرُُّه، أي َتْسَتْحِلُبُه. وقال احلادرة: فـَيـْ

َقِع )ِبغرِيِض سارِيٍَة َأَدرَّ  نـْ ومنه قوهلم: بني عينيه ِعْرٌق يدره العضب.  -( 1ْتُه الَصبا * من ماِء َأْسَجَر طَيِ ِب املُْستـَ
عزى استذراء، ويقال: حيركه. قال أبو حممد االموى: استدرت املعزى: أرادت الفحل. ويقال أيضا: استذرت امل

 من املعتل ابلذال املعجمة.



_________ 
 -عد أول رقدة * ثغب برابية لذيذ املكرع ( قبله: فكأن فاها ب1)
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( ". واجلمع الدرادر. ودر در 1والدردر: مغارز أسنان الصىب. ويف املثل: " أْعيَـْيِتين أُبُشٍر، فكيف بدردر )
رب من الشجر. والُدْردوُر: املاء الذي َيدوُر وخياف فيه الغرق. وقوهلم: " الصىب البسرة: ال كها. والدردار: ض

ل: أصله أن سعد القني كان رجال من العجم يدور يف ده درين وسعد القني " من أمساء الكذب والباطل. ويقا
ي أان خارج ( "، كأنه يودع القرية، أ2خماليف اليمن يعمل هلم، فإذا كسد عمله قال ابلفارسية: " ده بدرود )

غدا. إمنا يقول ذلك ليستعمل، فعربته العرب وضربوا به املثل يف الكذب، وقالوا: " إذا مسعت بسرى القني 
 فإنه مصبح ".

 الِدساُر: واحد الُدُسِر، وهي خيوٌط ُتَشدُّ هبا أَْلواُح السفينة، ويقال هي املَسامرُي. وقوله تعاىل: ]دسر[
 وُدْسر أيضا، مثل عسر وعسر. قال بشر:)َعلى ذاِت ألواٍح وُدُسٍر( *. 

_________ 
أشرىف تغرك، فكيف اآلن ( قال أبو زيد: هذا رجل خياطب امرأته، يقول: مل تقبلي االدب وأنت شابة ذات 1)

 وقد أسننت حىت بدت درادرك.
 ( يف املطبوعة االوىل: " ده بدرور ".2)
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ابن عب اس رضي هللا عنهما يف  والدسر: الدفع. قال -ٌة جوانُِبها َرداح ( * ُمَضربََّ 1معبدة السقائف ذاُت ُدْسٍر )
، أي َيْدفـَُعه. وَدَسَره ابلُرْمِح. ورجٌل ِمْدَسٌر. والَدْوَسُر: اجلََمُل العنرب: " إمنا هو شئ يدسره الَبْحر َدْسرًا "

ومجل دوسرى، كأنه  -الضخم، واالنثى دوسرة. قال عدى: ولقد عديت دوسرة * كعالة القني مذكارا 
ضربت دوسر ( : 2َمْنُسوٌب إليه، وَدْوَسراينٌّ أيضاً. ودوسر: اسم كتيبة كانت للنعمان بن املنذر. قال الشاعر )

 -( 3فيهم ضربة * أثبتت أواتد ملك فاستقر )
_________ 

 ( يف املختار من أشعار العرب:1)



 معبدة املداخل حني تسمو
 ( املثقب العبدى.2)
بن برى: صوابه " فيه " النه عائد على يوم احلنو. وقبله: كل يوم كان عنا جلال * غري يوم احلنو من ( قال ا3)

 -زاه هللا من ذى نعمة * وجزاه هللا إن عبد كفر وبعده: فج -جنىب قطر 
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َعُر َدَعرًا، فهو عوٌد الَدَعُر ابلتحريك: الَفساد. والَدَعُر أيضاً: مصدر قولك: َدِعَر العوُد ابلكسر َيدْ  ]دعر[
واخلُْبُث. يقال: هو خبيٌث داِعٌر بنيِ  الَدَعِر  دعر، أي ردئ كثري الدخان. ومنه ُأِخذت الَدعارة، وهي الِفْسق

اعر أيضا: اسم فحل منجب تنسب إليه الداعرية من االبل. وحكى والَدعارِة. واملرأة داِعَرٌة، عن أىب عمرو. ود
 -( * أسود صالال كأعيان البقر 1د. وأنشد: حيملن فحما جيدا غري دعر )الغنوى: عود دعر، مثال صر 

 ُر: الذي ُقِدَح به ِمرارًا فاْحرَتق طَرفُه، فصار ال يوري.والزند اأَلْدعَ 
ُيَدْعثِ الدعثرة: اهلدم. واملدعثر: امل ]دعثر[ ُرُه هدوم. ويف احلديث: " ال تقتلوا أوالدَكم ِسر ًا، إنَّه لُيْدِرُك الفاِرَس فـَ

 ( :2ُم. وقال الشاعر )"، أي يهدمه ويطحطحه. يعىن بعد ما صار رَُجاًل. والُدْعثوُر: احلَْوُض املتثل ِ 
_________ 

 ( وقبله:1)
 أقبلن من بطن قالب بسحر

 لغنوى.( مضرس بن ربعى، أو طفيل ا2)
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 حت دعاثره.وقلن على الفردوس: َأوَُّل َمْشَرٍب * َأَجْل َجرْيِ ِإْن كانت أبي
( : الَدْفع. ويف 1الدغرة: أخد الشئ اختالسا. ويف احلديث " ال َقْطَع يف الَدْغَرِة "، وَأْصُل الَدْغِر ) ]دغر[

ْبَن أوالدَكُ  نَّ ابلَدْغِر "، وهو أن تـُْرَفَع هَلاُة املَْعُذوِر. وقوهلم: " َدْغرى ال َصفَّى " أي اْدَغروا احلديث: " َعالَم تـَُعذِ 
 وال ُتصافُّوهم. ويقال أيضاً: َدْغرًا ال َصفَّاً، مثل عقرى وحلقى وعقرا وحلقا.عليهم 

( * وال 2العمل املقذى ) الَدْغَمَرُة: اخلَْلُط. يقال ُخُلٌق دغمرى ودغمرى. قال العجاج: ال يزدهيىن ]دغمر[
 ودغمرت عليه اخلرب: خلطت عليه. واملدغر: اخلفى. -من االخالق دغمرى 



( : الَنَْتُ َخاصًَّة يقال: َدْفرًا له، أي نـَْتناً. ومنه قيل للُدْنيا: ُأمُّ َدْفٍر. والَدْفر وأمُّ َدْفٍر من أمساء 3ُر )الَدفَـ  ]دفر[
 الَدواهي.

_________ 
 ( دغر كمنع.1)
 ( يف اللسان: " املقزى ".2)
 ( ابلتحريك ويسكن.3)
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( ! أي 1اه )أي دفرة منتنة. وقول عمر رضي هللا عنه: وادفر ويقال لألمة إذا ُشِتمت: اي دفار، مثل قطام، 
 يه أمره.وانـَْتناُه. ويقال: َدْفرًا داِفرًا ملا جيئ به فالن، أي نـَْتناً، وكذلك إذا قـَبَّْحَت عل

 الَدْفرَتُ: واحد الَدفاِتِر، وهي الكراريس. ]دفرت[
ن يفرتي الَدقاريَر، أي اأَلكاذيَب والُفْحَش. ورجل الَدقاريُر: الَدواهي، الواحدة ِدْقرارٌَة. يقال: فال ]دقر[

 ( . ودقرى: اسم روضة.2ِدْقرارٌَة، أي منام. والدقرار والدقرارة: التبان )
 جيََِد اَلُك. يقال: َدمََّرُه َتْدمريًا، وَدمََّر عليه مبعىًن. وَتْدمرُي الصاِئِد: أن يَُدخِ ن ُقرْتََتُه ابلَوَبِر لئالَّ الَدماُر: اهلَ  ]دمر[

 الَوْحُش رحَيُه فيه. قال أوس بن حجر:
_________ 

فة غري واحد، فلما انتهى إىل ص( وذلك أنه سأل بعض أهل الكتاب عمن يلى االمر من بعد، فسمى 1)
 بتحقيق شاكر وهارون. 371أحدهم قال عمر: وادفره. إصالح املنطق 

 ( وهى سراويل بال ساق.2)
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وَدَمَر َيْدُمر ُدمورًا: دخَل بغري إْذن. ويف  -وسه بني الصفيح سقائف ( * لنام1ح مدمرا )فالقى عليها من صبا 
 ". وتدمر: بلد ابلشام. ويربوع َتْدُمريٌّ، إذا كان صغريًا قصريًا.احلديث: " َمْن َسَبَق طرفه استئذانه فقد دمر 

لئال يلتبس ابملصادر الىت جتئ على  الدينار أصله دانر ابلتشديد، فأبدل من أحد حريف تضعيفه ايء ]دنر[
 فعال، كقوله تعاىل:



انمة، النه أمن اآلن من بوا آبايتنا كذااب( *، إال أن يكون ابهلاء فيخرج على أصله، مثل الصنارة والد)وكذ
 االلتباس. واملدنر من اخليل: الذى يكون فيه نكت فوق الربش.

ا قال هللا تعاىل: ]دور[  الداُر مؤنَّثٌة. وإمنَّ
 ى معىن املَْثوى واملوِضِع كما قال:)وَلِنْعَم داُر املُتَّقني( * فذُكِ ر عل
 ىن.(( * فأنث على املع2)نِْعَم الَثواُب وَحُسَنْت مرتفقا )

_________ 
 ( صباح، كغراب: بطن من بطون العرب.1)
ريد ابملرفق موضع ( قلت: التأنيث يف قوله وحسنت مرتفقا ليس على املعىن بل على لفظ االرائك إن أ2)

 خمتار. االرتفاق، وهو االتكاء، أو على لفظ اجلنات إذا أريد ابملرفق املنزل اه
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وأدىن العدد أدؤر، فاهلمزة فيه مبدلة من واو مضمومة. ولك أن ال هتمز. والكثري داير مثل جبل وأجبل 
 ال أميَُّة ابن أىب الصلت ميدح عبد هللا بنثل أسد وأسد. والدارة: َأَخصُّ من الدار. قوجبال. ودور أيضا م

والدارَُة: اليت َحْوَل القمر، وهى اهلالة. وقول  -ُجْدعان: َلُه داٍع مبَكََّة ُمْشَمِعلٌّ * وآَخُر فـَْوَق دارَتِِه يُنادي 
بيدة: هو قال أبو ع -ا السيف ما قال ابن دارة أمجعا الشاعر زميل الفزارى: فال تكثرا فيه املالمة إنه * حم

ٌر، سامل بن دارة، وكان هجا بعض بىن ف زارة فاغتاله الفزارى حىت قتله بسيفه. ويقال: ما هبا ُدوريٌّ وما هبا َدايَّ
 أي َأَحٌد. وهو فـَْيعاٌل من ُدْرُت، وأصله ديوار، فالواو إذا وقعت بعد ايء ساكنة قبلها فتحة قلبت ايء

 به. وتدوير الشئ: جعله مدورا. ْورًا وَدَوراانً. وَأدارَُه غريه وَدوَّرَ وأدغمت، مثل أايم وقيام. ودار الشئ يدور دَ 
 ( :1واملداورة كاملعاجلة. قال الشاعر )

_________ 
 ( هو سحيم بن وثيل.1)
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الدارى ( * والَدوَّاريُّ: الَدْهُر يدور ابالنسان أحواال قال العجاج: وأنت قنسرى و 1* وجندين ُمداَورَُة الُشُؤوِن )
والدارى: العطار، وهو َمْنسوٌب إىل داريَن: فـُْرَضٌة ابلبحَرْيِن فيها سوٌق  -( 3( * والدهر ابالنسان دوارى )2)



كان حُيَْمل إليها ِمْسٌك من انحية اهلِْند. ويف احلديث: " َمَثُل اجلَليِس الصاِلِح مثل الداِريِ  إْن مل حُيِْذَك من ِعْطرِِه 
والداريُّ  -الشاعر: إذا التاِجُر الداِريُّ جاء بَفأرٍَة * من امِلْسِك راَحْت يف َمفارِِقها جَتْري  ". قال َعِلَقَك من ِرحِيه

أيضاً: َربُّ النَـَعم، مُسِ َي بذلك ألنه ُمقيٌم يف داره، فنسب إليها. وقال الراجز: لبث قليال يلحق الداريون * أهل 
 ا يبلونحلقوا م( املكفيون * سوف ترى إن 4اجلياد البدن )

_________ 
 ( صدره: أخو مخسني جمتمع أشدى1)
 ( املعروف يف إنشاده:2)

 أطراب وأنت قنسرى،
 ( يف اللسان بعده:3)

 أفىن القرون وهو قعسرى
 ( يف اللسان، وكذلك يف املخطوط:4)

 ذوو اجلياد البدن:
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اعى الذى ليس مبالك هلا. والدائرة: واحدُة يقول: هم أرابب املال، واهتمامهم إببلهم أشد من اهتمام الر 
يف الفرس مثاين عشرة دائرة. والدائرة: اهلزمية. يقال: عليهم دائرُة الَسوِء. واملُدارَُة: ِجْلٌد يُداُر الدوائر. يقال: 

 -ف وخُيَْرُز على هيئة الدلو فيستقى هبا. قال الراجز: ال يستقى يف النزح املضفوف * إال مدارات الغروب اجلو 
عة االجواف، قصرية اجلوانب لتنغمس يف املاء وإن يقول: ال ميكن أن يستقى من املاء القليل إال بدالء واس

كان قليال فتمتلئ منه. ويقال هي من املدارة يف االمور. فمن قال هذا فإنه بكسر التاء يف موضع النصب أي 
ه. ودوار ابلضم: َصَنٌم، وقد يفتح. وقال امرؤ مبدارة الدالء، ويقول: " ال يستقى " على ما مل يسمَّ فاعلُ 

والُدواُر أيضاً من ُدواِر الرأس. يقال: ِديَر  - لنا ِسرٌب كأنَّ نِعاَجُه * َعذارى ُدواٍر يف ُمالٍء ُمَذيَِّل القيس: فـََعنَّ 
 ابلرجل، وُأديَر به. وَديـُْر النصارى، أصله الواو، واجلمع أداير.
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 األعرايب: يقال للرجل إذا رََأَس أصحابه: هو رَْأُس الدير.الدير. وقال ابن والديراىن: صاحب 
وجيمع على دهور.  -قال الشاعر: إنَّ َدْهرًا يـَُلفُّ مَشْلي جبُْمٍل * َلَزماٌن يـَُهمُّ ابإلْحساِن  الَدْهُر: الزمان. ]دهر[

َلٌة ويقال: الدهر: أال بد. وقوهلم: دهرا داهر، كقوهلم: أبدا أبيد. وق وهلم: َدْهٌر َدهارِيُر، أي شديٌد، كقوهلم: ليـْ
َوُم، و  ساعٌة َسْوعاُء. وأنشد أبو عمرو بن العالء لرجل من أهل جند: وبينهما املرُء يف لَْيالُء، وهَناٌر َأهْنَُر، وَيوٌم أَيـْ

( 2 َتذَكَُّرُه * والَدْهُر أَيَـَّتما حاٍل )حىت كأْن مل يكْن إال   -( 1األحياِء ُمْغَتِبٌط * إذا هو الَرْمُس تـَْعفوُه اأَلعاصرُي )
. ويف احلديث: " ال َتُسبُّوا الَدْهَر فإنَّ الدهَر هو هللا "، ويقال: ال آتيك َدْهَر الَداهرين، أي أبداً  -َدهاريُر 

 ألهنم كانوا ُيضيفون النوازَل إليه، فقيل
_________ 

ة مذكورة يف درة الغواص، ونقلها صاحب وفيات ( هلذا البيت مع القصيدة الىت هو منها قصة عجيب1)
 االعيان أيضا.

 ( يف اللسان: " حني ".2)
 (2 -صحاح  - 84)
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ٌر، أي نزل هبم. وما ذاك ِبَدْهري، هلم: ال تسبُّوا فاعَل ذلك بكم، فإن ذلك هو هللا تعاىل. ويقال: َدَهَر هبم َأمْ 
ُم ابن نويرة: لعمري وما دهري بِتأِبنِي هاِلٍك * وال َجَزعاً مما أي عاديت. وما َدْهري بكذا، أي مِهَّيت قا ل ُمَتمِ 

والُدْهريُّ ابلضم: املُِسنُّ. والدهرى ابلفتح: امللحد. قال ثعلب: مها مجيعا منسوابن إىل  -صاَب فَأْوَجعا أَ 
ودهورت الشئ، إذا ر وهم رمبا غريوا يف النسب، كما قالوا سهلى ابلضم للمنسوب إىل االرض السهلة. الده

 مجعته مث قذفته يف مهواة. يقال: هو يدهور اللقم، إذا كربها.
 فصل الذال

ه حني َأْذَأْرتُُه، أي اْجرَتََأ أبو زيد: َأْذَأْرُت الرجَل بصاحِبه إْذآرًا، أي َحرَّْشُتُه وَأْوَلْعُتُه به. وقد َذِئَر علي ]ذأر[
اجهنَّ "، قال األصمعي: يعين نـََفْرَن وَنَشْزَن واْجرَتَْأَن. يقال منه: عليه. ويف احلديث: " َذِئَر النساء على أزو 

 أة َذِئٌر على فاِعٍل، مثل الرجِل قال عبيد:امر 
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يعين نـََفروا من ذلك وأنكروه. ويقال: إن شؤونك  -ْتلى عاِمٍر وتغضَّبوا ( عن متيم أهنم * َذِئروا لقَ 1ولقد أاتان )
ْرَأُم أبنفها َرُه، أي َكرَِهُه وانصرف عنه. وانقة مذائر: تنفر عن الَوَلِد ساعَة تضُعه، ويقال هي اليت تَـ َلَذئـََرٌة. وقد َذئِ 

 وال َيْصُدُق حبها. وذئر ابلشئ، أي ضرى به واعتاده.
صمعي: أليب ذؤيب: : الكتابة، مثل الَزْبِر. وقد َذبـَْرُت الِكتاَب َأْذبـُُرُه وَأْذِبُرُه َذْبرًا. وأنشد األالَذبـْرُ  ]ذبر[

 -( 2عرفت الداير كرقم الدوا * ة يذبرها الكاتب احلمريى )
وقول الَذخرية: واحدة الَذخائر. وقد ذخرت الشئ أذخره ذخرا، وكذلك ادََّخْرتُُه، وهو افْـتَـَعْلُت.  ]ذخر[

 ( :3الشاعر الراعى يصف امرأة )
_________ 

 ( يف اللسان: " ملا أاتىن ".1)
 -له. وبعده: برقم ووشى كما زخرفت * مبيشمها املزدهاة اهلدى  ( مطلع قصيدة2)
ورواه هناك " خواصرها " كما قاله بعد. وقال يف متدحت: يروى ابلدال  ( سبق يف )مدح( أنه يصف فرسا،3)

 والذال مجيعا.

(2/662) 

 

. ويروى: " خواصرها يعىن أجوافها وأمعاءها -سقيناها العكيس متذحت * مذاخرها وازداد رشحا وريدها  فلما
 ". واالذخر: نبت، الواحدة إذخرة.

الَذرُّ: مجع َذرٍَّة، وهي أصغر النمل، ومنه مسى الرجل ذرا، وكىن أبىب ذر. وذرية الرجل: ولده. واجلمع  ]ذرر[
ُت. وُر ابلفتح: لغة يف الَذريَرِة، وجيمع على وَذَرْرُت احَلبَّ والدواَء وامِللَح َأُذرُُّه َذرًّا: فـَرَّقْـُتُه. والَذر  الَذراِريُّ والُذرِ ايَّ

طلعت. ويقال: َذرَّ البَـْقُل، إذا طلَع من االرض، عن أىب زيد. وحكى  أذرة. وذرت الشمس تذر ذرورا ابلضم:
رًا: أي ساء ُخُلُقها، وهي ُمذارٌّ، وهي يف معىن العلوق واملذائر. قال: ومنه الفراء: ذارت الناقة تذارُّ ُمذارًَّة وِذرا

 إال أنه خففه للضرورة. -( ذرات أبنفها * فمن ذاك تبغى غريه وهتاجره 1قول احلطيئة: وكنت كذات البو )
_________ 

 ( يف اللسان: " كذات البعل "، وكذلك يف ديوانه.1)
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 وقال أبو زيد: يف فالن ِذراٌر، أي إعراض غضبا، وكذرار الناقة.
ر فهو مذعور. وامرأة َذعوٌر: ُتْذَعُر من واالسم: الذعر ابلضم. وقد ذعذعرته أذعره ذعرا: أفزعته،  ]ذعر[

وك محري، النه زعموا محل الربية. وانقة ذعور، إذا مس ضرعها غارت. وذو االذعار: لقب ملك من مل
 النسناس إىل بالد اليمن فذعر الناس منه.

ُ الَذَفِر. وقد َذِفَر ابلكس الَذفـَُر ابلتحريك: كلُّ ريح ذَِكي ٍة من طيٍب أو َنْْتٍ. ]ذفر[ ر يقال ِمْسٌك َأْذفـَُر، بنيِ 
ُصناٌن وُخْبُث ريٍح. والِذْفرى من الَقفا، هو  َيَذفـُُر. وَرْوَضٌة َذِفَرٌة. والَذفـَُر: الُصناُن. وهذا رجٌل َذِفٌر، أي له

فها للتأنيث. وهى مأخوذة املوضع الذي يـَْعَرُق من البعري خلف االذن. يقال: هذه ذفرى أسيلة، ال تنون الن أل
من ذفر العرق، الهنا أول ما يعرق من البعري. قال االصمعي: قلت اليب عمرو بن العالء: الذفرى من الذفر؟ 

 واملعزى من املعز؟ فقال: نعم. وبعضهم ينونه يف النكرة وجيعل ألفه ال: نعم.فق
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اء، وهذه االلف يف تقدير االنقالب عن الياء، ومن لالحلاق بدرهم وهجرع. واجلمع ذفرايت وذفارى بفتح الر 
ِفرٌَّة. قال بعضهم: ذفار مثل صحار. أبو زيد: بعري ذفر ابلكسر مشد الراء: أي عظيم الِذفرى. وانقٌة ذِ مث 

: الشابُّ الطويل التامُّ اجلَْلُد. والَذْفراُء: ُعْشَبٌة َخبيَثُة الرائحة ال يكاد املال أيكلها، عن  يعقوب. قال: والِذِفرُّ
ا َسِهَكٌة من احلديد وصدئة ) ( ابلعرى * قردمانيا 2( . قال لبيد: فخمة ذفراء ترتى )1وكتيبة ذفراء، أي أهن 

 -ا كالبصل وترك
َكُر: خالف األُنْثى. واجلمع ذكور، وذكران، وذكارة أيضا، مثل حجر وحجارة. والذكر: الَعْوُف، الذَ  ]ذكر[

اس، كأهنم فرقوا بني الذكرى الذي هو الَفْحَل وبني الذََكِر الذي هو العْضو، يف واجلمع املَذاكرُي على غري قي
د واالاببيل. والذََكُر من احلديد: خالف له واحد، مثل العبادياجلمع. وقال االخفش: هو من اجلمع الذى ليس 

 األنيِث.
_________ 

 ( يف اللسان: " وصدئه ".1)
 ( ترتى: تقبض وجتمع.2)
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را البقل: ما غلظ منه، وإىل املرارة هو. وسيف ذََكٌر وُمذَكٌَّر، أي ذو ماٍء. قال أبو عبيد: هي سيوف كو وذ 
ا من عمل اجلن. واملذكرة: الناقة اليت تشبه اجلََمَل يف شفراهتا حديد ذكر، ومتوهنا أنيث. قال: ويقول الناس إهن

هُتُما. وىف احلديث: " أنه كان يطوف يف ليلة اخلَْلِق واخلُُلِق. ويقال: ذهبت ذُْكَرُة الَسْيِف و  ذُْكَرُة الرجل: أي ِحدَّ
ف ذو فسئل عن ذلك فقال: إنه أذكر "، يعىن أحد. وسي على نسائه ويغتسل من كل واحدة منهن غسال،

والذِْكرى، ( : جي د الذِْكِر واحِلْفِظ. والتذكري: خالف التأنيث. والذِْكُر 2( ، أي صارم. ورجل ِذكِ رٌي )1ذُْكٍر )
 * وَمطافُُه لك ذُْكَرُة ابلكسر: خالف الِنْسياِن. وكذلك الذُْكَرُة، وقال كعب بن زُهري: أىنَّ َأملَّ ِبَك اخلَياُل َيطيفُ 

 كرى ِمثْـُلُه. تقول: ذََكْرتُُه ِذْكرى، َغري جُمْراٍة.والذِ  -( 3وُشفوُف )
_________ 

 ( يف اللسان والقاموس: " ذكرة ".1)
 ري، وذكر، وذكر.( وذك2)
 ( يف اللسان: " وشعوف ".3)
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 ( والثَناُء. وقوله تعاىل:1وقوهلم: اْجَعْلُه منَك على ذُْكٍر وِذْكٍر، مبعىًن. والذِْكُر: الصيُت )
كم الذِْكَرُة من َوَلِدَك؟ أي الذكور. وذكرت الشئ )ص والقرآِن ذي الذِْكِر( * أي ذي الَشَرف. ويقال أيضاً:  

 . وَأذَْكْرتُُه غريي وذَكَّرته، مبعىًن. قال هللا تعاىل:الِنْسياِن، وذََكْرتُُه بلساين وبقليب، وتذكَّْرتُهُ  بعد
اَجُة. وَأذَْكَرِت )واذََّكَر بـَْعَد ُأمِ ٍة( *، أي ذكره بعد نسياٍن، وأصله اذتكر فأدغم. والتذكرة: ما تستذ كر به احل

 كور. ويذكر: بطن من ربيعة. ذََكرًا. وامِلْذكاُر: اليت من عادهتا أن َتِلَد الذ املرأُة فهي ُمْذِكٌر، إذا َوَلَدتْ 
. ومجع  ]ذمر[ ، وَذمرٌي مثل َكبرٍي، وِذِمرٌّ مثال ِفِلزٍ  ٍَ الذمر: الُشجاُع. وفيه أربع لغات: ِذْمٌر وَذْمٌر مثل ِكْبٍد وَكْبِد

 ْمِر َأْذماٌر. وذمرته أذمره ذمرا: حثثته.الذِ 
_________ 

 ليه صاحب الوفيات.( قوله: الصيت، هو بكسر الصاد ال ابالمالة كما نبه ع1)
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وذمر اأَلَسُد: أي زََأَر. وَتذاَمَر القوُم، أي َحثَّ بعضهم بعضاً، وذلك يف احلرب. قوهلم: فالن حامى الِذماِر، أي 
م ِمَر وَغِضَب محى. وفالن أمنع ذمارامن فالن. ويقال: الِذماُر إذا ذَ  ما َوراَء الَرُجِل، مما حيَِقُّ عليه أن حَيْمَيُه، ألهنَّ

الوا: حامي الِذمار، كما قالوا: حامي احلقيقة. ومُسِ ي ِذمارًا ألنَّه جيب على أهله الَتَذمُُّر له. ومُسِ َيْت حقيقًة ألنَّه ق
وَظلَّ يـََتَذمَُّر على فالن، إذا تـََنكََّر  الدفع عنها. وأقبل فالن يتذمر، كأنه يلوم نـَْفَسُه على فاِئٍت.حيق على أهلها 

( : 1والَتْذمرُي: أن يُْدِخَل الَرُجُل َيَدُه يف َحياِء الناَقِة ليَـْنظَُر َأذََكٌر جنينها أم أنثى؟ قال الشاعر )له وَأْوَعَدُه. 
ِهُل والُعُنُق وما َحْوَلُه إىل الِذْفرى، وهو الذي واملَُذمَُّر: الكا -نَي * َمىت ُذمِ َرْت قـَْبلَي اأَلْرُجُل وقال املَُذمِ ُر للناجِت 

 ُه املَُذمِ ُر.يَُذمِ رُ 
 الَتْذيرُي: أن تـَُلطََّخ َأْطباُء الناقة ابلذاير، ]ذير[

_________ 
 ( الكميت.1)
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: َقْد غاَث رَبَُّك هذا  اِم ِخْصٍب َفعاَش ُهُم * ِبعاخلَْلَق ُكلَّ وهو بعر رطب، لئال يـَْرَتِضَعها الَفصيُل. وأنشد الكسائيُّ
ويقال للرجل: إذا اْسَودَّْت  -وَأهْبَُلوا َسْرَحُهْم من َغرْي تودية. * وال ذاير ومات الفقراء والُعُدم  -الناُس والنَـَعُم 

 َأْسنانَُه: قد ُذيِ َر ُفوُه َتْذِيريًا.
 فصل الراء

 زال. وأنشد:الفر اء: ُمخٌّ رَيـٌْر وريٌر، أي فاسد ذاهب من اهل ]رير[
ظاهر اهلزال، النه دق عظمه ورق جلده، فظهر خمه. وإمنا قال ابدايت  ( * أي أان1والساق مىن ابدايت الرير )

آخر. والساق واحدة النه أراد الساقني، والتثنية جيوز أن خيرب عنها مبا خيرب عن اجلمع، النه مجع واحد إىل 
 جعله رقيقا.ويروى: " ابردات ". وأراَر هللا خُمَُّه، أي 

_________ 
يب شنبل. وقبله كما يف نسخة. أقول ابلسبت فويق الدير * إذا أان مغلوب قليل ( قوله: والساق اخل، هو ال1)

 -الغري 
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 فصل الزاى
رِض الزاِئرِيَن الَزئرُي: صوت األسد يف َصدره. وقد زََأَر يـَْزَأُر زَْأرًا وزَِئريًا، فهو زاِئٌر. قال عنرتة: َحلَّْت أبَِ  ]زأر[

َنُة خَمَْرِم 1فََأْصَبَحْت * َعِسرًا َعَليَّ ِطالهُبا ) أيضًا: زَِئَر األَسُد ابلكسر يـَْزَأُر، فهو  يعين األعداء. ويقال -( ابـْ
على وكذلك تزأر االسد.  -ل الشاعر: ما خُمِْدٌر َحِرٌب ُمْستْأِسٌد َأِسٌد * ُضبارٌِم خاِدٌر ذو َصوَلٍة زئر زَِئٌر. قا

 ( الزأرة.2تفعل ابلتشديد. والزأرة: االمجة. ويقال: أبو احلارث مرزابن )
َرُة: الِقْطعة من احلديد، واجلمع زُبـٌَر، قال هللا تعاىل: ]زبر[  الُزبـْ

  احلَديِد( *، وزُبـٌُر أيضاً، قال تعاىل:)آُتوين زُبـَرَ 
 )فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا( *، أي قطعا.

_________ 
لزوزىن يف شرح املعلقات: " طالبك " بكاف اخلطاب ال بضمري الغائبة، وأجاب الشارح عن وجه ( رواية ا1)

 من املطبوع. قاله نصر. 153. فانظره يف صفحة العدول إىل اخلطاب
 واىن. مرزابن " بفتح امليم وضم الزاى، مبعىن رئيس. اه ( قوله: "2)
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َرِة. ومنه والزبرة أيضا: موضع الَكاِهل. يقال: رَ  زُبـَْرُة. األسد. يقال: َأَسٌد َمْزبـََراينٌّ، أي جل َأْزَبر، أي عظيم الُزبـْ
ضخم الزبرة. وقوهلم يف املثل: " قد هاجت زبراء " هي اسم جارية كانت لالحنف بن قيس، وكانت سليطة، 

ا كاهال األسد، ( ، ومه1مثال. والزبرة: كوكبان نريان ) فإذا غضبت قال االحنف: قد هاجت زبراء! فذهب
والَزبـُْر ابلفتح: الَزجُر واملَْنع. يقال: زبره يزبره ابلضم زبرا، فإذا انتهره. ويقال: ما له زبر، أي  يَنِزهُلُما الَقَمُر.

ُر أيضاً: َطيُّ الِبْئِر ابحلجارة. يقا ٌر َمْزبورٌَة. الزبر: الكتابة. َعْقٌل ومتاُسٌك، وهو يف األصل مصدٌر. والَزبـْ ل: بئـْ
: مسعت أعرابياً يقول: أان َأْعِرُف تـَْزِبَريت، أي َخطِ ي وكتابيت. والزِبـُْر: يقال: زبر يزبر ويـَْزِبُر. قال األصمعي

 الكتاُب، واجلمع زبور مثل قدر وقدور، منه قرأ بعضهم:
 )وآتينا داود زبورا( *.

_________ 
 ما قدر سوط ".( يف اللسان: " بينه1)
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ح: الكتاب، وهو فعول مبعىن مفعول من زبرت. والزبور: كتاب داود عليه السالم. والزبور ابلفتواملزبر قلم. 
 ( :1والزبر ابلكسر والتشديد: القوى الشديد. قال الراجز )

قال ابن  ْع منه شيئاً.أكون مث أسدا زبرا * أبو زيد: أخذت الشئ ِبَزْوَبرِِه وِبَزأَبرِِه وِبَزْغرَبِِه، إذا أخذته كله ومل َتدَ 
أي نسبت إىل بكماهلا. والزنربية:  -( من تنوخ قصيدة * هبا جرب عدت على بزوبرا 2: إذا قال غاو )أمحر

ضرب من السفن ضخمة. والُزنْبوُر: الَدبـُْر، وهي تؤنُث، والزنبار لغة فيها، حكاها ابن السكيت: واجلمع 
وا الزايدات، مث بنوا عليه، كما قالوا: ثة أحرف وحذفم ردوه إىل ثالالزانبري. وأرض مزبرة: كثرية الزانبري، كأهن

أرض معقرة ومثعلة، أي ذات عقارب وثعالب. واْزأبََرَّ الَكْلُب: تـَنَـفََّش. واْزأبََرَّ الَشَعُر: تنفش. قال الشاعر 
(3: ) 

_________ 
 ( أبو حممد الفقعسى.1)
 من معد ". -ابملهملة  -( يف اللسان: " عاو 2)
 ي.ن منقذ احلنظل( املرار ب3)
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أبو زيد: اْزأبََرَّ النَـْبُت والَوبـَُر، إذا نـََبَت. والزِْئرِبُ  -( 1فهو ورد الَلْوِن يف اْزبِْئرارِِه. * وُكَمْيُت الَلْون ما مل يـَْزبَِئر  )
. يقال: زَْأبـََر الثَـ  ه. قال ْوُب فهو مزأبر، إذ خرج زئرب ابلكسر مهموٌز: ما يـَْعلو الَثوَب اجلَديَد، ِمْثَل ما يـَْعلو اخلَزَّ

 ( ىف ابب الالم.2يعقوب: وقد قيل زئرب بضم الباء، وقد ذكرانه يف ضئبل )
 الزبطرة، مثال القمطرة: ثغر من ثغور الروم. ]زبطر[
َينْي. ومَجٌل قال الفرَّاء: الزِبـَْعرى: السيِ ُئ اخلُُلِق، ومنه مسِ ي الرجل الكثرُي شعر الَوْجه واحلاجبني والَلحْ  ]زبعر[

 وأبو عمرو مثله. زبعرى كذلك.
 الَزجُر: املَْنُع والنَـْهُي. يقال: زجره وازدجره، فانزجر وازدجر. ]زجر[

_________ 
 -( بعده: قد بـََلْوانُه على عالَّتِِه * وعلى التيسري منه والضمر 1)
ال نعلم ضم الباء فيهما. قال ثعلب: ( قال هناك: الضئبل ابلكسر واهلمز مثال الزئرب: الداهية، ورمبا جاء 2)



وقد غلط املرتجم هنا  يف الكالم فعلل، فإن كان هذان احلرفان مسموعني بضم الباء فيهما فهو من النوادر. اه
 يف تفسري الضئبل ففسره مبعىن الضئيل، بوزن حقري. قاله نصر.
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ْرُت . والزجر: العيافة، وهو َضْرٌب من التَكهُِّن. تقول: زَجَ والزجور من اإلبل: اليت تـَْعِرُف بَعْيِنها وتنكر أبنفها
أنَّه يكون كذا وكذا. وزََجَر البعري، أي ساقه. والزجنرة: قرع االهبام على الُوْسطى ابلَسبَّابة. واالسم الِزجْنرُي. 

 -( 1بزجنري وال فوفه ) َفما َجادْت لنا َسْلمى * -* أبنَّ النَـْفَس َمْشغوَفه  وقال: فََأْرَسْلُت إىل َسْلمى
الَزحرُي: اسِتْطالُق الَبْطن، وكذلك الزحار ابلضم. والزحري: التنفس بشدة. يقال: زََحَرِت املرأُة عند  ]زحر[

َت َمسألًة وِحْرصاً * وعند الَفْقر َزحَّارًا الِوالدة تـَْزَحُر وتـَْزِحر. قال الفراء: أنشدين بعُض بين كالب: َأراَك مَجَعْ 
 حر: اسم رجل.أانان وز 

_________ 
بن حبناء خياطب أخاه صخرا وكنيته أبو ليلى. وقبله: بلوان فضل مالك اي ( قال ابن برى: البيت للمغرية 1)

 -ابن ليلى * فلم تك عند عسرتنا أخاان 
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ًا وارتـََفع. يقال: حَبٌْر زاِخٌر. وأما قول اهلُ 1زََخَر ) ]زخر[ ( 3( : َصناٌع إِبْشفاها )2َذيل  )( الوادي، إذا اْمَتدَّ ِجد 
جلوِع وَهَيجاِن الدم فيقال: إهنا جتود ِبُقوهِتا يف حاِل ا -ُق زاِخُر َحصاٌن ِبَشْكرِها * َجواٌد ِبقوِت الَبْطِن والِعرْ 

فالٍن زاِخٌر، إذا  والطَبائع. ويقال، َنَسُبها ُمرتِفٌع، ألنَّ ِعْرَق الكرمي يـَْزَخُر ابلَكَرم. وقال أبو عبيدة: يقال ِعْرقُ 
ِريُّ اٌن زُخاكان كِرمياً ينمى. وزخر البنات: طال. فإذا الَتفَّ الَنباُت وَخرَج َزْهُرُه، قيل: قد أخَذ زَُخارِيَُّه، ومك

َقرِي ِة والقطوع )  -( 4الَنباِت. قال ابن مقبل: زُخاِريُّ الَنباِت كأن  فيه * ِجياَد الَعبـْ
 احَلَسِن الرِْعَيِة لإلبل: إنه لزر من أزرارها.ِر القميص. ويقال للرجل الِزرُّ: واِحُد َأْزرا ]زرر[

_________ 
 ( زخر، كخضع، يزخر زخورا،1)
 هاب ".( يف املخطوطة: " اليب ش2)



 ( قوله " إبشفاها " بكسر مهزة إشفى.3)
 -( قبله: ويرتعيان ليلهما قرارا * سقته كل مدجنة مهوع 4)
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( . وزر بن حبيش: رجل من قراء التابعني. والزر ابلفتح: مصدر زررت 1ا زرة )مِساانً قيل: هب وإذا كانت اإلبل
( . وَأْزَرْرُت 2، وُزرُُّه، وُزر ِِه )الَقميَص َأُزرُُّه ابلضم  َزرًَّا، إذا شددت أزاره. يقال: أزرر عليك قميَصك، وُزرَّهُ 

ول املرار: تدين ملزرور إىل َجْنب َحْلقة * من الِشْبه سواها برفق الَقميَص، إذا جعلَت له َأْزرارًا، فتزرر. وأما ق
زمام الناقة، جعله مزرورا النه يضفر ويشد. والزر: الشل والطرد. يقال: هو يـَُزرُّ  فإمنا يعىن -( 3طبيبها )

. واملُزارَُّة: املُعاضَُّة. ومِحاٌر ِمَزرٌّ. وَزرَّْت الك عيُنُه َتِزرُّ ابلكسر َزريرًا، وعيناه تزران، تاِئَب ابلسيف. والَزرُّ: الَعضُّ
 وت وزرارة: أبو حاجب.إذا توقدات. والزرزور: طائر. وقد زرزر، أي ص

_________ 
: هبازرة، وصواهبا هبازرة بتخفيف الراء املهملة، ولعل ( يف املخطوطات اليت اطلعنا عليها جاء النص كما هنا1)

 وهي الناقة السمينة الضخمة، واجلمع، هبازرة. التحريف من النساخ، واملفرد: هبزورة،
 ( أي ابحلركات الثالث على الراء املشددة.2)
 ( قال ابن برى: هذا البيت ملراربن سعيد الفقعسى. وقوله تدين: تطيع. والدين: الطاعة.3)
 (2 -صحاح  - 85)
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بتشديد لكسر. واأَلْزَعُر: املوضع الَقليُل النبات. والَزعارَُّة الَزَعُر: ِقلَُّة الِشَعِر، رجل َأْزَعُر، وقد َزِعَر اب ]زعر[
: السيِ ُئ اخلُُلق. والعامة تقول: رَُجٌل َزِعٌر، وفيه زعارة. الراء: َشراَسُة اخلُُلق، ال ُيَصرَُّف منه ِفْعٌل. والُزْعرور

 والزعرور: مثرة معروفة.
َصبَـْغُتُه  وتراجم، وصحصحان وصحاصح. وَزْعفْرُت الثوَب: الَزْعَفراُن جيمع على َزعاِفَر، مثل ترمجان ]زعفر[

 به. واملَُزْعَفُر: االسد الورد.
ْمَل يـَْزِفُرُه َزْفرًا، أي مَحَله. وَأْزَدفـََرُه أيضاً. والَزفْـُر ابلكسر: احِلْمُل، واجلَْمُع الَزفْـُر: مصدر قولك: َزفـََر احلِ  ]زفر[

، ومنه قيل لإلماِء الَلوايت حَيِْمْلَن الِقَرَب: َزواِفُر. وزاِفرُة الرجل: أنصارُُه وَعشريته. َأْزفاٌر. والزِفْـُر أيضاً: الِقْربَةُ 



 ( .1لسلطان، أي الذين يقومون أبمرهم. وزاِفرُة الَسْهم: ما دون الريش منه )ويقال: هم زاِفَرهُتُْم عند ا
_________ 

 ( والزافرة: النار. والزافرة: اجلماعة. وأنشد:1)
 هالان أوكرا الزوافرا * والزافر: عمود يف مؤخر البيت.وكا
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وقال عيسى بن عمر: زاِفرة الَسْهم: ما دون ثـُُلثـَْيِه مما يلي الَنْصَل. والَزفرُي: اغرتاُق النَـَفس للِشد ة. والزفرُي: 
. وقد زفر يزفر. واالسم ، ألنَّ الزفري إدخال النَـَفس، والشهيق: إخراُجهأو ُل صوت احلمار، والشهيق: آخرهُ 

يقول: كأنه زفر فخيط على ذلك،  -على زفرة فتم ومل * يرجع إىل دقة وال هضم  الزفرة. قال اجلعدى: خيط
ا سك   نها الشاعر فهو كأنه زافر أبدا من عظم جوفه. واجلمع َزفرات ابلتحريك، ألن ه اسم وليس بِنَـْعٍت. ورمبَّ

 للضرورة، كما قال:
 أبو زيد:( * والزفري: الداهية. وأنشد 1ْفُس من زفراهتا )فـََتْسرَتيَح النَـ 

 ( * والزفرة ابلضم: وسط الفرس. يقال: إنه لعظيم الزفرة.2والدلو والديلم والزفريا )
_________ 

 -ا ( قبله: عل صروُف الدهِر أو ُدوالهِتا * يُِدْلَننا اللمة من ملاهت1)
 ( قبله:2)

 : الداهية، وكذلك العنقاء.حيملن عنقاء وعنقفريا * العنقفري
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 -( 1والزفر: السيد. قال أعشى ابهلة: َأُخو َرَغاِئَب يـُْعِطيَها وُيسأهُلا * أيىب الظالمة منه النوفل الزفر )
زكر بطن الصىب: امتال. وزكراي فيه ثالث لغات. املد والقصر، وحذف الزُكَرُة ابلضم: زُقـَْيٌق للشراب. وت ]زكر[

مع مددت أو قصرت مل تصرف، وإن حذفت االلف صرفت. وتثنية املمدود زكرايوان، واجل االلف. فإن
زكرايءون وزكرايوين يف النصب واخلفض. والنسبة إليه زكرايوى. وإذا أضفته إىل نفسك قلت زكرايئى بال واو، 

وى بكسر الواو، محرائى. وىف التثنية زكرايواى ابلواو، النك تقول زكرايوان. وىف اجلمع زكرايكما تقول 
وتثنية املقصور زكرييان، حترك ألف زكراي ويستوى فيه الرفع واخلفض والنصب كما يستوى يف مسلمى وزيدي. 



ون حذفت االلف الجتماع الجتماع الساكنني فتصريها ايء وىف النصب: رأيت زكريني، وىف اجلمع هؤالء زكري
ون الياء مضمومة وال مكسورة وما قبلها متحرك، الساكنني، ومل حتركها النك لو حركتها ضممتها، وال تك

 فللذلك خالف التثنية.
_________ 

( النه يزدفر ابالموال يف احلماالت مطيقا هلا. قوله " منه " مؤكدة للكالم، كما قال تعاىل: " يغفر لكم من 1)
 ". واملعىن أيىب الظالمة النه النوفل الزفر. ذنوبكم
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ُجُل والُزَمُر: اجلماعات. والَزِمُر: القليل الَشَعِر، والقليل املُروءة. وقد َزِمَر الرَ عة من الناس. الزمر: اجلما ]زمر[
زمرا. والزمار ابلسكر: صوت النعام. وقد َزَمَر النعام يـَْزِمُر ابلكسر زِمارًا، وأمَّا الظَليم فال يقال فيه إالَّ عارُّ 

قول منه: َزَمَر الرجل يـَْزُمُر ويـَْزِمُر َزْمرًا، فهو َزمَّاٌر، وال يكاد يقال زاِمٌر. ويقال يـَُعارُّ. وامِلْزماُر: واحد املزامري، ت
مرأة زاِمَرٌة، وال يقال زمارة. وىف احلديث: " هنى عن كسب الزمارة ". قال أبو عبيد: وتفسريه يف احلديث أهنا لل

 أخذ. الزانية. قال: ومل أمسع هذا احلرف إال فيه وال أدرى من أي شئ
ن زجمرة وغذ مرة، الَزجْمََرُة: الصوُت. يقال للرجل إذا أكثر الَصَخَب والِصياَح والَزْجَر: مسعت لفال ]زجمر[

 وفالن ذو زماجر وزماجري، حكاه يعقوب.
 ( :1الَزخْمََرُة: الُنشَّاُب. قال ثعلب: هو الَدقيُق الطويل منه. وأنشد اليب الصلت الثقفى ) ]زخمر[

_________ 
 ( وىف التهذيب: " قال أمية بن أىب الصلت ".1)
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 الَسواِعِد، أي طويُلها. قال اهلذيلُّ وظَليٌم َزخْمَريُّ  -يرمون عن عتل كأهنا غبط. * بزخمر يعجل املَْرِميَّ إْعجاال 
 ، وهى الزانية.والزخمرة: الزمارة -سواعد ظل يف شرى طوال  -*  األعلم: على َحثِ  الرُبايَِة َزخْمَِريِ  ال

 أبو -الَزْمَهريُر: شدُة الربِد. قال األعشى: من القاِصراِت ُسجوَف احِلجا * ِل مل تـََر مشساً وال َزْمَهريرا  ]زمهر[
 ( . واملزمهر: الشديد الغضب.1زيد: َزْمَهَرْت عيناه: امحرَّات من الغضب. وازَمَهرَّت الكواكب: حملت )

( : أرض بقرب جرش. والزانر 3( . والزاننري )2ف )الزانبري: احلصى الصغار: حكاه أبو عبيدة يف املصن ]زنر[



 ( .4للنصارى )
_________ 

 " وازمهرت الكواكب: ملعت ".( ومثله يف اللسان. وىف القاموس: 1)
 عبيد وهو متأخر ( قوله: يف املصنف، بفتح النون املشددة، يعىن الغريب املصنف، وهو اسم كتاب اليب2)

 عن أىب عبيدة. قاله نصر.
 ( ويقال أيضا زاننري، بغري الم.3)
 ( هو ما يلبسه الذمي يشده على وسطه.4)
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ً ويـُْعَبُد من دون هللا. قال االغلب. * الزور: الكِذب. والزور أيضاً: الزون ]زور[ ، وهو كل شيئ يتخذ َرابَّ
وكانوا جاءوا ببعريين فعقلومها وقالوا: ال نفر حىت يفر هذان. فعاهبم بذلك  ( *1جاءوا بزوريهم وجئنا ابالصم )

م القوم. قال الشاعر وجعلهما ربني هلم. ويقال أيضاً: ماله زوٌر وال َصيُّوٌر، أي رْأي يرجع إليه. والُزَويُر: زعي
نضرب اجليش اخلميس  ( : أبيدى رجال ال هوادة بينهم * يسوقون للموت الزوير اليلنددا وقال آخر: قد2)

 -اال زورا * حىت ترى زويره جمورا 
_________ 

( قال ابن برى: قال أبو عبيدة: إن البيت ليحىي ابن منصور. وأنشد قبله: كانت متيم معشرا ذوى كرم * 1)
مة من الغالصم العظم * ماجبنوا وال تولوا من أمم * قد قابلوا لو ينفخون يف فحم * جاءوا بزوريهم غلص
نا ابالصم * شيخ لنا كالليث من ابقى إرم * مث قال: " وقد وجدت هذا الشعر لالغلب العجلى يف ديوانه وجئ

 كما ذكره اجلوهرى ".
 ( امللقطى.2)
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الَفرس أن يكون يف َزْورِِه ضيٌق، وأن يكون رَْحب الَلباِن، كما قال عبد هللا  والزور: َأْعَلى الَصدِر. وُيْسَتَحبُّ يف
وقد فَرق بني  -( بن احلارث: ُمَتقاِرِب الَثِفناِت َضْيٍق َزْورُُه * رَْحُب الَلباِن شديِد َطيِ  َضريِس 1سلمة )بن 

ائٌر وقوم زور وزوار، مثل سافر وسفر وسفار، الَزْوِر والَلباِن كما ترى. والَزْوُر أيضاً: الزائرون، يقال: رجٌل ز 



ائرات. والزور ابلتحريك: امليل، وهو الصعر. والزور يف صدر ونسوة زور أيضا وزور، مثل نوم ونوح، وز 
الَفَرس: دخوُل إحدى الَفْهَدَتنْي وخروج االخرى. والزوراء: اسم مال كان الحيحة بن اجلالح االنصاري، وقال 

قال  والزوراء: البئر البعيدة العقر. -لزوراء أعمرها * إن الكرمي على االخوان ذو املال فيه: إىن أقيم على ا
 -الشاعر: إذ جتعل اجلاَر يف َزْوراء ُمْظِلَمٍة * زخل املقام وتطوى دونه املرسا 

_________ 
اء املفضليات. ( يف اللسان: " ابن سليمة ". وقيل ابن سليم، وكذا يف املخطوطة " سليمة ". وهو من شعر 1)

 -وقبله: ولقد غدوت على القنيص بشيظم * كاجلذع وسط اجلنة املغروس 
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 -ِدايرًا هلا قد َأْصَبَحْت َغَرضاً * َزْورَاء َأْجَنَف عنها الَقْوَد والَرَسُل  وأرض َزْوراُء: بعيدة. قال األعشى: َيْسقي
ويقال  -والَزْوراُء: الَقَدُح. قال النابغة: وُتْسقى إذا ما شئَت غرَي ُمَصرٍَّد * ِبَزْورَاء يف حافاهِتا امِلْسُك كاِنُع 

تسمى: الزوراء. واالزوار عن الشئ: العدول عنه. وقد : َزْوراُء ملْيِلها: وللجيش: أزور. ودجلة بغداد للَقْوسِ 
 اْزَورَّ عنه ازِورارًا، وازوار عنه ازويرارا، وتزاور عنه تزاورا، كلُّه مبعىن َعَدَل عنه واحنرف. وقرئ:

زورة: املرة ْورًا وِزايرًَة وزوارًَة أيضا، حكاه الكسائي. وال)تزاور عن كفهم( *، وهو مدغم تتزاور. وُزْرتُُه ُأُزورُُه زَ 
( : وماٍء َوَرْدُت على َزْورٍَة * كمشى السبنىت يراح 1الواحدة. والزورة: البُـْعُد، وهو من االْزِوراِر. قال الشاعر )

 وأزاره، مَحََلُه على الزايرة. واْسَتزارَُه: َسأَله أن يزوره. -الشفيفا 
_________ 

 ( صخر الغى.1)
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 َعل من الزايرة. وقال أبو كبري:وتزاوروا: زار بعضهم بعضاً. واْزدار: افْـتَـ 
( * والتَـْزويُر: تـَْزينُي الَكِذِب. وزورت الشئ: حسنته وقومته. ومنه قول 1واْزَدْرُت ُمْزداَر الَكرمي امِلْفَضِل )

َمْوِضُع الزايرة. والزيُر والتَـْزويُر: َكراَمُة الزائر. واملَزاُر: الزايرُة. واملَزاُر: احلجاج: " امرٌؤ َزوََّر نـَْفَسُه "، أي قـَوََّمها. 
من الرِجال: الذي حيبُّ حمادثة النساء وجمالستهن، مسى بذلك لكثرة زايدته هلن. واجلمع الزيرة. والزيُر من 

لبَـْيطاُر الَدابََّة، أي يَلوي به َجْحَفَلَتُه. قال اأَلْواتَر: الدقيق. والزير: الكتان، عن يعقوب. والزاير: ما يزير به ا



الِزواُر: حبل جُيْعل بني التصدير واحلََقِب، واجلمع أزورة. والزور: مثال اهلجف: السري الشديد. قال أبو عمرو: 
 -( منسمك املغربا 2القطامى: اي انق خىب خببا زورا * وقليب )

_________ 
 ( صدره:1)

 ناخةفدخلت بيتا غري بيت س
 ( يف اللسان: " وقلمي " وهو حتريف.2)
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هُتا وُحْسُنها. وَزْهَرُة الَنبات أيضاً: نـَْورُُه. وكذلك الَزَهَرُة ابلتحريك. والُزْهَرُة َزْهَرُة الُدنْيا ابلتسكني: َغضارَ  ]زهر[
ُ الُزْهَرِة، وهو بَياُض عِ  ْتٍق. وزهرة أيضا: حى من قريش، وهو اسم ابلضم: الَبياُض، عن يعقوب. يقال: َأْزَهُر َبنيِ 

ولده إليها، وهم أخوال النيب صلى هللا عليه امرأة كالب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب ابن فهر، نسب 
 -وسلم. والزهرة بفتح اهلاء: جنم من قال الراجز: قد وكلتين طلىت ابلسمسره * وأيقظتين لطلوع الزهرة 

اءت، وَأْزَهْرهُتا أان. يقال: َزَهَرْت بك انري، أي َقويْت ِبَك وَكُثرت، مثل َورَِيْت بك ( الناُر زُهورًا: أض1وزهرت )
دي. واأَلْزَهُر: الَنريِ ُ. وُيَسمَّى القمر االزهر ابن السكيت: االزهران: الشمس والقمر. ورجل أزهر، أي أبيض ِزان

 ، والبَـَقَرُة زهراَء. قال قيس بن اخلطيم:مشرق الوجه، واملرأة زهراء. ويسمى الثـَْوُر الوحشيُّ َأْزَهرَ 
_________ 

 ( زهرت النار كخضع.1)
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( : 1احلَْزِن ُدوهنا اجلُُرُف َوَأْزَهَر النَـْبُت: َظَهَر َزْهُرُه. وامِلْزَهُر )رواض إىل  -*  متشى كمشى زهراء يف دمث ال
ىف احلديث أنه أوصى أاب قتادة ابالانء الذى توضأ منه الُعوُد الذى يضرب به. والزدهار ابلشئ: االحتفاظ به. و 

 فقال: " ازدهر هبذا، فإن له شأان "، أي احتفظ به وال تضيعه.
 فصل السني

ُسْؤُر الَفأرَِة وغريها، واجلمع االسآر. وقد أسأر. ويقال: إذا شربت فأسئر، أي أبق شيئا من الَشراِب يف  []سأر
آٌَّر على غري قياٍس، الن قياسه مسئر ونظريه أجربه فهو جبار. قال الخطل: وشارٍب قـَْعِر اإِلانء. والنـَْعُت منه سَ 



أي ال يسئر كثريا. ويروى: " وال فيها بسوار "، وهو  -فيها ِبَسآَِّر  ُمْرِبٍح ابلكْأِس انَدَمين * ال ابحَلصوِر وال
 املعربد الواثب. وإمنا أدخل

_________ 
و اسم آلة. وأما املزدهر ابلضم فهو اسم فاعل من أزهر النار للضيفان، وبه ( قوله: املزهر بوزن منرب فه1)

 مسى السيوطي كتابه يف أنواع اللغة اخلمسني. قاله نصر.
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 ء يف اخلرب النه ذهب هبا مذهب ليس، ملضارعته له يف النفى.البا
امِلْسباُر ما ُيْسرَبُ به اجلُْرُح، والِسبار ِمثْـُلُه. وكل أمر رزته فقد َسرَبُْت اجلُْرَح َأْسرُبُُه، إَذا َنَظْرَت ما َغْورُُه. و  ]سرب[

ْدُت َمْسرَبَُه وخَمْرَبَه. والسَ  رْبَُة: الَغداُة الباِرَدُة، ويف احلديث: " إسباغ الوُضوء يف سربته واْسَترَبَْتُه. يقال: محَِ
َئُة. يقال: ُفالٌن حسَ  َئِة. قال الَسرَبات ". والِسرْبُ ابلكسر: اهلَيـْ ُن احِلرْبِ والِسرْبِ، إذا كان مجياًل َحَسَن اهلَيـْ

وِسرْبي َأنَّين ُحرٌّ َتِقيٌّ * وَأين ِ ال يزايلىن احلياء  -ِرداُء  الشاعر: َأان اْبُن أيب الرَباِء وُكلُّ قـَْوٍم * هَلُْم من ِسرْبِ واِلِدِهمْ 
من مرو إىل البدو، فقال ىل بعض أهله: أما السرب  قال ابن االعرايب: مسعت أاب زايد الكاليب يقول: رجعت -

قولُه من فحضرى، وأما اللسان فبدوى. والسابري: ضرب من الثياب رقيق. ويف املثل: " َعْرٌض ساِبريٌّ ". ي
 يـُْعَرُض عليه الشئ عرضا ال يبالغ فيه، الن السابرى

(2/675) 

 

( 1ْنزَِلٍة ال َيْشَتكي الِسلَّ َأْهُلها * وَعْيٍش َكَمسِ  )من أجود الثياب يرغب فيه أبذىن عرض. قال الشاعر: مبَِ 
 والسابري  أيضاً: ضرٌب من التمر. يقال: أجود متر ابلكوفة النرسيان والسابري. -الَساِبِريِ  َرقيق 

: ]سبطر[ َبْطراٌت: ِطواٌل على اضطَجع وامتدَّ. وَأَسٌد ِسَبْطٌر، مثال ِهَزْبٍر، أي مَيتدُّ عند الوثبة. ومِجاٌل سِ  اْسَبَطرَّ
وجه االرض. والتاء ليست للتأنيث، وإمنا هي كقوهلم: محامات ورجاالت، يف مجع املذكر. والسبيطر، مثال 

 ضاح، ُيَكىنَّ أاب العيزار.العميثل: طائر طويل العنق جدًا، تراه أبدًا يف املاء الَضحْ 
عمرو: اسبكر الرجل: اضطجع وامتد، مثل اسبطر.  اْسِبَكرَّت اجلاريُة: استقامت واْعَتدلت. وقال أبو ]سبكر[

 -وأنشد: إذا اهلدان حار واسبكرا * وكان كالعدل جير جرا 



_________ 
 ( يف اللسان: " كمثل ".1)
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وقال أبو زايد الكاليب: املسبكر هو الشاب املعتدىل التام، حكاه أبو عبيد. قال امرؤ القيس: إىل ِمْثِلها يـَْرنو 
، أي ُمْسرَتِْسل قال ذو الرمة: وَأْسَوَد وَشَعٌر ُمْسَبِكرٌّ  -ُم َصَبابًَة * إذا ما اْسَبَكرَّْت بني ِدرٍْع وجِمَْوِل احلَلي

َننْي منسدال جفاال   -كاأَلساِوِد ُمْسَبِكرًًّا * على املَتـْ
وكذلك الِستارة، واجلمع الستائر.  الِسرْتُ: واحد الُستور واألستار. والُسرْتة: ما ُيْسرَتُ به كائناً ما كان. ]سرت[

فهما  -نا ابلشيم أمين صوبه * وأيسره على الستار فيذبل وأما الستار الذى يف شعر امرئ القيس: عال قط
ٌَة،  جبالن. والسرت ابلفتح: مصدر سرتت الشئ أسرته، إذا غطيته، فاسترت هو. وَتَسرتََّ، أي تـََغطَّى. وجارِيٌَة ُمَسرتَّ

 . وقوله تعاىل:أي خُمَدَّرَةٌ 
اين، يراد بذلك كثافة احلجاب ألنَّه َجَعل على )ِحجاابً َمْستورًا( *، أي حجاابً على حجاب، واالول مستور ابلث

 قلوهبم أِكنًَّة ويف آذاهنم وقرا.
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 ويقال: هو مفعول جاء يف لفظ الفاعل، كقوله تعاىل:
يت: ولقد أزور رَُجٌل َمْسُتوٌر وَسترٌي، أي عفيف، واجلارية سترية. قال الكم)إنَّه كاَن َوْعُدُه مأتِيَّا( *، أي آتياً. و 

واالستار بكسر اهلمرة يف العدد: أربعة. قال جرير: قرن الفرزدق والبعيث  -* رة يف املرعثة الستائر  هبا الستي
 -هما الستار لئيم وقال االخطل: لعمرك إنىن وابىن جعيل * وأم -( 1وأمه * وأبو الفرزدق قبح االستار )

واالستار أيضاً: وزن أربعة مثاقيل  -منذرا وأابه شرا إستار وقال الكميت: أبلغ يزيد وإمساعيل مألكه * و 
 ونصف، واجلمع االساتري.

َته. وُسِجْرُت النَـْهَر، َمأْلتُُه. وسجرت الثماد ) ]سجر[  ( ،2َسَجْرُت التَـنُّوَر َأْسُجُرُه َسْجرًا، إذا َأمْحَيـْ
_________ 

 إستار ".( يف اللسان: " إن الفرزدق "، و " أاب البعيث لشر ما 1)
 ( يف املطبوعة االوىل: " الثمار " حتريف.2)
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إذا ملئت من املََطِر، وذلك املاُء ُسْجَرٌة، واجلمع ُسَجر. ومنه البحر املَسجور. والَسجوُر: ما ُيْسَجر به التَـنُّوُر. 
يُُّه وَخليله، واجلمع الُسَجراء. واملَْسجور: اللنب الذي ماؤه أكثر منه. والساِجُر: املوضع وَسجرُي الَرُجل: َصفِ 

الذي أييت عليه السيل فيملؤه. ومنه قول الشماخ: وأمحى عليها ابنا يزيد بن مسهر * ببطن املراض كل حسى 
ساجور أيضا: اسم موضع. يقال: كلب مسوجر. والوالساجور: خشبة جُتَْعُل يف ُعُنِق الكلب.  -وساجر 

( فقلُت هلا 2( : َحنَّْت إىل بـَْرٍق )1وسجرت الناقة تسجر َسْجرًا وُسجورًا، إذا َمدَّت َحنيَنها. قال الشاعر )
 ( :3واللؤلؤ املَْسجوُر: املنظوُم املسرتِسل. وأنشد أبو زيد ) -ِقرى * بـَْعَض احلَننِي فإنَّ َسْجَرِك شائِقي 

_________ 
 يد الطائى، ويروى للحزين الكنائى،( أبو زب1)
 ( يف االساس: " إىل برك "2)
 ( للمخبل السعدى.3)
 (2 -صحاح  - 86)
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وَعنْيٌ َسْجَراُء، بيِ نة الَسَجر، إذا خالط بَياَضها  -( يف * ِسْلِك الِنظاِم َفخانَُه الَنْظُم 1كالُلْؤُلِؤ املَْسجوِر ُأْعِقَل )
( : بغريض ساريٍة أَدرَّْتُه الَصبا * من ماِء 2الَغديُر احلُرُّ الطني. قال الشاعر متمم بن نويرة ) :مُحَْرٌة. واأَلْسَجرُ 

 االصمعي، َشَعٌر ُمْنَسِجٌر، وهو املُْسرَتِْسُل. وقال: -أسجر طيب املستنقع 
 وسنجار: موضع. ( * وانَسَجرِت اإلِبُل يف الَسرْي: تـََتابـََعتْ 3إذا ما انـَُثىن َشْعُرها املُْنَسِجْر )

 -املسجهر: االبيض. قال لبيد: وانحية أعملتها وابتذلتها * إذا ما اْسَجَهرَّ اآلُل يف كلِ  َسْبَسِب  ]سجهر[
 الُسْحُر: الرَِئُة، واجلمع َأْسَحاٌر، مثل برد ]سحر[

_________ 
 -* عيىن فماء شؤوهنا سجم  ( يف اللسان: " أغفل " ابلغني املعجمة والفاء. وقبله: وإذا أمل خياهلا طرفت1)
 ( ويروى للحادرة الذبياىن.2)
 ( يف اللسان: " إذا ثىن فرعها املسجر ".3)
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وأبراد، وكذلك الَسْحُر والَسَحُر، واجلمع ُسحور مثل فلس وفلوس، وقد حيرك فيقال سحر مثل هنر وهنر، 
قوهلم لألرنب: املقطَّعة األْسحار، واملَُقطََّعُة  ال للَجبان: قد انتفخ َسْحُرُه. ومنهملكان حروف احللق. ويق

الُسحور، واملَُقطََّعُة الِنياِط، وهو على التفاُؤل، أي َسْحُرُه يـَُقطَُّع على هذا االسم. ويف املتأخِ رين من يقول: " 
ُر: قبيل الصبح. ا تقطِ ع ِسْحَرها ونياطها. والَسحَ املَُقطِ عُة " بكسر الطاء، أي من سرعتها وشدة عدوها كأهنَّ 

تقول: لقيته سحران هذا: إذا أردت به سحر ليلتك مل تصرفه، النه معدول عن االلف والالم. وهو معرفة وقد 
غلب عليه التعريف بغري إضافة وال ألف والم، كما غلب ابن الزبري على واحد من بنيه. وتقول: سر على 

 ن أردت بسحر نكرة صرفته، كما قال هللا تعاىل:، فال ترفعه، النه ظرف غري متمكن. وإفرسك سحر ايفىت
)إال آل لوط جنيناهم بسحر( *. فإن مسيت به رجال أو صغرته انصرف، النه ليس على وزن املعدول كأخر. 

أدخله يف االمساء تقول: سر على فرسك سحريا. وإمنا مل ترفعه الن التصغري مل يدخله يف الظروف املتمكنة كما 
 املنصرفة.
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والسحرة ابلضم: السحر األعلى. يقال أتيُته بَسَحٍر وِبُسْحَرٍة. وَأْسَحْران: أي سران يف وقت الَسحر. وَأْسَحْران 
: صاح يف ذلك الوقت. والَسحور: ما يـَُتَسحَُّر به. والِسْحُر: اأُلْخَذُة. أيضاً: ِصْران يف الَسَحر. واْسَتَحَر الديك

( يسحره سحرا. والساحر: العاملُ. وَسَحَرُه أيضاً: مبعىن 1قَّ فهو ِسْحٌر. وقد سحره )وكلُّ ما َلُطَف َمْأَخُذُه ودَ 
فيَم حنُن فإنَّنا * َعصافرُي من هذا األانم  َخَدَعُه، وكذلك إذا َعلََّلُه. والَتْسحرُي مثله. قال لبيد: فإْن تسألينا

 وقوله تعاىل: -املَُسحَِّر. 
ا أنت من املسحرين( *،  )إمنَّ

_________ 
( يف كتاب ليس: " ليس يف كالم العرب فعل يفعل فعال إال سحر يسحر سحرا. والسحر يكون حالال 1)

 بطرفه. والساحر: العامل الفهم، كقوله تعاىل:وحراما. يقال فالن ساحر العينني، أي فتان، وفالن يسحر الناس 
 -نفسه  -ه ورد غريه، وهو فعل يفعل فعال )اي أيها الساحر ادع لنا ربك( *، يعىن العامل الفهم ". غري أن

 وخدع خيدع خدعا.
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يقال املسحر: الذي ُخلق ذا ِسْحٍر. ويقال من املَُعلَِّلني. ويُنَشد المرئ القيس: ُأراان ُموِضعنَي أَلْمِر َغْيٍب * 
 -عصافري وذابن ودود * وأجرا من جملحة الذائب  -وُنْسَحُر ابلطعام وابلشراب 

َفَر يف ُخْطَبِته، []سحفر إذا مضى وات سع يف كالمه. وبلد  اسحنفر الرجل، إذا مضى ُمْسرعاً. يقال: اْسَحنـْ
 مسحنفر، أي واسع.

( . قال أعشى ابِهَلَة: إين  أَتـَْتين 1َسِخْرت منه َأْسَخُر َسَخرًا ابلتحريك، وَمْسَخرًا وُسْخرًا ابلضم ) ]سخر[
ََ ال َعَجٌب ِمْنُه )ِلساٌن ال ُأَسرُّ هبا * من َعْلوِ  ه خرُب مقتِل والتأنيث للكلمة، وكان قد أات -( وال َسَخُر 2َُ

أخيه املنتِشر. وحكى أبو زيد: َسِخْرُت به، وهو أردأ اللغتني. وقال االخفش: سخرت منه وسخرت به، 
 وضحكت منه وضحكت به، وهزئت منه وهزئت به، كل ذلك يقال:

_________ 
 قاموس.( وسخرا، وسخرة. عن ال1)
 ( الرواية " منها ".2)

(2/679) 

 

 واالسم السخرية والسخرى والِسْخِريُّ، وقرئ هبما قوله تعاىل:
ريًا: َكلََّفُه َعَماًل بال ُأْجَرة، وكذلك َتَسخََّرُه. )ليتخذ بعضهم بعضا سخراي( *، و * )سخراي( *. وَسخََّرُه تسخ

ا َأطاَعْت وطاَبْت هلا الريح. وفالٌن ُسْخَرٌة: يـَُتَسخَُّر يف العمِل. يقال والَتْسخرُي: الَتْذليُل. وُسُفٌن َسواِخُر، إذ
  من الناس.خادمة ُسْخَرٌة. ورجٌل ُسْخَرٌة أيضاً: ُيْسَخُر منه. وُسَخَرٌة بفتح اخلاء: َيسَخرُ 

اعر، وهو حس ان، يهجو الَسْخرَبُ: َضْرٌب من الَشَجر. يقال: رَِكَب ُفالٌن الَسْخرَبَ، إذا َغَدَر. قال الشَّ  ]سخرب[
ُبُت يف أصول السخرب   -احلارَث بن عوٍف املُر يَّ من غطفان: إْن تـَْغِدروا فالَغْدُر منكم ِشيَمٌة * والَغْدُر يـَنـْ

( . والسدير: هنر، 1السدر: شحر النبق، الواحدة ِسْدرٌَة، واجلمع ِسْدرَاٌت وِسِدرَاٌت وِسَدراٌت وسدر ) ]سدر[
 ربويقال قصر، وهو مع

_________ 
 ( االول بسكون الدال، والثاىن بكسر والثالث والرابع بفتحها. ويقال يف اجلمع أيضا " سدور " وهى اندرة.1)
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وأصله ابلفارسية سه دلة: أي فيه ِقباٌب ُمداَخَلٌة، مثل احلاري  بكمني. وقوهلم: جاء ُفالٌن َيْضِرُب َأْسَدرَْيه 
ِه وَمْنِكبَـْيِه، إذا جاء فارغاً ليس بيده شئ ومل يقض طلبته. ورمبا قالوا: " أزدريه ". ابلزاى. وَأْصَدرَْيه، أي ِعْطَفيْ 

ذى ال يهتم  وال يُبايل ما َصَنع. والَسَدر: حَتريُّ الَبَصر. يقال: َسِدر الَبعرُي ابلكسر والسادر: املتحري. والسادر: ال
حلر، فهو َسِدٌر. وَسِدٌر أيضاً: اسٌم من أمساء الَبْحر. قال أمية بن أيب َيْسَدُر َسَدرًا وَسدارًَة: حتريَّ من شدَّة ا

 وقول على رضى هللا عنه: -( 1القوائم أجرب )الصلت: فكأن  ِبْرِقَع واملالِئَك حوله * سدر تواكله 
َقِل واجلراف. والسند رى: ضرب من السهام َأِكيُلُكْم ابلَسيِف َكْيَل الَسْنَدرَه * يقال: هو مكياٌل َضْخم كالَقنـْ

 َمْنُسوٌب إىل الَسْنَدرة، وهي شجرة.
_________ 

ء. وهو من قصيدة دالية. وقبله: فأمت ستا ( قال ابن برى: صوابه " أجرد " ابلدال " وحوهلا ": أي السما1)
 -فاستوف أطباقها * وأتى بسابعة فأتى تورد 
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لبيد مع عامر بن الطفيل، فدعى لبيد إىل مهاجاته، فأىب والسندرى: شاعر كان مع علقمة بن عالثة: وكان 
وَسَدَرِت املرأُة َشَعَرها فاْنَسَدَر: لَُغٌة يف  -وقال: لكيال يكوَن الَسْنَدِريُّ َنديَديت * وأْجَعَل أقواما عموما عماعما 

  فالٌن يـَْعُدو، أي َأْسرََع بعض اإلسراع.َسَدلَْته فاْنَسَدل. واْنَسَدرَ 
َسماديُر: َضْعُف الَبَصِر عند الُسْكر وَغْشِي النعاس والُدوار. قال الكميت: وَلمَّا رأيُت املُقَرابِت ال ]مسدر[

 ُمذاَلًة * وأنكرت إال ابلسمادير آهلا وامليم زائدة. وقد امسدر امسدرارا.
: الذي ُيْكَتُم، واجلمع األسرار. والَسريرة مثله، واجلمع الَسرائر. وىف ]سرر[ ملثل. " ما يوم حليمة بسر ا الِسرُّ

، الن أابها ملا وجه جيشا إىل  ر الَغسَّاين ِ "، يضرب لكل أمر متعامل مشهور، وهى حليمة بنت احلارث ابن أيب مشَِ
 املنذر بن ماء السماء أخرجت هلم طيبا يف مركن فطيبتهم به، فنسب اليوم إليها.
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 والسر: اجلماع. قال رؤبة:
( * والسر: الذكر. قال االفوة االودى: ملا رأت سرى تغري وأنثىن * من دون 1عد الغسق )فعف عن أسرارها ب

وسر النسب: حَمُْضُه وَأْفَضُلُه. وَمْصَدرُُه: الَسرارَُة ابلفتح. يقال: هو يف ِسرِ  قومه،  -( حني انثىن 2هنمة بشرها )
( 3مع أسرة، مثل قن وأقنة. قال طرفة: تربعت القفني )ْوِضٍع، فيه واجلأي يف َأْوَسِطِهْم. وِسرُّ الوادي: أفضُل مَ 

وكذلك سرارة الوادي، واجلمع َسراٌر. قال الشاعر: فإْن َأْفَخْر  -يف الشوال ترتعي * حدائق موىل االسرة أغيد 
َصيبِ . يقال: لة من ُسرَِّة الوالُسرُّ ابلضم: ما تـَْقَطُعُه القاب -( والَسرارا 4مبجد بىن سليم * وأكن منها خَتوَمَة )

 َعَرْفُت ذاك قبل أن يقطع سرك،
_________ 

 ( بعده:1)
 ومل يضعها بني فرك وعشق

 ( ويروى: " شجرها " كما يف اللسان وديوانه.2)
( القفني: تثنية قف، وهو ما ارتفع من َمْْت األرض، وكذلك القفة واجلمع قفاف. يقول: قد رعت هذه 3)

 أراد هبما قفني معينني معروفني.يع كال القفني. و الناقة أايم الرب
 ( التخومة ابلتعريف، ابملخطوطة واللسان.4)

(2/681) 

 

. والَسَرُر والِسَرُر بفتح السني  وال تقل سرتك، ألنَّ الُسرَّة ال تـُْقَطُع، وإمنا هي املَْوِضُع الذي ُقِطَع منه الُسرُّ
. يقال: ُقِطَع َسَرُر الَصيبِ  و  ِسَررُُه، ومجعه أسرة، عن يعقوب. ومجع السرة سرر وسرات، ال وكسرها لَُغٌة يف الُسرِ 

عني الهنا كانت مدغمة. وَسَرْرُت الَصيبَّ َأُسرُُّه َسرًَّا، إذا قطعت سره. وأما قول أىب ذؤيب. آبية ما حيركون ال
لى أربعة فإمنا يعىن به املوضع الذى سر فيه االنبياء، وهو ع -وقفت والركا * ب بني احلجون وبني السرر 

فيه دوحة قال ابن عمر رضى هللا عنه: " سر أميال من مكة. وىف بعض احلديث أهنا ابملأزمني من مىن، كانت 
حتتها سبعون نبيا "، أي قطعت سررهم. والسرة: وسط الوادي. والُسر ِيَُّة: اأَلَمُة اليت بـَوَّأهَتا بـَْيتاً، وهو فعلية 

اء، الن االنسان كثريا ما يسرها ويسرتها عن حرته، وإمنا ضمت سينه منسوبة إىل السر، وهو اجلماع أو االخف
 االبنية قد تغري يف النسبة خاصة، كما قالوا يف النسبة إىل الدهر الن
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دهري، وإىل االرض السهلة سهلى. واجلمع السرارى. وكان االخفش يقول: إهنا مشتقة من السرور، النه يسر 
نيت. والسرور: خالف احلزن. تقول: سرَّين ، وتسريت أيضا، كما قالوا: تظننت وتظهبا. يقال: تسررت جارية

 ُفاَلٌن َمَسرًَّة. وُسرَّ هو، على ما مل ُيَسمَّ فاعله. والَسريُر، مجعه َأِسرٌَّة وُسُرٌر. قال هللا تعاىل:
وىل منهما إىل الفتح )على سرر متقابلني( *. إال أن بعضهم يستثقل اجتماع الضمتني مع التضعيف، فريد اال

ر. وكذلك ما أشبهه من اجلمع، مثل ذليل وذلل وحنوه. والَسريُر أيضاً: مستَقر  الرأِس يف خلفته فيقول سر 
( * ومل خيش يوما أن 1الُعُنِق. وقد يعربَّ ابلسرير عن امللك والنعمة. قال الشاعر: وفارق منها عيشة دغفلية )

ارُه. وهو ُمْشَتقٌّ من قوهلم: اْسَتَسرَّ : آخر ليلة منه، وكذلك َسرارُُه وِسر وسرر الشهر ابلتحريك -يزول سريرها 
ا كان ليلًة ورمبا كان ليلتني. والِسَرُر ابلكسر: ما على الكمأة  الَقَمَر، أي َخفَي ليلَة الَسراِر، فُرمبَّ

_________ 
 ( يف اللسان: " غيدقية ".1)
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( أيضا: واحد أسرار الكف واجلبهة، وهى 1ر، مثل عنب وأعناب. والسرر )من القشور والطني، واجلمع أسرا
ومجع اجلمع أساريُر. ويف  -ن أو عدتين ضاِئري خطوطها. قال األعشى: فاْنظُْر إىل َكفٍ  وأسرارها * هل أنت إ

مخرة. قال عنرتة: احلديث: " تربق أسارير َوْجِهِه ". وكذلك الِسراُر لغة يف الِسَرِر، ومجعه أسرة، مثل مخار وأ
قال الشاعر: َنُسرُُّهْم إن وَسرَّه: َطَعَنُه يف ُسرَّتِِه.  -بزجاجة صفراء ذاِت َأِسرٍَّة * ُقرَِنْت أبَِْزَهَر يف الَشماِل ُمَفدَِّم 

 َسرًَّا، إذا جعلت يف طرفه أي َنْطُعن يف ُسبَِّتهم. وَسَرْرُت الَزْنَد َأُسرُّهُ  -ُهُم َأقْـَبلوا * وإْن َأْدَبروا فـَُهُم َمْن َنُسبْ  
، أي أجوف. ومنه قيل: قناةٌ  َسرَّاُء، أي َجْوفاُء بـَيِ َنُة  عويد ُتْدِخُلُه يف قلبه لِتَـْقَدَح به. يقال: ُسرَّ زَندك فإنَّه أسرُّ

 الَسَرِر.
_________ 

ار، وأسارير مجع ( والسر، والسر، والسرر، والسرار كله بطن الكف، والوجه واجلبهة، واجلمع أسرة وأسر 1)
 اجلمع. وكذلك اخلطوط يف كل شئ.
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ويروى: " ألف ". وبعري  -واالسر: الدخيل. قال لبيد: وَجدِ ي فاِرُس الَرْعشاِء منهم * رَئيٌس ال أسر وال سنيد 
، إذا كانت ِبْكر ِكرته دبرة، بني السرر. نىب عن قال الشاعر، وهو معدى كرب يرثى أخاه شرحبيل: إن ج َأَسرُّ

والسراء: الرخاء، وهو نَقيُض الَضرَّاِء. ورجل بـَرٌّ َسرٌّ، أي َيرَبُ  -الفراش لناب * كتجايف االسر فوق الظراب 
ُتُه أيضاً، فهو من األضداد. والَوْجهانِ  . وقوم برون سرون. وأسررت الشئ: كتمته وَأْعَلنـْ مجيعاً يـَُفسَّراِن يف  وَيُسرُّ

 قوله تعاىل:
لَندامَة َلمَّا رََأْوا الَعذاَب( * وكذلك يف قول امرئ القيس: جتاوزت أحراسا إليها ومعشرا * على حراسا )وَأَسرَّوا ا

وكان االصمعي يرويه، " لو يشرون "، ابلشني اجملعمة، أي يظهرون. وَأَسرَّ إليه  -( لو يسرون مقتلي 1)
 َأْفَضى. وأسررت إليه املودة وابملودة. َحِديثاً، أي

_________ 
 ( صوابه: " حراصا " ابلصاد من احلرص، وهو مجع حريص.1)
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 وساره يف ُأُذنِِه ُمسارًَّة وِسرارًا. وَتسارُّوا: أي تناَجْوا. وامِلَسرَُّة: اآللة اليت يسار فيها، كالطومار. والسرسور: العامل
 قال الشاعر. * فأَْنَت راع هباما عشت سرسورالفطن الدخال يف األُموِر. 

السطر: الصف من الشئ. يقال: َبىن َسْطرًا، وَغَرَس َسْطرًا. والَسْطُر: اخَلطُّ والكتابة، وهو يف األصل  ]سطر[
ْلَعَتُه * ما ُتْكِمُل )1مصدٌر ) َُ يُم يف ( التَ 2( . والَسَطُر ابلتحريك مثله. قال جرير: َمْن شَاء ابيـَْعُتُه مايل وِخ

مثل سبب وأسباب. قال رؤبة: إىن وأْسطاٍر ُسِطْرَن َسطرا * َلقائٌل اي نصر واجلمع َأْسطاٌر،  -ديواهنم َسَطرا 
مث جيمع على أساطرَي. ومجع السطر أسطر وسطور، مثل أفلس وفلوس. واالساطري: األابطيل،  -نصرا َنْصرًا 

 الواحد ُأْسطورٌَة، ابلضم، وإْسطارٌَة ابلكسر.
_________ 

 ( واببه نصر.1)
 " يف ديوانه. ( " ما تكمل اخللج2)
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وسطر يسطر سطرا: كتب. واْسَتَطَر مثُله. واملَُسْيِطُر واملَُصْيِطُر: املسلَّط على الشئ ليشرف عليه ويتعهد 
عمله. وأصله من السطر الن الكتاب مسطر والذى يفعله ُمَسطِ ٌر وُمَسْيِطٌر. يقال: َسْيَطْرَت  أحواله ويكتب

 علينا. وقال هللا تعاىل:
ْسَت عليهم مبَُسْيِطٍر( *. وَسَطَرُه، أي َصَرَعُه. وامِلْسطاُر، بكسر امليم: ضرٌب من الَشراب فيه محوضة. )لَ 

 وابلصاد أيضًا.
 واحلرَب: هيَّْجتهما وأهلْبتهما. وقرئ: َسَعْرُت النارَ  ]سعر[

ْبِل، أي أحرقناهم )وإذا اجَلحيُم ُسِعَرْت( * و * )وُسعِ َرْت( * أيضاً ابلتشديد، للمبالغة. وَسعَ  ْرانُهْم ابلنـَ
ْسَعُر به ( ، وَرْمٌي َسْعٌر. وامِلْسَعُر وامِلْسعاُر: اخلشب الذي تُ 1وَأمَضْضناهم. ويقال: َضْرٌب َهرْبٌ، وطعٌن َنرْتٌ )

م النار. ومنه قيل للرجل: إنَّه مِلْسَعُر حرٍب، أي حُتَْمى به احلرُب. وامِلْسعُر أيضاً: الطويل. ومسعر بن كدا
 احملدث، جعله أصحاب احلديث " مسعرا " ابلفتح، للتفاؤل.

_________ 
 ( نرت، ابلتاء املثناة من فوق. وىف املطبوعة االوىل واللسان " نثر " حتريف.1)
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 مبساعره. قال الشاعر ذو الرمة:ومساعر االبل: آابطها وأرفاغها. واْستَـَعَر اجلََرُب يف البعري، إذا ابتدأ 
م اشتعلوا. 1هجان دس منه املساعر ) قريع ( * واستعرت النار وتسعرت، أي توقَّدت. واْستَـَعَر اللصوُص، كأهنَّ

 -( : حلفت مبائرات حول عوض * وأنصاب تركن لدى السعري 2والسعري: النار. والسعري يف قول الشاعر )
 شد ة اجلوع أيضاً. وقوله تعاىل:عنزة. والسعار ابلضم: َحرُّ النار و قال ابن الكلىب: هو اسم صنم كان ل

)إن اجملرمني يف َضالٍل وُسُعٍر( *، قال الفراء: العناُء والعذاُب خاص ًة. والُسُعُر أيضاً: اجلنون. يقال: انقٌة 
 َمْسُعورٌَة أي جمنونة. وقوله تعاىل:

َرْت فهي َمْسعورٌَة. وَسَعْرُت اليوم ل َدهنٍي وَصريٍع، ألنَّك تقول: ُسعِ )وَكفى جَبَهنََّم َسعريًا( * قال اإلخفش: هو مث
 يف حاجيت، أي طُْفُت. ابن السكيت: يقال َسَعَرُهْم شرًَّا، أي َأْوَسَعُهْم. قال: وال يقال: أسعرهم.

_________ 
 -( يف ديوانه: وقد الح للساري سهيل كأنَّه * قريُع ِهجاٍن عارَض الَشْوَل جافر 1)
 ( رشيد بن رميض العنزي.2)
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 -( 1ومسى االسعر اجلعفي بقوله: فال تدعين االقوام من آل مالك * إذا أان مل أسعر عليهم وأثقب )
التسعري: تقدير السعر. واليستعور، الذى يف والسعرارة: اهلباء يف الشمس. والِسْعُر: واحد َأسعاِر الطعام. و 

ضربته الَسموُم. والُسْعَرُة: لوٌن إىل  ( : موضع، ويقال شجر. وسعر الرجل فهو َمْسعوٌر، إذا2شعر عروة )
 السواد.
 الَسْعرَتُ: نبٌت، وبعضهم يكتبه ابلصاد يف كتب الطب، لئال يلتبس ابلشعري. ]سعرت[
واجلمع اأَلْسفاُر. والَسَفُر أيضًا: بَياُض النهار. قال الساجُع: " إذا طََلَعِت الَسَفُر: قطُع املسافة،  ]سفر[

 . والَسَفَرُة: الَكَتبُة قال هللا تعاىل:( "3الِشْعرى َسَفرًا )
 )أبيدى

_________ 
 ( يف املخطوطة: " أسعر وأثقب ".1)
 -( هو قوله: أطعت اآلمرين بصرم سلمى * فطاروا يف عضاه اليستعور 2)
 ( بعده: " مل ترفيها مطرا "، كما يف اللسان.3)
 (2 -صحاح  - 87)
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فر، مثل كافر وكفرة. والسفر ابلكسر: الكتاب، واجلمع َأْسفاٌر. قال هللا سفرة( *، قال االخفش: واحدهم سا
 تعاىل:

احِلماِر حَيِْمُل َأْسفارًا( *. والُسْفَرُة ابلضم: طعاٌم يـُتََّخُذ للمسافر. ومنه مسِ َيْت الُسْفَرُة. والَسفرُي: ما سَقَط )َكَمَثِل 
ا مسِ ي َسفرياً  . يقال: إمنَّ  ألن  الريح َتْسِفُرُه، أي تكُنسه. وامِلْسَفَرُة: امِلْكنسُة. والرايُح من ورق الشجر وحَتاتَّ

بعضاً، ألنَّ الصَّبا ُتْسِفُر ما َأْسَدْتُه الَدبوُر، واجلنوُب تـُْلِحُمُه. والَسفرُي: الرسوُل املصِلُح بني  ُيساِفر بعُضها
ِسفارًَة: أصلْحُت. وَسَفْرُت الكتاَب َأْسِفُرُه  القوم، واجلمع سفراء، مثل فقيه وفقهاء. وسفرت بني القوم َأْسِفرُ 

وجهها، فهي ساِفٌر. وَمساِفُر الوجه: ما َيظهر منه. قال الشاعر امرؤ القيس:  َسْفرًا. وَسَفَرِت املرأُة: كشَفْت عن
 -( غران 2( نَِقيٌَّة * وأوجههم بيض املسافر )1ثياُب بين َعْوٍف َطهارى )

_________ 



 االوىل: " طهار " حتريف. ( يف املطبوعة1)
 ( يف ديوانه: " بيض املشاهد ".2)
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وسفرت البيت: َكَنْسُتُه. والُسفارَُة ابلضم: الُكناَسُة. ويقال: َسَفْرُت َأْسِفُر ُسفورًا: خرْجت إىل الَسَفِر: فأان 
وضع كذا، أي ر مثل راكب وركاب. وقد كثرت السافرة ملساِفٌر، وقوٌم سفر مثل صاحب وصحب، وسفا

املُساِفروَن. وسافـَْرُت إىل بلدة كذا ُمسافـََرًة وِسفارًا. قال الشاعر حسان: لوال الِسفاُر وبـُْعُد َخْرٍق َمْهَمٍه * 
َكَمِة من أنف الفرس، والِسفاُر أيضاً: حديدٌة ُتوَضع على أنِف البعرِي مكان احلَ  -َلرَتَْكُتها حَتْبو على الُعْرقوِب 

ا كان خي طاً ُيَشدُّ على خطام البعري ويُداُر عليه وجُيَْعُل بقيـَُّته زماماً. واجلمع ُسُفٌر. قال األخطل: وُمَوقِ ع أَثـَُر ورمبَّ
 ِمْسَفَرٌة: تقول منه: َسَفْرت البعرَي. وبعرٌي ِمْسَفٌر وانقةٌ  -( 1الِسفاِر خبَْطِمِه * من ُسوِد َعقة أو بين اجلَوَّال )

 ْسَفَر الصبُح، أي أضاء. وىف احلديث:قواين على الَسَفِر. وأَ 
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل: " من سوء "، صوابه من اللسان.1)
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" أسفروا ابلفجر، فإنه لالجر "، أي صلوا صالة الفجر ُمْسِفريَن، ويقال: طوِ لوها إىل اإلْسفاِر. وَأْسَفَر وجُهه 
ُم رأسه من الَشَعِر. وسفار، مثل القطام: اسم الحنسُحْسناً، أي أشرَق. واإلْسفاُر أيضاً: ا اُر. يقال: َأْسَفَر ُمَقدَّ

 (1بئر. قال الفرزدق: مىت ما َتِرْد يوماً َسفاِر جتد هبا * أديهم يرمى املستجيز املعورا )
هلا ( : وقارفت وهى مل جترب وابع 2قال أبو عبيد: السفسري ابلفارسية: السمسار. وأنشد للنابغة ) ]سفسر[

 ( وقال ابن السكيت السفسري: الفيج والتابع.3من الفصافص ابلنمى سفسري ) *
َسَقراُت الشمس: شدُة وقِعها. وَسَقَرْتُه الشمُس: لوَّحْته. ويوٌم ُمْسَمِقرٌّ وُمْصَمِقرٌّ: شديُد احلر. وَسَقُر:  ]سقر[

 اسٌم من أمساء النار.
_________ 

 تقى. واجلواز: السقى بعينه.املس ( يروى: " املغورا ". واملستجيز:1)
 ( ويروى الوس بن حجر.2)



( قال ابن دريد: والنمى ابلضم والكسر: فلوس كانت تتخذ ابحلرية يف أايم ملك بىن نصر بن املنذر. 3)
 الفصافص مجع فصفص: الفت الرطب. وابع هلا: اشرتى هلا.
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( . واملرأُة َسْكرى. ولغٌة يف بين أسد 1َسكارى )الَسْكراُن: خالُف الصاحي، واجلمع َسْكرى وَ  ]سكر[
سكر سكرا، مثل بطر يبطر بطرا. واالسم السكر ابلضم. وَأْسَكَرُه الشراُب. وامِلْسكرُي: َسْكرانٌَة. وقد سكر ي

الَسَكُر ( : الدائم الُسْكِر. والَتساُكُر: أن يُِرَي من نفسه ذلك وليس به ُسْكٌر. و 2الكثري الُسْكِر. والِسكِ رُي )
 ابلفتح: نبيُذ التمر. ويف التنزيل:

. والَسكَّاُر: النَـبَّاُذ. وَسْكَرُة املوِت: ِشدَّته. والَسْكُر: مصدُر َسَكْرُت النهَر َأْسُكُرُه )تـَتَِّخذون منه َسَكرًا( *
 ْت بعد اهلبوب.َسْكرًا، إذا َسَدْدته. والِسْكُر ابلكسر: الَعرُِم. وَسَكَرِت الريُح َتْسُكُر ُسكورًا. سكن

_________ 
 ( وسكارى أيضا.1)
ه كثري الشر. ونقل يف املزهر: رجل سكري أي كفسيق: دائم السكر. فمقتضى ( سيأيت يف شرير كفسيق، أن2)

 ماهنا وما هناك أنه أييت ابملعنيني، وهلذا قال القاموس: السكري واملسكري والسكر والسكور: الكثري السكر.
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وَسكََّرُه  -َرٌة، أي ساكنٌة. قال أوس ابن حجر: تزاد لياىل يف طوهِلا * وَلْيَسْت ِبطَْلٍق وال ساِكَرْه وليلٌة ساكِ 
ُر آخر بذراعه حىت يكاد يقُتله. واملَُسكَُّر: املخموُر. قال الشاعر الفرزدق: َأاب َتسْ  كريًا: َخنَـَقُه. والبعرُي ُيَسكِ 

 وقوله تعاىل: -* وَمْن َيْشَرِب اخلُرطوَم ُيْصِبْح ُمَسكَّرا حاِضٍر ِمْن يـَْزِن يـُْعَرْف زانُؤُه 
َرْت أَْبَصاُران( *، أي ُحِبَسْت عن الن َيْت. )ُسكِ  َظر وُحريِ َْت. وقال أبو عمرو بن العالء: معناها ُغطِ َيْت وُغشِ 

 وقرأها احلسن خمففة. وفسرها سحرت. والسكر فارسي معرب، الواحدة سكرة.
 : املُساَمَرُة، وهو احلديث ابلليل. وقد مَسََر َيْسُمُر، فهو ساِمٌر. والساِمُر أيضاً: الُسمَّاُر، وهم القومالَسَمرُ  ]مسر[

 َيْسَمروَن كما يقال للُحجَّاِج جاج. وقول الشاعر:
الَليُل والَنهاُر،  وسامر طال فيه اللَّْهَو والَسَمُر * كأنَّه مسى املكان الذي جُيتمُع فيه للَسَمِر بذلك. وابْنا مَسرٍي:

 الدهُر. وابناه: الليل والنهار.ألنه ُيْسَمُر فيهما. يقال: ال أفعله ما مَسََر ابْنا مَسرٍي، أي أبدًا. ويقال: الَسمرُي 
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فرى: علُه مَسرَي الليايل. قال الشنوال أفعله الَسَمَر والَقَمَر، أي ما داَم الناس َيْسَمروَن يف ليلٍة قمراء. وال أف
والَسمار ابلفتح: اللنب الرقيق. وَتْسمرُي اللنب:  -هنالك ال أرجوا حياة َتُسرُّين * مَسرَي الليايل ُمْبَساًل ابجلَراِئِر 

فهو اسم  -( 2( : لئن ورد السمار لنقتلنه * فال وأبيك ما ورد السمارا )1ترقيقه ابملاء. وأما قول الشاعر )
يث عمر رضي هللا عنه أنَّه قال: " ما يُِقرُّ رجل أنه كان يطأ جاريته إالَّ ضع. والتسمري كالتشمري. ويف حدمو 

: أراد التشمري ابلشني فحوَّله إىل  أحْلَْقُت به ولَدها، فمن شاء فليمسْكها ومن شاء فليسمِ رها "، قال األصمعي 
َر أيضاً ابلكسر. وامْسَارَّ يسمار أمسريارا ِر. تقول: مَسَُر، ابلضم. ومسَِ السني، وهو اإلرساُل. والُسْمَرُة: لوُن اأَلمسَْ 

 مثله، حكاها الفراء. والسمراء: احلنطة.
_________ 

 ( عمرو بن أمحر الباهلى.1)
 -( وبعده: أخاف بوائقا تسرى إلينا * من االشياع سرا أو جهارا 2)
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بضم امليم، من شجر الطَْلِح، واجلمع مَسٌُر ومَسُراٌت ابلضم، واأَلمْسَراِن: املاُء والرُبُّ. ويقال املاُء والرمُح. والَسُمَرُة 
صغريه أمسري. وىف املثل: " أشبه شرج شرجا، لو أن أسيمرا ". واملسمار: واحد مسامري وَأمْسٌُر يف أدىن العدد. وت

احللق احلديد. تقول منه: مسرت الشئ تسمريا، ومسرته أيضا. قال الزفيان: ملا رأوا من مجعنا النفريا * و 
 املضاعف املسمورا * جواران ترى هلا قتريا * والسمريية: ضرب من السفن.

ْهراُر: الصالبة والشدة. يقال: امْسََهرَّ الشوُك، إذا يَِبس وصُلب. وامْسََهرَّ الظالم: اشتدَّ. وامْسََهرَّ االمسِْ  ]مسهر[
 الرجل يف القتال. قال رؤبة:
وِ م ( * والَسْمَهرِيَُّة: القناُة الصلبُة، ويقال هي منسوبة إىل مَسَْهٍر: اسُم رجٍل كان يق1إذا امْسََهرَّ احلَِلُس املُغاِلُث )

 الرماَح. يقال: رمٌح مَسَْهِريٌّ، ورِماٌح مسهرية.
 غالٌم مَسَْهَدٌر، أي مسنٌي. قال الزفيان: ]مسهدر[

_________ 



 ( قبله:1)
 ذو صولة ترمى به املدالث:
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قال الفراء: ميدحه بكثرة حلمه. وبـََلٌد مَسَْهَدٌر، أي واسٌع.  -آل أهبق * عليه منه مئزر وخبنق مسهدر يكسوه 
 يدة:وأنشد أبو عب

 (1ودوَن لَْيلى بـََلٌد مسهدر )
السنور: لبوس من قد، كالدرع. قال لبيٌد يرثي قتلى َهواِزَن: وجاُءوا به يف َهْوَدٍج ووراء هـ * كتائب  ]سرت[

قوله " وجاءوا به "، يعين قتادة بن مسلمة احلنفي، وهو ابن اجلعد. وجعد اسم  -لَسنَـوَِّر خضر يف نسيج ا
 زن فقتل منهم وسىب. والسنور: واحد السنانري.مسلمة، النه غزا هوا

سنمار: اسم رجل رومى بىن اخلورنق الذى بظهر الكوفة للنعمان بن امرئ القيس، فلما فرغ منه ألقاه  ]سنمر[
ر ميتا كيال يبىن لغريه مثله، فضربت به العرب املثل فقالوا: " جزاء سنمار ". قال الشاعر: جزتنا من أعاله فخ

 -بنو سعد حبسن فعالنا * جزاء سنمار وما كان ذا ذنب 
_________ 

 ( الرجز اليب الزحف الكلييب.1)
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سورة، مثل بسرة وبسرب، وهى كل منزلة من السور: حائط املدينة، ومجعه َأْسواٌر وسرياٌن. والسوُر أيضاً: مجع 
ا منزلٌة بعد منزلٍة مقطوعٍة عن األخرى. واجلمع ُسَوٌر بفتح الواو. قال الشاعر  الِبناء. ومنه سورَُة القرآن، ألهنَّ

(1: ) 
تـََر أنَّ هللَا  ( * وجيوز أن جتمع على ُسوراٍت وسوراٍت. وقول النابغة: َأملَْ 2ِر )سوُد املَحاِجِر ال يـَْقَرْأَن ابلُسوَ 

يريد شرفا ومنزلة. وسورى، مثال بشرى: موضع ابلعراق من  -َأْعطاَك ُسورًَة * َترى ُكلَّ َمْلٍك ُدوهَنا يتذبذب 
 ٌة، ومجع اجلمع أساورة. وقرئ:أرض اببل، وهو بلد السراينيني. والسوار: ِسواُر املرأة، واجلمع َأْسِورَ 

 َهٍب( *، وقد يكون مجع َأساِوَر. قال تعاىل:)فلوال ألقى َعَليه َأساِورٌَة من ذَ 
)حُيَلَّْوَن فيها من َأساِوَر من َذَهٍب( *. وقال أبو عمرو بن العالء: واحدها إْسواٌر. وَسوَّْرتُُه أي ألبسة السوار، 



 ار إليه يسور ُسُؤورًا: َوثَب. قال األخطل يصف مخرًا.فتسوره. وتسور احلائط، تسلََّقه. وس
_________ 

 ( هو الراعى.1)
 ( صدره:2)

 هن احلرائر ال رابت أمحرة:
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َزهِلْم * سارْت إليهم سؤور االجبل الضارى  وساوره، أي واثـََبُه. ويقال: إنَّ لغضبه  -َلمَّا أَتـَْوها مبِْصباٍح وِمبـْ
ٌب معربٌد. وَسْورَُة الشراِب: ُوثوبُه يف الرأس،  َمِة. وَسْورَُة السلطان: وكذلك َسْورَُة احلُ َلَسْورًَة. وهو َسوَّاٌر، أي َواثَّ

سطوته واعتداؤه. واالسوار واالسوار: الواحد من َأساِورَِة. الُفْرِس. قال أبو عبيدة: هم الُفرساْن. واهلاء عوض 
من الياء، وكأنَّ أصله َأساويُر. وكذلك الزاندقة، أصله زانديق عن األخفش. واالساورة أيضا: قوم من العجم 

 كاالحامرة ابلكوفة.رة نزلوها قدميا،  ابلبص
الَسَهُر: اأَلَرُق. َسِهَر ابلكسر َيْسَهُر، فهو ساِهٌر وَسْهراٌن. وَأْسَهَرُه غريه. ورجل سهرة، مثال مهزة، أي  ]سهر[

كثري السهر. عن يعقوب. والساهور: غالف القمر فيما تزعمه العرب. قال أميَّة بن أيب الَصلت: ال نـَْقَص فيه 
 - ( * َقَمٌر وساهوٌر يسل ويغمد1أنَّ جبيَنه )غري 

_________ 
 ( يف اللسان وديوانه: " غري أن خبيئة ".1)
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 الساِهَرِة، وهي وجه األرض. ومنه قوله تعاىل: ويقال: الساهور: ظل
 -يَمها َأْسداُف ليل مظلم )فإذا هم ابلساهرة( *. قال أبو َكبري اهلَُذيل: يـَْرَتْدَن ساِهَرًة كأنَّ مَجيَمها * وَعم

واالسهران، عرقان يف املنخرين إذا اغتلم احلمار ساال ماء. قال الشماخ: توائل من مصك أنصبته * حوالب 
 -هريه ابلذنني أس

ساَر َيسرُي َسرْيًا وَمسريًا وَتْسيارًا. يقال: ابرك هللا لك يف َمسرِيَك، أي َسرْيَِك. وهو شاذٌّ، ألنَّ قياس  ]سري[
( : 1صدر من فـََعَل يـَْفَعُل َمْفَعٌل ابلفتح. وساَرِت الدابة وساَرها صاحُبها، يتعدَّى وال يتعدى. قال اهلَُذيل  )امل



يقول: أنت جعلتها ساِئَرًة يف الناس.  -ْنَت ِسْرهَتا * فأوََّل راضي ُسنٍَّة َمْن َيسريُها ( ِمْن ُسنٍَّة أَ 2فال جَتَْزَعْن )
  عنك "، أي تغافلوقوهلم يف املثل: " ِسرْ 

_________ 
 ( خالد بن أخت أىب ذؤيب.1)
 ( " فال تغضنب " يف االساس. وىف اللسان: " فأول راض سنة ".2)
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. والسريَُة: الطريقُة. يقال: ساَر هبم ِسريًَة َحَسَنًة.  واحتمل. وفيه إضمار، كأنه قال: ِسْر ودَْع عنك امِلراَء والشكَّ
املرية. واالستيار: االمتيار. قال الراجز: أشكو إىل هللا العزيز الغفار * مث إليك اليوم بعد املستار والسريَُة أيضا: 

بيت مفتعل من السري. والتسيار: تـَْفعاٌل من الَسرْيِ. وسايـََرُه، أي جاراه فَتساَيرا. ويقال: املستار يف هذا ال -
َُه من بلده، أي أخرجَ  ُه وَأْجالُه. وَسريَُّْت اجلُلَّ عن َظهر الدابة: نزعته عنه. واملَُسريَُّ من وبينهما َمِسريَُة يوم. وَسريَّ

فلة. وقوهلم: " أصح من عري أىب سيارة "، هو أبو سيارة الثياب: الذي فيه خطوط كالُسيور. والسيارة: القا
أىب سياره * وعن العدواين، كان يدفع ابلناس من مجع أربعني سنة على محاره. قال الراجز: خلو الطريق عن 

 مواليه بىن فزاره * حىت جييز ساملا محاره * مستقبل القبلة يدعو جاره:
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والسرياء، بكسر السني وفتح الياء: برد فيه ُخطوط صفٌر. قال النابغة: َصْفراُء كالِسرَياِء ُأكِمُل َخْلُقها * 
دُّ من اجللد. واجلمع السيور. وقول الشاعر: وسائلة بثعلبة بن سري والَسرْيُ: ما يـُقَ  -كالُغْصِن يف ُغْلوائِِه املَُتَأوِ ِد 

اد ثعلبة بن سيار، فلم ميكنه الجل الوزن فقال " سري ". وسائر الناس أر  -* وقد علقت بثعلبة العلوق 
كلون النؤور مجيعهم. وسار الشئ: لغة يف ساِئرِِه. قال أبو ذؤيب يصف ظَبيًة: َفَسوََّد ماُء املَْرِد فاها فلونه *  

وَم وقد زال الظُهر "، أي أي سائرها. ومن أمثاهلم يف اليأس من احلاجة قوهلم: " َأساِئٌر الي -وهى أدماء سارها 
أتطمع فيما بـَُعَد وقد تبنيََّ لك اليأس، الن مكان حاجته اليوم أبََْسرِه وقد زال الظُهر وجَب أن ييأس منه، كما 

 ييأس بغروب الشمس.
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 ل الشنيفص
الِشرْبُ: واحد األشباِر. ورجٌل قصري الِشرْبِ، أي متقارب اخلَْلِق. والشرب ابلفتح: مصدر شربت الثوب  ]شرب[

. كما تقول: بـُْعُتُه من الباع. وأعطيت املرأة َشرْبَها، أي َحقَّ النكاح. وجاء النهى َأْشرِبُُه وَأْشرُبُُه، وهو من الِشرْبِ 
الضراب. ابن السكيت: شربت فالان مااًل أو سيفاً، إذا أعطيته. ومصدره الشرب، عن شرب الفحل، وهو كراء 
 إال أن العجاج حركه فقال:

 العطية. ويروى: " احلرب ". وقال عدى بن زيد: ( * كأنه قال: الذى أعطى1احلمد هللا الذى أعطى الشرب )
 ( :3أعطيته. قال أوٌس يصف سيفا )( * وأشربته لغة يف َشرَبْتُُه، إذا 2مل أخنه والذى أعطى الشرب )

_________ 
 ( وبعده:1)

 مواىل احلق إن املوىل شكر
 ( صدره:2)

 إذا أاتىن نبأ من منعمر
وبيضاء يعىن درعا مل يعلها صدأ  -رفرف فوق االانمل مرسل ( وقبله: وبيضاء زغف نثلة سلمية * هلا 3)

إىل سليمان عليه السالم. هلا رفرف، يريد أهنا  احلديد. ويقال للدرع نثلة وزغف اسم هلا، وسلمية منسوبة
 تفضل على البسها حىت تقع على أانمله. واهلالكي: احلداد.
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ويروى: " أشربنيها " فتكون اهلاء للدرع.  -لريح سلسل  0وأشربنيه اهلالكى كأنه * غدير جرت يف متنه ا 
ما ِشرْبٌ، أو َمدَّ كلُّ واحد منهما إىل صاحبه الشرب. تقاراب يف احلرب، كأنه صار بينه وتشابر الفريقان، إذا

 والَشبُّوُر على وزن التنور: البوق. ويقال هو معرب.
الَشرَتُ: انقالٌب يف جفن العني. يقال: رجٌل َأْشرَتُ بنيِ  الَشرَتِ. وقد َشرِتَ الرجل وُشرِتَ أيضا، مثل أفن  ]شرت[

مثل ثرم وثـََرْمُتُه أان وَأْشرَتْتُُه أيضًا. واْنَشرَتَْت عيُنه. وَشرتَُّْت بفالن  شرتان: مالك وابنه. وشرتته أان،وأفن. واال
َتْشتريًا: إذا تنقصته وعبته. وشنرت ثوبه: مزقه. وقوهلم: أَلُضمَّنََّك ضمَّ الَشناِتِر، وهي األصابع، ويقال الِقَرطة، 

 يقال معناه ذو القرطة.وذو شناتر: ملك من ملوك اليمن، و لغة ميانية، الواحدة شنرتة. 
 الَشَجُر والَشَجَرُة: ما كان على ساٍق من نبات األرض. ]شجر[
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وأرٌض َشجريٌَة وَشْجراُء، أي كثرية اأَلْشجاِر. وواٍد َشجرٌي، وال يقال واٍد َأْشَجُر. وواحد الَشْجراِء َشَجَرٌة. ومل 
وشجراء، وقصبة وقصباء، وطرفة وطرفاء، وحلفة أيت من اجلمع على هذا املثال إال أحرف يسرية: شجرة 
كسر الالم، خمالفة الخواهتا. وقال سيبويه: الَشْجراُء وحلفاء. وكان االصمعي يقول يف واحد احللفاء: حلفة ب

ْرُض واحٌد ومجٌع، وكذلك الَقْصباُء والَطْرفاُء واحلَْلفاُء. واملَْشَجَرُة: موضُع اأَلْشجاِر. وأرٌض َمْشَجَرٌة. وهذه األَ 
 : املَشاِجُر: عيدان اهلودِج. َأْشَجُر من هذه، أي أكثر َشَجرًا. وامِلْشَجُر بكسر امليم: امِلْشَجُب. قال األصمعي 

وقال أبو عمرو: مراكُب دون اهلودج مكشوفة الرؤوس. قال: ويقال هلا الُشُجر أيضاً، الواحد ِشجاٌر. قال: 
لباب، ويقال هلا ابلفارسية " َمرَتْْس ". وكذلك اخلشبة اليت ُيَضبَُّب هبا والِشجاُر أيضاً اخلشبة اليت ُتوَضع خلف ا

 والِشجاُر أيضاً: خشب البئر. قال الراجز:السريُر من حَتُْت. 
 ( الشجر1لرتوين أو ليبيدن )
_________ 

 ( يف اللسان: " أو لتبيدن ".1)
 (2 -صحاح  88)
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ا مسَّوا الِقْدَح َشجريًا، إذا والِشجاُر: مسٌة من مساِت اإلبِل. أ بو عمرو: الَشجرُي: الغريُب من الناس واإلبل. ورمبَّ
. والَشْجُر: ال َصْرُف. يقال: ما ألَقوه يف الِقداِح اليت ليست من شجرها. والَشْجُر ابلفتح: ما بني الَلْحَينْيِ

ابلرمح، أي طَعَنه وَشَجَر بيَته، أي َعَمَدُه َشَجرك عنه، أي ما َصَرفك. وقد َشَجَرْتين عنه الَشواِجُر. وَشَجَرُه 
بعموٍد. وِشَجَر بني القوم، إذا اختلف االمر بينهم. وشجرت الشئ: طرحته على امِلْشَجِر، وهو امِلْشَجُب. 

لرُجل، إذا ا، أي تنازعوا. واملُشاَجَرُة: املناَزعُة. وَتشاَجروا ابلرماح: تطاَعنوا. واْشَتَجَر اواْشَتَجَر القوُم وَتشاَجرو 
وضع يده حتت َشْجرِِه على َحَنِكِه. قال أبو ذؤيب: انَم اخلَِلي  وِبتُّ الليل مشتجرا * كأن عيىن فيها الصاُب 

 ابن السكيت: يقال شاجر املال، إذا رعى -( 1َمْذبوُح )
_________ 

 ( مذبوح: مشقوق.1)
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( : تعرف يف أوجهها البشائر * 1اه. قال الراجز )العشب والبقل فلم يبق منهما شئ، فصار إىل الشجر يرع
 وديباج مشجر: نقشه على هيئة الشجر. -آسان كل آفق مشاجر 

 يقال: شحر عمان وشحر عمان، وهو ساحل البحرين عمان وعدن. ر[]شح
هللا بن الَشخرُي: رفُع الصوِت ابلَنْخِر. يقال: َشَخَر احلماُر َيْشِخُر ابلكسر شخريا. ومطرف بن عبد  ]شخر[

 ( .2الَشخِ ري، مثال الفسيق، النه ليس يف كالم العرب فعيل وال فعيل )
ما يـُْلَقُط من املعدن من غري إذابِة احلجارِة، والقطعُة منه َشْذرٌَة. وقال: ذهب ملا الَشْذُر من الَذَهِب:  ]شذر[

 ر أيضا: صغار اللؤلؤ.أن رآها ثرمله * وقال اي قوم رأيت منكره * شذرة واد ورأيت الزهره * والشذ
_________ 

 ( يصف إبال. والرجز لدكني.1)
 ورة فيهما.( أي بفتح الفاء أو ضمها مع تشديد العني مكس2)
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ال: ( ، إذا ذَهبوا يف كل  وجه. والَتَشذُُّر: االْسِتْثفاُر ابلثوب أو ابلَذَنب. يق1وتفرقوا شَذَر َمَذَر، وِشَذَر ِمَذَر )
َر القوُم يف احلرب: تطاولوا. وَتَشذََّر فرَسه، إذا ركبه من ورائه. والتشذر: َتَشذََّر فال ن، إذا هتيَّأ للقتال. وَتَشذَّ

( ، من شتم 2الوعيد. ومنه قول سليمان بن صرد: " بلغين عن أمري املؤمنني ذرء من قول تشذر ىل به )
ذال. قال: وبعضهم يقول: تشزر، ابلزاى. لست أشك فيها ابلوإيعاد، فسرت إليه جوادا ". وقال أبو عبيد: 

 والشوذر: امللحفة، وهو معرب، وأصله ابلفارسية " چاذر ". وقال الراجز:
 ( عن جانبيه الشوذر3متضرج )

: نقيض اخلري. يقال: شررت ايرجل وشررت، لغتان، شرا وشرارا وشرارة. وفالن شر الناِس، وال  ]شرر[ الَشرُّ
لغة رديئة. ومنه قول امرأة من العرب: " أعيذك ابهلل من نفس حرى، وعني شرى " أي  الناِس إال يف يقال َأَشرُّ 

 خبيثة، من الشر، أخرجته على فعلى، مثل أصغر وصغرى.
_________ 

 ( االوالن يفتحان، واالخريان يكسر أوائلهما.1)



 ( يف اللسان: " تشذر ىل فيه بشتم ".2)
 ".( يف اللسان: " منضرج 3)
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الخفش: واحدها شريٌر، م أشراٌر وَأِشرَّاُء. وقال يونس: واِحد االشرار رجل شر، مثل زند وأزاند. وقال اوقو 
. وِشرَُّة الشباب: ِحْرُصه  وهو الرجل ذو الشر، مثل يتيم وأيتام. ورجل شرير، مثال فسيق، أي كثري الَشرِ 

. والَشرارَُة: واح دة الَشراِر، وهو ما يتطاير من النار، وكذلك الَشَرُر، وَنشاطُه. والِشرَُّة أيضاً: مصدر الَشرِ 
ا مَسَّوُه األذى. والُشرُّ ابلضم: الواحدُة َشَررٌَة. والشَ  ، ورمبَّ رَّاُن: َشْبيٌه ابلبعوض يـَْغشى وجه اإلنسان وال يَعضُّ

ُة: املخاصمُة. وَشَرْرُت العيُب. يقال: ما قلت ذلك ِلُشرِ َك، وإمنا قلته لغري ُشرِ َك، أي لغري عيبك. واملُشارَّ 
. وكذلك  الثوَب: بسْطته يف الشمس، وكذلك التشرير. وشررت االقط أشره، إذا جعلَته على َخَصَفٍة ليجفَّ

َشَرْرُت امِلْلَح واللحَم وغريَه. واإِلْشرارَُة: ما يـُْبَسُط عليه اأَلِقُط وغريه، واجلمع االشارير. ويقال: االشارير قطع 
 ( :1ر )قديد. قال الشاع
_________ 

 ( أبو كاهل اليشكرى.1)
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. وبعضهم ينكره.  -هلا أشارير من حلم تتمره * من الثعاىل ووخز من أرانيها  وأشررت الرجَل: نسْبته إىل الَشرِ 
وأشررت  -( 1 َأَشرَّين * صديقي وَحىتَّ سَاءين بـَْعُض َذِلَك )قال الشاعر َطَرفة: َفما زاَل ُشْريب الَراَح َحىتَّ 

( : فما َبرِحوا حىتَّ رأى هللا َصرْبَُهْم * وحىتَّ ُأِشرَّْت ابالكف املصاحف 2الشئ: أظهرته. وقال يف يوم صفني )
على  -( 3واالصمعى يروى قول امرى القيس:............ ومعشرا * على حراسا لو يشرون مقتلي ) -

قال أبو زُبيد يصف األسد: َيَظلُّ ُمِغب اً عنده من  هذا، وهو ابلسني أجود. وشرشرة الشئ: تشقيقه وتقطيعه.
 ( .4وشواء شرشر: يتقاطر دمسه، مثل شلشل ) -َفراِئٍس * رُفاُت عظاٍم أو َغريٌض ُمَشْرَشُر 

_________ 
 ( بكسر الكاف.1)
 مام املرى.( هو كعب بن جعيل، وقيل احلصني بن احل2)



 ( صدره:3)
 جتاوزت احراسا إليها ومعشرا

 اللسان: " سلسل ". ( يف4)
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والشراشر: األثقاُل، الواحدة ُشْرُشَرٌة. يقال: ألقى عليه َشراِشَرُه، أي نَفسه، حرصاً وحمب ة. قال الكميت: وتْلقى 
َهٍة * وقال آخر: وَكاَئْن َترى من َرْشَدٍة يف َكري -( 2َحيَّْي ِنزاٍر وأَْلُبُب ) ( * َشراِشُر من1عليه عند كلِ  َعِظيَمٍة )
وَشراِشُر الَذَنِب: َذابِذبُُه. والَشْرَشُر: نبت يقال له الِشْرِشُر ابلكسر.  -( الَشراِشُر 3ومن َغيٍَّة تـُْلقى عليها )

 م أشر.وقيل لالسدية: ما شجرة أبيك؟ قالت: الشرشر. ووطب جشر، وغال
َشَزٌر، ابلتحريك. وَتشاَزَر القوُم، أي َنَظر نظر إليه َشْزرًا، وهو نظر الَغْضبان مبْؤِخر العني. ويف حلِظِه  ]شزر[

بعضهم إىل بعض َشْزرًا. والَشْزُر من الَفْتِل: ما كان إىل فوُق، خالَف َدْور امِلغزل. يقال: حبٌل َمْشروٌر، وغدائُر 
 مستشزرات.

_________ 
 يف اللسان: " وتلقى عليه كل يوم كريهة ". (1)
 ( االلبب: عروق متصلة ابلقلب.2)
 يف املطبوعة االوىل: " تقلى عليه " صوابه من اللسان. (3)
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 والشزر: ما طعنت عن ميينك ومشالك. وطحْنُت ابلرحى َشْزرًا، إذا أدْرَت يَدك عن ميينك. وشيزر: بلد.
ْطَتها. اطة املتباعدة والتَـْزنيُد. تقول: َشَصْرُت عنَي البازي َأْشُصُر َشْصرًا، إذا خِ الَشْصُر: اخلِي ]شصر[

والِشصاُر: َأِخلَُّة التزنيد، حكاه ابن دريد. والشصر ابلتحريك: ولد الظبية، وكذلك الشاصر. قال أبو عبيد: 
إذا قوى وحترك فهو شصر وقال غري واحد من االعراب: هو طال، مث خشف، فإذا طلع قرانه فهو شادن، ف

 يزيد عليه.واالنثى شصرة، مث جذع، مث ثىن. وال يزال ثنيا حىت ميوت ال 
. ومجعه َأْشطٌُر. وقوهلم: فالٌن َحلَب الدهر شطر الشئ: نصفه. وىف املثل: " احلْب َحَلباً لك َشْطُرُه " ]شطر[



َأْشَطَرُه، أي ُضروبَه، مرَّ به خرٌي وشرٌّ. وأصله من أخالف الناقة، وهلا ِخْلفاِن: قاِدمان وآخران. وكل خلفني 
 شطر.
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انقيت وشايت َأْشطُُرها َشْطرًا، إذا حلْبت َشْطرًا وترْكت َشْطرًا. وشاَطْرُت طَِليِ ي، أي احتلْبت وتقول: َشَطْرُت 
َشْطرًا أو َصَرْرتُُه وترْكت له الَشْطَر اآلخر. وشاَطْرُت فالانً مايل، إذا انصفته. وَشطَّْرُت انقيت َتْشطريًا: إذا 

بيبها أطول من اآلخر وكذلك إذا يبس أحد ِخْلفيها، فهي شاٌة شطور: أحد طصرْرَت ِخْلفني من أخالفها. و 
َشطوٌر. وهي من اإلبل اليت يبس ِخْلفان من أخالفها، ألنَّ هلا أربعَة أخالف. ويقال: َوَلُد فالٍن ِشْطَرٌة، 

ٍع َأقيمي وُل ألمِ  زِنْبا ( : َأق1ابلكسر، أي ِنْصٌف ذكوٌر ونصٌف إانٌث. وقصْدُت َشْطَرُه، أي حنوه. قال الشاعر )
 ومنه قوله تعاىل: -* ُصدوَر العيِس َشْطَر بين مَتيم 

( *. وَشَطَر َبَصُرُه َيْشطُُر ُشطورًا، وهو الذي كأنَّه ينظر إليك وإىل آخر.  َِ )فـََولِ  َوْجَهَك َشْطَر املسجِد احلراِم
 طارة فيهما.والشاِطُر: الذي أعيا أهله ُخْبثًا. وقد شطر وشطر أيضا ابلضم، ش

_________ 
 ( أبوزنباع اجلذامي.1)
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: الَشطرُي: البعيد. يقال: بلد َشطرٌي. وَشَطَر عينِ  فالٌن، أي أنى 1 )وَقَدٌح َشْطراُن، أي َنْصفانُ  ( قال األصمعيُّ
 عىن. ونوى شطر ابلضم، أي بعيدة. وقال امرؤ القيس:

 الغريُب. قال الشاعر:( * والَشطرُي أيضاً: 2َأشاَقَك َبنْيُ اخلَليِط الُشطُْر )
: إذا ُكْنَت يف ِسْعٍد وُأمَُّك منهُم * َشطريًا فال يـَْغُرْرَك خاُلَك من  (4( فيهُم َشطريًا * وقال آخر )3ال ترتَكينِ  )

 -( * إذا مل يُزاِحْم خاله أبب جلد 5فإنَّ ابَن ُأخِت القوِم ُيْصغي إانُؤُه ) -َسْعِد 
، أي سيئ اخللق. قالت امرأة من العرب: شنظرية زوجنيه أهلى * من محقه رجٌل ِشْنظرٌي وِشْنظريَةٌ  ]شنظر[

 حيسب رأسي رجلى * كأنه مل ير أنثى قبلى
_________ 

 ( نصفان: بلغ املاء نصفه.1)



 ( بعده:2)
 وفيمن أقام من احلى هر

 ( يف اللسان: " ال تدعين "، وبعده:3)
 إىن إذا أهلك أو أطريا

 ( غان بن وعلة.4)
 اللسان: " مصغى إانؤه ".( يف 5)
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 ال املعجمة، لقرهبا من الظاء، لغة أو لثغة.ورمبا قالوا: شنذيرة ابلذ
( لإلنسان وغريه، ومجعه ُشعوٌر وَأْشعاٌر، الواحدة َشْعَرٌة. ويقال: رأى فالن الَشْعَرَة، إذا رأى 1الَشَعر ) ]شعر[

وقوم شعر. وكان يقال لعبيد هللا بن زايد: أشعر بركا.  الشيب، حكاه يعقوب. ورجل أشعر: كثري شعر اجلسد.
. وَأشاِعُر الناقِة: جوانُب َحياِئها. والِشْعَرُة ابلكسر: واالشعر: ما أحاط ابحلافر من الَشْعِر، واجلمع اأَلشاِعرُ 

ْدَخُل يف َشَعُر الرََكِب للنساء خاصة. والشعريمن احلبوب، الواحدة شعرية. وشعرية السكني: احلديدة الىت تُ 
 ما ُجعل َعَلماً لطاعة هللا السيالِن لتكون ِمساكاً للَنصل. والَشعريَُة: الَبَدنَُة هُتْدى. والَشعاِئُر: أعماُل احلجِ . وكلُّ 

تعاىل. قال األصمعي: الواحدة َشعريٌة. قال: وقال بعضهم: ِشعارٌَة. واملَشاِعُر: مواضع املناسك. واملَْشَعُر 
 اِعِر. وكسر امليم لغة.احلرام: أحد املَش
_________ 

 ( الشعر، ابلفتح وابلتحريك.1)
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 -واملشاعر: احلواس، قال بـَْلعاُء بن قيس: والرأُس مرتفٌع فيه َمشاِعُرُه * يـَْهدي السبيَل له مسع وعينان 
هم بعضاً. والَشعاُر ابلفتح: والشعار: ماوىل اجلسَد من الثياب. وِشعاُر القوم يف احلرب: َعالَمتُـُهْم ليعِرفَ بعضُ 

هلَْدَي، إذا َطَعَن يف َسنامه األمين حىتَّ يسيل منه دٌم، لِيُـْعَلَم أنه الشجر. يقال: أرٌض كثرية الَشعار. وَأْشَعَر ا
هدى، وىف احلديث: " أشعر أمري املؤمنني ". وأشعر الرجل مها، إذا لِزق مبكان الِشعاِر من الثياب ابجلسد. 

علمت. قال سيبوبه:  ابلفتح َأْشُعُر به ِشْعرًا: فِطْنُت له. ومنه قوهلم: ليت ِشْعري، أي ليتىنوشعرت ابلشئ 



أصله شعرة، ولكنهم حذفوا اهلاء كما حذفوها من قوهلم: ذهب بعذرها، وهو أبو عذرها. والشعر: واحد 
ُء، على غري قياس. وقال األخفش: االشعار. ويقال: ما رأيت قصيدًة َأْشَعَر مجعاً منها. والشاِعُر مجعه الشَعرا

 شاعرا لفطنته.الشاعر مثل البن واتمر، أي صاحب شعر. ومسى 
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: الذي يتعاطى قوَل الِشْعِر. وشاَعْرتُُه فَشَعْرتُُه َأْشَعَرُه وما كان شاعرا ولقد َشعَر ابلضم، وهو َيْشُعُر. واملَُتشاِعرُ 
ُه: انوْمُتُه يف ِشعاٍر واحٍد. واْسَتْشَعَر فالٌن خوفاً، أي أضمره. وَأْشَعْرُت ابلفتح، أي غلبُته ابلِشْعِر. وشاَعْرتُ 

ُتُه فَدر  ى. وَأْشَعْرتُُه: ألبسُتُه الِشعاَر. وَأْشَعَرُه فالٌن َشر ًا: السكِ ني: جعلُت هلا َشعريًَة. وَأْشَعْرتُُه َفَشَعَر، أي َأْدرَيـْ
. وَأْشَعَر اجلننُي وتشعر، أي نبت شعره. وىف احلديث: " ذكاة اجلنني ذكاة غشيه به. يقال: َأْشَعَرُه احُلبُّ مرضاً 

ع بعد اجلَْوزاء، أمه إذا أشعر ". وهذا كقوهلم: أنبت الغالم، إذا نبتت عانته. والشعرى: الكوكب الذي يطلُ 
. ومها الِشْعَرايِن: الِشْعرى الَعبوُر اليت يف اجلوزاء، والشِ  ْعرى الُغَمْيصاُء اليت يف الذراع، َوطلوعه يف شدَّة احلَرِ 

ما أختا ُسَهْيٍل. والَشْعراُء: ضرٌب من اخلَْوخ، واحُده ومجعه سواء. والَشْعراُء: ذاببة يقال هي  تزعم العرب أهنَّ
 برة. وداهية شعراء، وداهية وبراء.اليت هلا إ
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 ذات وبر. والشعراء: الشجر الكثري، حكاه أبو عبيد. ويقال للرجل إذا تكلََّم مبا يـُْنَكُر عليه: جئَت هبا َشْعراءَ 
مسى بذلك لكثرة شجره. واالشعر: أبو قبيلة من اليمن، هو وابملوصل جبل يقال له شعران. وقال أبو عمرو: 

أشعر بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وتقول العرب: جاءتك االشعرون، حبذف ايءى النسب. 
الواحدة ُشْعرورٌة. والَشعاريُر: لعبة، ال تفرد يقولون: ِلْعبنا الَشعاريَر، وهذا َلِعُب  والشعارير: ِصغار الِقث اء،

ريِر. وذهَب القوُم َشعاريَر، إذا تفرَّقوا. قال األخفش: ال واحد له. والشويعر: لقب حممد بن محران الَشعا
 -( 1* َعْمُد عني قلدهتن حرميا ) اجلعفي، لقبه بذلك امرؤ القيس بقوله: أْبِلغا عينِ  الُشَوْيِعَر أين ِ 

 َغَر الَبلُد، أي خال من الناس. يقال:َشَغَر الكلب َيْشَغُر، إذا رفع إحدى رجَلْيه ليبول. وشَ  ]شغر[
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل: " جرميا " حتريف. وحرمي ابحلاء املهملة، وهو جد الشويعر.1)
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مل متتنع من غارِة أَحد. وَأْشَغَر املنهُل، إذا صار يف انحيًة من املََحجَِّة. واْشتَـَغَر  بلدة شاغرة برجلها، وذلك إذا
واْشتَـَغَر على  -العدد، إذا َكثـَُر واتِ سع. قال أبو النجم: وَعَدٍد َبخٍ  إذا عد اشتغر * كعدد الرتب تداىن وانتشْر 

د فيها. وَتَشغََّر البعرُي، إذا مل يدَْع جهدا يف سريه، عن أىب فالن ِحسابُه، إذا مل يهتد له. واشتغرىف الفالة، إذا أبع
ع كذا، أي أخرْجُتهم. وأنشد الَشيباين: وحنن َشَغْران اْبيَنْ ِنزاٍر ِكَلْيِهما * وَكْلباً عبيد. وشغرت بىن فالن من موض

و أن يقول الرجل آلخر: َزوِ ْجين والِشغاُر بكسر الشني: ِنكاح كان يف اجلاهلية، وه -ِبَوْقٍع ُمْرِهٍب ُمَتقاِرِب 
ما رفعا ابنتك أو أختك عى أن أزوِ جك أخيت أو ابنيت، على أنَّ صداق   كلِ  واحدة منهما ُبْضُع األخرى. كأهنَّ

املهر وأخليا الُبْضَع عنه. ويف احلديث: " ال ِشغاَر يف اإلسالم ". وتفرَّقوا َشَغَر بـََغَر: أي يف كلِ  وجه. ومها امساِن 
 ال واحدًا، وبنيا على الفتح.ُجعِ 
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الَشْفَرُة ابلفتح: السكِ ني العظيم. ويف املثل: " أصغُر القوِم َشْفَرهُتُْم "، أي خادمهم. وَشْفَرُة اإٍلسكاف:  ]شفر[
 يف: حدُّه. ويقال أيضاً: ما ابلدار شفر، أي أحد، عن الكسائي. والشفرإزميله الذي يَقَطع به. وَشْفَرُة السَ 

ابلضم: واحد َأْشفاِر العني، وهي حروف األجفان اليت ينُبت عليها الشعر، وهو اهلدب. وحرف كل شئ: 
ه َشْعٌر. وامِلْشَفُر من ُشْفُرُه وَشفريُُه، كالوادي وحنوه. وُشْفُر الَرِحِم وشاِفُرها: حروفها. ويربوٌع ُشفاِريٌّ: على أذني

، مستعاٌر منه. ويف املثل: " أراك َبَشٌر ما َأحاَر ِمْشَفٌر "، أي أغناك البعري كاجلحلفة من الفرس. ومشافر احلبشي ِ 
الظاهُر عن سؤال الباطن. وأصله يف البعري. والشنفرى: اسم شاعر من االزد، وهو فنعلى. وفيه املثل: أعدى 

 العدائني. من الشنفرى ". وكان من
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طاة وفرخها: فأزغلت يف حلقه زغلة * مل ختطئ اجليد ومل االشفرتار: التفرق. قال ابن أمحر يصف ق ]شفرت[
 ويروى: " مل تظلم اجليد ". -تشفرت 
اأَلْشَقِر، وهي يف اإلنسان مُحَْرٌة صافية وَبَشَرتُُه مائلة إىل البياض. ويف اخليل محرٌة صافية الُشْقَرُة: لون  ]شقر[



ْيُت. وبعرٌي َأْشَقُر، أي شديد احلمرة. والشقراء: اسم فرس حيمرُّ معها الُعْرُف والَذَنُب. فإن اسودَّا فهو الُكمَ 
عتبة ابن جعفر بن كالب، وكان عتبة قد أجار رجال رحمت ابنها فقتلته. قال بشر بن أيب خازم االسدي يهجو 

( كالشقراء مل يعد شرها * سنابك رجليها 1من بىن أسد فقتله رجل من بىن كالب فلم مينعه: فأصبحت )
 -وعرضك أوفر 

_________ 
إمنا هو " فتصبح "، ال  852( يف املخطوطة واللسان: " فأصبح ". قال البكري يف السمط ص 1)

أجار فلم مينع  -ه: فمن يك من جار ابن ضباء ساخرا * فقد كان من جار ابن ضباء مسخر فأصبحت. وقبل
 أي ذلك اجلار.وروى االنباري: " فيصبح "  -من القوم جاره * وال هو إن خاف الضياع مغري 

 (2 -صحاح  - 89)
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ٌء والَشِقُر بكسر القاف: شقائق النعمان، الواحدة َشِقَرٌة. قال طرفة: وَتساقى الَقْوُم َكْأساً ُمرًَّة * وعلى اخليِل ِدما
اف، ويروى: " وَعال اخلَْيَل ". وشقرة أيضا: قبيلة من بىن ضبة، فإذا نسبت إليهم فتحت الق -( 1كالَشِقْر )

قلت: شقرى. واالشاقر: حى من اليمن. واملشقر بفتح القاف مشددة: حصن ابلبحرين قدمي. قال لبيد يصف 
والُشقوُر: احلاجُة. يقال:  -رب املشقر  ( من رأس حصنه * وأنزلن ابالسباب2بنات الدهر: وأنزلن ابلرومي )

معي يقول بفتح الشني. وقال أبو عبيد: أخربته بُشقوري، كما يقال: أفضيت إليه بُعَجري وجبرى. وكان االص
االول أصح، الن الشقور ابلضم مبعىن االمور الالصقة ابلقلب املهمة له، الواحد شقر. والشقور ابلفتح، مبعىن 

 : جارى ال تستنكرى عذيريالنعت. وأنشد للعجاج
_________ 

 -( ويروى: وتساقى القوم مسا انقعا * وعال اخليل دماء كالشقر 1)
 اللسان: " ابلدومى " ابلدال املهملة وهو الصواب، يعىن أكيدر صاحب دومة اجلندل، وذكر هذا ( يف2)

 البيت يف مادة )دوم( منه، وهناك: " وأعصفن ابلدومى ".

(2/702) 

 



سريى وإشفاقى على بعريى * وكثرة احلديث عن شقورى * مع اجلالء والئح القتري * والشقارى ابلضم وتشديد 
 القاف: نبت.

كه من املعروف. يقال: َشَكْرتُُه وَشَكْرُت له، وابلالم أفصح. وقوله الُشْكُر: الثناء على احملِسن مبا أوال   ]شكر[
 تعاىل:

)ال نُريُد منُكْم َجزاء وال ُشكورًا( *، حيتمل أن يكون مصدرًا مثل قـََعَد قُعودًا، وحيتمل أن يكون مجعاً مثل بـُْرٍد 
: ما والُشْكراُن: خالف الكفران. وتشكرت له: مثل شَ  وبُروٍد، وُكْفٍر وُكفوٍر. َكْرُت له. والَشكوُر من الدواب 

يكفيه العَلُف القليل. وَشْكُر املرأة فـَْرُجَها. قال اهلَذيل : َصناٌع إِبْشفاها َحصاٌن ِبَشْكرِها * َجواٌد بقوِت البطِن 
 قال امرؤ القيس يصف مطرا: واْشَتَكَرِت السماُء: اشتد وقعها. -( 1والِعْرُق زاِخُر )

_________ 
ع: احلاذقة ابلعمل. يريد أهنا جيدة اخلرز. واحلصان: العفيفة ومع ذلك جتود بقوهتا وهى سخية ( الصنا 1)

 والعرق. زاخر، أي نسبها كرمي. والزاخر: املرتفع. زخر املاء: ارتفع. وىف اللسان: " والعرض وافر ".
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ويروى: " تعتكر ". واشتكر الضرع: امال  -( إذا ما َتْشَتِكْر 2َأْشَجَذْت * وُتواريِه ) ( الود إذا ما1تظهر )
منه: َشِكَرِت الناقُة ابلكسر َتْشَكُر َشَكرًا، فهي َشِكَرٌة. قال احلطيئة: إذا مل تكن إال اال ما ليس  لبناً. تقول

حيلبون شكرة. وهذا زمن الشكرة، إذا حَفلْت من وَأْشَكَر القوُم، أي  -أصبحت * هلا حلق َضرَّاهُتا َشِكراُت 
رى، إذا كانت مألى من اللنب وَشِكَرِت الشجرة أيضاً الربيع. وهي إبٌل َشكارى، وغنٌم َشكارى. وَضرٌَّة َشكْ 

( : َذَعْرُت به 3َتْشَكُر َشَكرًا، أي خرج منها الِشكرُي، وهو ما ينبت حول الشجرة من أصلها. قال الشاعر )
 ( : ضرب من النبت.5والشيكران ) -( 4ُمْستَـْوِزايً * َشِكرُي جحافله قد كْت ) الَعرْيَ 

_________ 
 ان: " خترج ".( يف اللس1)
 ( يف اللسان: " وتواليه ".2)
 ( هو ابن مقبل.3)
( مستوزاي ابلزاى ال ابلذال: أي منتصبا ومرتفعا. والشكري: الشعر الضعيف هاهنا. وكْت، أي لزق به أثر 4)

 ة العشب.خضر 
 ( قال يف القاموس: أو الصواب ابلسني، ووهم اجلوهرى. أو الصواب الشوكران.5)
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الَشْمُر: االختيال يف املشي. يقال: َمرَّ فالن َيْشِمُر مَشْرًا. ومشََّر إزاره َتْشمريًا: رفـََعه. يقال: مشََّر عن  ]مشر[
 ِريٌّ، كأنه منسوب إليه، وقد تسكر منه الشني وينشد:. ورجٌل مشَّ ساقه. ومشََّر يف أمره، أي َخفَّ 

( : الناقة السريعة. واْنَشَمَر لألمر، أي هتيَّأ له. وَتَشمََّر مثُله. 2( * والشمرية )1قد مشرت عن ساق مشرى )
. ومشَّْرُت السهم: نَة: أرسْلتهاواْنَشَمَر الفرُس: أسرَع. قال األصمعي: الَتْشمرُي: اإِلرسال، من قوهلم مشَّْرُت السفي

 -أرسلته. قال الشماخ يذكر أمرًا نزَل به: َأرِْقُت له يف القوِم والصبُح ساطٌع * كما سطَع امِلر ِيُخ مشََّرُه الغايل 
 وانقٌة مشري، مثال فسيق، أي سريعة. وشاة شامر، إذ انضم ضرعها إىل بطنها. وشر مشر، أي شديد.

_________ 
 مشرى، ومشرى، ومشمر: ماض يف االمور جمرب.رى، ومشرى، و ( رجل مش1)
 ( الشمرية، والشمرية، والشمرية، والشمرية.2)
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( : اتهلِل يـَْبقى على األايم ذو ِحَيِد * مبُْشَمِخرٍ  به الظَيَّاُن واآلس 1املَُشْمِخُر: اجلبل العايل. قال اهلَذيل ) ]مشخر[
 أي ال يبقى. -

 ُر: البعري السريع. قال: والناقة مشيذرة.: الَشَمْيذَ أبو عبيد ]مشذر[
 -الَشناُر: العيب والعار. قال الُقطاميُّ ميدح األمراء: وحنن رِعيٌَّة وُهم رعاة * ولوال َرْعيُـُهْم َشُنَع الشنار  ]شنر[
غة. وأنشد ها. وأشرت لَأشاَر إليه ابليد: أومأ. وَأشاَر عليه ابلرأي. وُشْرُت العسَل واشرتهتا، أي اجتنيت ]شور[

 -( 3( : ومَساٍع أيََْذُن الَشْيَخ له * وحديٍث مثِل ماِذيٍ  مشار )2أبو عمرو )
_________ 

 ( مالك بن خويلد اخلزاعى.1)
 ( لعدى بن زيد2)
وقبله: هل تبلغين أدىن دارهم قلص *  -( قبله: وماله قد تلهيت هبا * وقصرت اليوم يف بيت غدارى 3)

 -رتك التبغيل واليزجى أوائلها 
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. ابإلضافة وفتح امليم. قال: واملَشاُر: اخللية وأنكرها االصمعي. وكان يروى هذا البيت مثل " ماِذيِ  َمشاِر "
يشتار منها. واملشاور: املخابض، الواحد ِمْشَوٌر، وهو عوٌد يكون مع ُمْشتاِر العسل. ابن السكيت: 

واُر: متاع البيت ومتاع الَرْحِل ابحل َُ ََ اء. قال: والَشواُر فـَْرُج املرأة والرجل. قال: ومنه قيل َشوََّر به، أي الِش
أبدى عورته. ويقال: أبدى هللا َشوارَُه، أي عورته. والَشواُر والشارَُة: الِلباس واهليئة. قال زهري: ُمْقَورٌَّة كأنه 

الدبرة الىت يف املزرعة. وُشْرُت الدابة واملشارة:  -( 1تتبارى ال َشواَر هلا * إال الُقطوُع على اال جواز والورك )
ا وأدبْرت. واملكان الذي تعرض فيه الدواب: ِمْشواٌر. يقال: " إايك َشْورًا: عرضتها على البيع، أقبْلُت هب

 واخلَُطَب فإهنا: مشوار كثري العثار ". والقعقاع بن شور: رجل من بىن عمرو بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة.
_________ 

والقطوع:  : أي ضامرة، يعىن القلص. تتبارى: يعارض بعضها بعضا يف السري. والشوار: املتاع.( مقورة1)
الطنافس الىت يوطأ هبا الرحل. والورك: مجع وراك، وهو نطع، أو ثوب يشد على مورك الرحل مث يثىن فيدخل 

 فضله حتت الرحل، ليسرتيح بذلك الراكب.
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الِسَمن. يقال: جاءت اإلبل ِشيارًا، أي مساانً ِحساانً. وقد شاَر الفرُس، أي  واشتارت اإلبل. إذا مسنْت بعض
َن وَحُسَن. وفرٌس َشريِ ٌ، وخيل شيار، مثل جيد وجياد. قال عمرو بن معدى كرب: أعباس لو كانت شيارا  مسَِ

ورة: الشورى. وكانت العرب تسمى يوم السبت: شيارا. واملشع -جيادان * بتثليث ما انصبت بعدى االحامسا 
. وقد وكذلك املَُشورَُة بضم الشني. تقول منه: شاوْرتُُه يف األمر واْسَتَشْرتُُه، مبعىًن. أبو عمرو: املُْسَتشرُي: السمني

فإن  -اْسَتشاَر البعرُي مثل اْشتاَر، أي مسن. وأما قول الراجز: أفز عنها كل مستشري * وكل بكر داعر مئشري 
لفحل الذى يعرف احلائل من غريها. وشورت الرجل فتشور، أي أخجلته فخجل. االموى يقول: املستشري ا

لُشورِة، وإنه لَصريِ ٌ َشريِ ٌ، أي حسن الصورة وشورإليه بيده، أي أشار. عن ابن السكيت. ورجل حسن الصورة وا
 والشارَِة، وهي اهليئة، عن الفراء.
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 وفالن خري شري، أي يصلح للمشاورة.
ْهُر: واحد الُشهوِر. وقد َأْشَهْران، أي أتى علينا َشْهٌر. قال الشاعر: ما زِْلُت ُمْذ َأْشَهَر الُسف اُر الشَ  ]شهر[

ابن السكيت: َأْشَهْران يف هذا املكان: أقمنا فيه شهرًا. وقال  -ُرُهْم * مثَل انتظاِر املَُضحِ ي راِعَي الَغَنِم أَْنظُ 
. واملُشاَهَرُة من الشْهر، كاملُعاوَمة من العام. والُشْهَرُة: وضوح األمر. تقول ثعلب: َأْشَهْران: دخلنا يف الَشْهرِ 

َشْهرًا وُشْهَرًة، فاْشتَـَهَر أي وضح. وكذلك َشهَّْرتُُه َتْشهريًا. ولفالن فضيلٌة اْشتَـَهَرها  منه. َشَهْرُت األمر َأْشَهُرهُ 
 الناُس. وَشَهَر سفيه يشهره شهرا، أي سله.

ْهرَبَُة مثل الَشْهَربَُة، وهي العجوز الكبرية. قال الراجز: رب عجوز من منري شهربه * علمتها الشَ  ]شهرب[
 .-قره ( بعد القر 1االنقاض )

_________ 
( يف املطبوعة االوىل " االنفاض " ابلفاء، حتريف وىف اللسان: االنقاض ابلقاف. وكذلك ذكره اجلوهرى يف 1)

وهو لص من بىن ضبة، وقال: االنقاض والكتيت: أصوات صغار  مادة )ن ق ض( ونسب الشعر لشظاظ،
 االبل. والقرقرة واهلدير: أصوات مسان االبل.
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 واجلمع الشهابر. وقال:
 مجعت منهم عشبا شهابرا

 رجل ِشْهدارٌَة، أي فاحٌش، ابلدال والذال مجيعا. ]شهدر[
 فصل الصاد

َصرَب فالٌن عند املصيبة َيْصرِبُ َصرْبًا. وَصرَبْتُُه أان: حبْسته. قال هللا الَصرْبُ: َحبس النفس عن اجلزع. وقد  ]صرب[
 تعاىل:

ُْم( *. قال عنرتة يذكر حرابً كان فيها: فَصرَبُْت عارَِفًة لذلك ُحرًَّة * ترسو  ا )واْصرِبْ نـَْفَسَك َمَع الَّذيَن َيْدعوَن َرهبَّ
ىف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم يف رجل أمسك يقول: حبست نفسا صابرة. و  -فس اجلبان تطلع إذا ن

رجال وقتله آخر، قال: " اقتلوا القاتل واصربوا الصابر " أي احبسوا الذى حبسه للموت حىت ميوت. وصربت 
ىت يـُْقَتَل أو  وَحَلَف َصرْبًا، إذا ُحِبَس على القتل حالرجل، إذا َحلَّْفَتُه َصرْبًا أو قتْلَته َصرْبًا. يقال: قُِتل فالن َصرْباً 

 على اليمن حىت حيلف. وكذلك َأْصرَبُْت الرجل ابأللف. واملَْصبورَُة، هي اليمني.
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واملصبورة الىت هنى عنها، هي احملبوسة على املوت. وكلُّ ذي روٍح ُيْصرَبُ حي اً مث يرمى حىت يقتل فقد قتل صربا. 
ُت، وال يقال اطَّرَبُْت، ألن الصاد ال تدغم يف الطاء. فإن أردت والَتَصربُُّ: تكلُّف الَصرْبِ. وتقول: اْصَطربَْ 
ُت. والَصبرُي: الكفيُل. تقول منه: َصرَبُْت َأْصرُبُ ابلضم َصرْبًا وَصبارًَة، اإلدغام قلبت الطاء صادًا وقلت: اصَّربَْ 

اب األبيض ال يكاد مُيطر. قال أي َكَفْلُت به. تقول منه: اْصرُبْين اي رجُل، أي أعطين كفياًل. والَصبرُي: السح
وقال األصمعي: الَصِبرُي السحاب األبيض  - ( : َيروُح إليهُم َعَكٌر َتراغى * كأنَّ َدِويَّها َرْعُد الَصبريِ 1الشاعر )

 (2الذي ُيْصرَبُ بعضه فوق بعض درجا. وقال يصف جيشا: ككرفئة الغيث ذات الصبري )
_________ 

 ( رشيد بن رميض العنزي.1)
( قال ابن برى: حيتمل أن يكون صدرا لبت عامر بن جوين الطائى من أبيات: وجارية من بنات امللو * ك 2)

 -بري أتتى السحاب وأتاتهلا  -*  ككرفئة الغيث ذات الصب  -خليل خلخاهلا قعقعت اب
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 شعر. قال الراجز:جلمع صرب. والصرب، بكسر الباء: هذا الدواء املر. وال يسكَّن إال يف ضرورة الوا
( * يعقوب عن الفراء: االصبار: السحائُب البيُض، الواحد ِصرْبٌ وُصرْبٌ ابلكسر 1أمر من صرب ومقر وحظظ )

جبميعها، الواحد ُصرْبٌ ابلضم. وأدهْقت  والضم. وَأْصباُر اإلانء: جوانبه. يقال: أخذها أَبْصبارِها، أي اتمَّة
رأسها. قال األصمعي: إذا لقي الرجل الشدَّة بكماهلا قيل: لقي ها  الكأس إىل أصبارها وأصمارها، أي إىل

أَبْصبارِها. والصرب أيضا: بطن من غسان. قال االخطل: تسأله الصرب من غسان إذ حضروا * واحلزن كيف 
وى: " فسائل الصرب من غسان إذ حضروا واحلزن " ابلفتح، النه قال بعده: وير  -( 2قراه الغلمة اجلشر )

 يعىن عمري بن احلباب السلمى، النه قتل -ك رأس ابن احلباب وقد * أمسى وللسيف يف خيشومه أثر يعرفون
_________ 

 ( قال ابن برى: صواب إنشاده " أمر " أي ابلنصب. وقبله:1)
 أرقش ظمآن إذا عصر لفظ

 للسان: " كيف قراك ". والصرب واحلزن: قبيلتان. عن اللسان.( يف ا2)
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سه إىل قبائل غسان، وكان ال يبايل هبم ويقول: ليسوا بشئ، إمنا هم جشر. والُصرْبُ أيضاً: قْلب الُبْصر، ومحل رأ
ها حصباء وليست بغليظة. ومنه قيل للَحرَِّة: " أمُّ وهو حرف الشئ وغلظه. والصرب أيضا: األرض اليت في

 أمر شديد. وصبارة الشتاء، بتشديد الراء: شدة صبار " بتشديد الباء. ويقال: وقع القوم يف ُأمِ  َصبُّوٍر، أي يف
جارُة. برده: والُصرْبَُة: واحدة ُصرَبِ الطعام. تقول: اشرتيت الشئ صربة، أي بال وزٍن وال كيٍل. والُصبارُة: احل

و مجع َصباٍر ابلفتح، ( : َمْن ُمْبِلٌغ َعْمرًا أبنَّ املَْرَء مل خُيَْلْق ُصبارَْه ويروى: " َصبارة " ابلفتح، وه1قال الشاعر )
( مجع َصرْبٍَة، وهي حجارة شديدة. قال األعشى: كأن ترمن اهلاجات 2واهلاء داخلة جلمع اجلمع، ألن الَصباَر )

 -ت الصبار فيها * قبيل الصبح أصوا
_________ 

 ( هو عمرو بن ملقط.1)
احلجارة الشديدة قال االعشى ( قال يف القاموس مادة )صرب( : أما قول اجلوهرى: الصبار مجع صربة وهى 2)

قبيل الصبح أصوات الصبار، فغلط، والصواب يف اللغة والبيت: الصيار ابلكسر والياء، وهو صوت الصنج. 
 يه شارحه وصحح كالم اجلوهرى، ونسبة البيت لالعشى.والبيت ليس لالعشى. ورد عل
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صنبور: النخلة تبقى منفردة وَيِدقُّ أسفُلها ويتقشَّر. اهلاجات: الضفادع. شب ه نقيقها أبصوات وقع احلجارة. وال
ل الفرُد ال ولد له وال أخ. والُصْنبوُر: َمثْـَعُب احلوِض خاص ًة، حكاه يقال: َصْنرَبَ أسفُل النخلة. والُصْنبوُر: الرج

 أبو عبيد وأنشد:
صاص يشرب منها. والصنوبر: ما بني صنبور إال االزاء * والصنبور: قصبة تكون يف اإلداَوِة من حديٍد أو ر 

والكسر الباء. قال طرفة: جبِفاٍن  شجر، ويقال مثره. وصنابر الشتاء: شد ة برِده، وكذلك الِصنَّرِبُ بتشديد النون
والِصنَّرْبُ بتسكني الباء: يوم من أايم العجوز، وحيتمل أن يكوان  -تـَْعرَتي جَمِْلَسنا * وَسديٍف حني هاج الِصنَّرِبْ 

 وإمنَّا حركت الباء للضرورة.مبعىًن، 
رف للتأنيث ولزوم حرف التأنيث الَصْحراُء: الربيَُّة، وهي غري مصروفة وإن مل تكن صفة، وإمنا مل تص ]صحر[

له. وكذلك القول يف بشرى. تقول: صحراء واسعة، وال تقل صحراءة فتدخل أتنيثا على أتنيث. واجلمع 
 الصحارى والصحراوات،
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ع كل فعالء إذا مل تكن مؤنث أفعل، مثل عذراء، وخرباء، وورقاء اسم رجل. وأصل الَصحارى وكذلك مج
ء ذلك يف الشعر، النك إذا مجعت صحراء أدخلت بني احلاء والراء ألفا وكسرت َصحاِريُّ ابلتشديد، وقد جا

وىل الىت بعد الراء الراء كما يكسر ما بعد ألف اجلمع يف كل موضع، حنو مساجد وجعافر، فتنقلب االلف اال
الوىل وأبدلوا من ايء للكسرة الىت قبلها، وتنقلب االلف الثانية الىت للتأنيث أيضا ايء فتدغم، مث حذفوا الياء ا

الثانية ألفا فقالوا صحارى بفتح الراء لتسلم االلف من احلذف عند التنوين. وإمنا فعلوا ذلك ليفرقوا بني الياء 
وبني الياء املنقلبة من االلف الىت ليست للتأنيث، حنو ألف مرمى إذ قالوا مرامي املنقبلة من االلف للتأنيث 

االوىل ولكن حيذف الثانية فيقول: الصحارى بكسر الراء، وهذه  ومغازى. وبعض العرب ال حيذف الياء
ب وسط احلرة، صحار، كما تقول جوار. وأصحر الرجل، أي َخرَج إىل الَصْحراء. والُصْحَرُة ابلضم: َجْوبٌَة تنجا

 -واجلمع صحر. قال أبو ذؤيب يصف مزمارا: سىب من َيراَعِتِه نَفاُه * أيتٌّ َمدَُّه صحر ولوب 
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قوله: سىب، أي غريب. والرياعة ههنا: االمجة. والصحرة لون اأَلْصَحِر، وهو الذي يف رأسه ُشْقَرٌة. ومحاٌر 
نبُت اْصحريارًا، أي هاج. ويقال: لقيته َصْحَرًة حَبَْرًة، وهي غري َحارَّ الَأْصَحُر: فيه محرٌة. وأاتٌن َصْحراُء. واصْ 

جُمْراٍة، إذا رأيَته وليس بينك وبينه ساِتٌر. واملُصاِحُر: الذي يقاتل ِقرنه يف الصحراء وال خياتله. والَصحريَُة: اللنب 
ا ُذرَّ عليه الدقيق فيتحسى. تقول منه. ب. ورمبَّ الذي يـُْلقى فيه الَرْضف حىتَّ يـَْغِلَي مث يصبُّ عليه السمن فُيْشرَ 

صحرت اللنب أصحره صحرا. وقال أبو الغوث: هي الصحرية من الصحر، كالفهرية من الفهر. وصحار 
ابلضم: قصبة عمان مما يلى اجلبل. وتؤام: قصبتها مما يلى الساحل. وصحار: اسم رجل من عبد القيس. 

، وهو اسم امرأة عوقبت على االحسان، وهى أخت لقمان بن ذنب صحر "وقوهلم يف املثل: " ماىل ذنب إال 
 عاد.

 الَصخُر: احلجارة العظام، وهي الصخور. ]صخر[
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يقال صخر وصخر ابلتحريك، عن يعقوب. الواحدة صخرة وصخرة. وصخر بن عمرو بن الشريد: أخو 
 خنساء. والصاخرة إإنء من خزف.

ا قال األعشى: وَيْشَرُق )الَصْدُر: واحد الُصد ]صدر[ ( ابلقول الذى قد أذعته * كما 1وِر، وهو مذكر. وإمنَّ
فأنَـَّثه على املعىن ألنَّ صدر القناة من القناة. وهذا كقوهلم: ذهبت بعض  -َشرَِقْت َصْدُر الَقناِة من الَدِم 

م: ما جاز من وسطه إىل ل شئ: أوله. وصدر السهأصابعه، الهنم يؤنثون االسم املضاف إىل املؤنث. وصدر ك
م إذا رمى. والصدر: الطائفة من الشئ. والُصْدرَُة من اإلنسان: ما أشرف من  مستَدقِ ه ومسِ ي بذلك ألنه املتقدِ 

ن أعلى َصْدرِِه، ومنه الُصْدرَُة اليت تلبس. واملصدوُر: ألذي يشتكي َصْدرَُه. وطريق صاِدٌر، أي َيْصُدُر أبهله ع
 كسر الصاِد: قميٌص صغري يلي اجلسد، ويف املثل: " كل ذات ِصداٍر خالة "،املاء. والِصداُر، ب
_________ 

 ( يف اللسان: " وتشرق ".1)
 (2 -صحاح  - 90)
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َصْدِر البعري. والَصَدُر  أي من حق الرجل أن يغار على كلِ  امرأة كما يغار على ُحَرمه. والِصداُر: مِسٌَة على
قولك: َصَدْرُت عن املاء وعن البالد. ويف املثل: " تركُته على مثل ليلة الَصَدِر "، يعين ابلتحريك: االسم من 

ِهْم. والَصْدُر ابلتسكني املَْصَدُر. قال الشاعر ) ( : وليلٍة قد َجَعْلُت الصبَح َمْوِعَدها 1حني َصَدَر الناُس من َحجِ 
عبيد: قوله َصْدَر املطية، مصدر من قولك: َصَدَر َيْصُدُر قال أبو  -( 2املَِطيَِّة حىتَّ تعرف السدفا ) * َصْدرَ 

َر  َصْدرًا. وَأْصَدْرتُُه فَصَدَر، أي رََجْعُتُه فرجع. واملوضُع َمْصَدٌر، ومنه َمصاِدُر األفعال. وصاَدرَُه على كذا. وَصدَّ
ْرَن من عَ 3يل )الفرُس، أي برز بصدره وسبق: قال طف َرٍق * ِسيٌد مَتَطََّر ُجْنَح ( يصف الفرس: كأنه بعد ما َصدَّ

ْرَن " على ما مل يسمَّ فاعُله، -الليِل َمُبلوُل   ويروى: " ُصدِ 
_________ 

 ( هو ابن مقبل.1)
 ( يف اللسان: مادة )رأس( : " بصدرة العنس " وصدرهتا: ما أشرف من أعلى صدرها. والسدف: الضوء.2)
 ( الغنوى.3)
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َر كتابه: جعل له َصْدرًا. وَصدَّرَُه يف  أي ابتلت صدورهن ابلعرق، االول أجود. والَعَرُق: الصفُّ من اخليل. وَصدَّ
لَصْدِر. ويقال لألسد: املَُصدَُّر. والَتْصديُر: احلزاُم، وهو يف َصْدِر البعري، اجمللس فـََتَصدََّر. واملَُصدَُّر: الشديد ا

 واحلقب عند الثيل.
صيحُة. والَصرَُّة: اجلماعُة. والَصرَُّة: الشدُة ِمن كْرٍب وغريه. وقول امرئ القيس: الَصرَُّة: الَضجَُّة وال ]صرر[
حيتمل هذه الوجوه الثالثة. وصرة القيظ: شدة  -تزيل ( ابهلادايت ودونه * جواحرها يف صرة مل 1فأحلقه )

( 2ن الفرزدق ال يزايل )حره. والِصراُر: األماكن املرتفعة ال يعلوها املاء. وصرار: اسم جبل. وقال جرير: إ
 -لؤمه * حىت يزول عن الطريق صرار 

_________ 
تكون للغالم يف قوله: يزل الغالم. ومن  ( " فأحلقه " هي رواية اخلطيب. واهلاء حيتمل أن تكون للفرس، وأن1)

 روى: " فأحلقنا " أن هذا الفرس أبوائل الوحش، ويدع متخلفاته ثقة بشدة جريه، وقوة عدوه.
  ديوانه: " ال يزاول ".( يف2)
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والصرة للدراهم. وصررت الصرة: شَدْدهتا. ابن السكيت: َصرَّ الفرُس أذنَيه: ضمَّهما إىل رأسه. قال: فإذا مل 
الوا: َأَصرَّ الفرس ابأللف. وحافٌر َمْصروٌر، أي ضيِ ٌق مقبوٌض. وَصَرْرُت الناقة: شَدْدت عليها ( ق1يوِقعوا )

و خيط ُيَشدُّ فوق اخلِْلِف والتَـْوِديَِة لئال يرضَعها ولدها. والصر ابلسكر: برد يضرب النباَت الِصراَر، وه
صاُرورٌَة: وَصُروِريٌّ. وحكى الفراء عن بعض العرب  واحلَْرَث. ويقال: رجٌل َصُرورٌَة، للذي مل حيجَّ. وكذلك رجل

( : الذى مل أيِت 2وب: والَصرورَُة يف شعر النابغة )قال: رأيت قوماً َصرارًا ابلفتح، واحدهم َصرارٌَة. قال يعق
. والَصراِريُّ: النساَء، كأن ه َأَصرَّ على تركهن. ويف احلديث: " ال َصرورََة يف اإلسالم ". وامرأٌة َصرورٌَة: مل حَتُجَّ 

 املالَّح، واجلمع الصراريون. قال العجاج:
_________ 

 ( املراد اباليقاع تعدية الفعل.1)
ا َعَرضت ألمشَط راهٍب * خيشى االله صرورة متعبد ( ه2)  -و قوله: لو أهنَّ
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( * ويقال للمالح أيضا: الصارى، مثل القاضى، نذكره يف املعتل. والصارة: 1* جذب الصراريني ابلكرور )
طُش. يقال: َقَصَع الشئ، أي أكرهه. والصارة: الع احلاجة. يقال: ىل ِقَبَل فالن صارٌَّة. وقوهلم: صارَُّه على

احلماُر َصارََّتُه، إذا شِرب املاَء فذهب عطُشه. قال أبو عمرو: ومجُعها َصراِئُر. وأنَشَد لذي الرمََّة: فاْنصاَعِت 
ا الَصَراِئُر وعيَب ذلك على أيب عمرٍو وقي -احلُْقُب مل تـَْقَصْع َصَراِئَرها * وقد َنَشْحَن فال ِريٌّ وال هيٌم  ل: إمنَّ

يِه مجع َصر  يَرٍة، وأما الصارَُّة فجمعها َصَوارٌّ. وَصرَّاُر الليل: اجلُْدُجُد، وهو أكرب من اجلُْنُدِب، وبعض العرب يسمِ 
رِ يٌّ، للذي له صوت إذا نُِقَد. وقوهلم  َِ الَصدى. وَصرَّ القلُم والباُب َيِصرُّ َصريرًا، أي َصوََّت. ويقال: درهٌم َص

الِشْعرى، أي عزميٌة وِجدٌّ. وهي مشتق ة من َأْصَرْرُت على الشئ، أي أقمت   اليمني: هي مين ِصرَّى، مثاليف
 ودمت. قال أبو مسال االسدي، وقد ضلت انقته: امينك لئن مل تردها على ال عبدتك! فأصاب انقته

_________ 
 ( قبله:1)

 الاي يثانيه عن احلؤور:
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أهنا مىن صرى. وحكى يعقوب: أِصرِ ي وأِصرَّى، وِصرِ ي  وقد تعلق زمامها بعوسجة، فأخذها وقال: علم رىب
 ( :1ل الراجز )وِصرَّى. وقد اخُتِلف عنه. واْصَطرَّ احلافُر، أي ضاق. قا

م قدَّروا يف صوت 2ليس مبصطر وال فرشاح ) ( * وصر اجلندب صريرا، وَصْرَصَر األخطُب َصْرَصَرًة. كأهنَّ
( 3فحكوه على ذلك. وكذلك الصقر والبازى. وأنشد االصمعي ) اجلندب املد  ويف صوت األخطب الرتجيعَ 

وصرصر: اسم هنر ابلعراق. وريح  -ب العايل ( سوادة جيلو مقليت حلم * ابز يصرصر فوق املرق4: ذاكم )
، فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل، كقوهلم: كبكبوا،  صرصر، أي ابردة. ويقال أصلها َصرٌَّر من الَصرِ 

بوا، وجتفجف الثوب، أصله جتفف. والَصْرَصراينُّ: واحد الَصْرَصرانِيَّاِت، وهي اإلبل بني الَبخايت ِ أصله كب
 ويقال: هي الفواجل. والِعراِب،

_________ 
 ( هو أبو النجم العجلى.1)
 ( وقبله:2)

 بكل وأب للحصى رضاح



 ( جلرير يرثى ابنه سوادة.3)
 ( يف ديوانه: " لكن ".4)

(2/712) 

 

( . والَصراِصَرُة: نـََبُط الشاِم. والُصْرصوُر، مثل اجلُْرجوِر. وهي العظاُم 1لصرصراىن: ضرب من مسك البحر )وا
 من االبل.

 ًة. وقد َصعََّر َخدَّه َوصاَعَرُه، أي أماله من الكرب. ومنه قوله تعاىل:الَصَعُر: امليل يف اخلَدِ  خاص ]صعر[
َك للناِس( *. و  ُه * أقمنا له من َدْرئِِه )2قال الشاعر ))وال ُتَصعِ ْر َخدَّ  -( فتَـَقوَّما 3( : وُكنَّا إذا اجلبار َصعََّر َخدَّ

ا كان اإلنساُن ويف احلديث: " ليس فيه إال َأْصَعُر أو َأْبرَتُ "، أي ليس ف يه إالَّ ذاهٌب بنفسه أو ذليٌل. ورمبَّ
 والظليم َأْصَعَر، ِخْلقًة. وقول الراجز:

( * يعىن شديدا. والصمعر: الشديد، وامليم زائدة، يقال رجل صمعرى. والصمعرة: 4َرابً مصعرا )وقد قـََرْبَن قَـ 
 االرض الغليظة.

_________ 
 ( أملس اجلسم ضخم.1)
 ( املتلمس.2)
 يروى: " من خده ".( 3)
 ( بعده:4)

 إذا اهلدان حار واسبكرا:
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َعرِيَُّة: مِسٌَة يف ُعنق البعري( . والصيعرية: اعرت 1وثعلبة بن صعري املازىن ) . اض يف الَسرْيِ، وهو من الَصَعِر. والَصيـْ
َعرِيَُّة ُمْكَدِم 2قال الشاعر ) والُصْعروُر: ِقطعة من  -( : وقد أَتَناسى اهلَمَّ عند اْحِتضارِِه * بناٍج عليه الَصيـْ

لثى. وصعررت الشئ فتصعرر، أي استدار. الصمغ فيها طوٌل والتواء. وقال أبو عمرو: الَصعاريُر ما مَجََد من ال
 (3صعرر )قال الراجز. * سوٌد كَحبِ  الفلفل امل

 الَصْعرَبُ: شجر مبنزلة الِسْدِر، وكذلك الصنعرب. ]صعرب[



َفَرِت احلُُمُر: اْبَذَعرَّْت، وَصْعَفَرها اخلوف. قال الراجز يصف الرامى واحلمر: ]صعفر[  اْصَعنـْ
 ويروى: " واسحنفرت ".فلم يصب واصعنفرت جوافال * 

_________ 
 ( أحد الشعراء اجلاهليني القدماء.1)
 ( املسيب بن علس، كما يف اللسان.2)
 ( يف اللسان:3)

 يبعرن مثل الفلفل املصعرر:
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. الِصَغُر: ضد الِكرَب. وقد صغر الشئ، وهو صغرية وصغار ابلضم. وَأْصَغَرُه غريُُه، وَصغََّرُه َتْصغرياً  ]صغر[
 -( 1وأصغرت القربة: خرزهتا صغرية. قال الراجز: شلت يدا فارية فرهتا * لو كانت الساقى أصغرهتا )

د مُجع الَصغرُي يف الِشعر على ُصَغراَء وأنشد أبو واستصغره: َعدَُّه َصغريًا. وَتصاَغَرْت إليه نفسه: حتاقـََرْت. وق
والُصْغرى: أتنيث اأَلْصَغِر، واجلمع الُصَغُر. قال  - َأْكٌل واْقِتثاُم عمرو: فِلْلُكرَباِء َأْكٌل حيث شاُءوا * وللُصَغراءِ 

عرب تقول اأَلصاِغُر، وإْن سيبويه: ال يقال ِنسوٌة ُصَغٌر، وال قوٌم َأصاِغُر، إالَّ ابأللف والالم. قال: ومسعنا ال
لضم. واملصدر الَصَغُر ابلتحريك. شئت قلت اأَلْصَغروَن. والَصغاُر ابلفتح: الُذلُّ والَضيُم، وكذلك الُصْغر اب

 وقد َصِغَر الرجل ابلكسر َيْصَغُر َصَغرًا. يقال: قم على َصَغِرَك وُصْغِرَك. والصاغر: الراضي ابلضيم.
_________ 

 ( يف اللسان:1)
 لو خافت النزع الصغرهتا
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ُتها َصغرٌي مل يطل، عن ا  بن السكيت.واملصغوراء: الصغار. وأرٌض ُمْصِغَرٌة: نـَبـْ
الُصْفَرُة: لون اأَلْصَفِر. وقد اصفر الشئ، واصفار، وصفره غريه. وأهلك الِنساء األصفران: الذهُب  ]صفر[

ية " َزْرَدْه ". قال األصمعي: وال والزعفراُن، ويقال: الَوْرُس والزعفراُن. وفرٌس َأْصَفُر، وهو الذي يسمَّى ابلفارس
رفه. وبنو االصفر: الروم. ورمبا مَسَِّت العرب األسوَد َأْصَفَر. قال األعشى: يسمَّى َأْصَفَر حىت يصفر ذنبه وع



ن ويقال: إنَّه لفي ُصْفَرٍة للذي يعرتيه اجلنون، إذا كا -تلك َخْيلي منه وتلك رِكايب * ُهنَّ ُصْفٌر أوالُدها كالَزبيِب 
م كانوا ميسحونه بشئ من الزعفران . والُصْفُر ابلضم: الذي تُعَمل منه األواين. وأبو يف َأايٍم يزول فيها عقُله، ألهنَّ

عبيدة يقوله: ابلكسر. والِصْفُر أيضاً: اخلايل. يقال: بيٌت ِصْفٌر من املتاع، ورجٌل ِصْفُر اليدين ويف احلديث: " 
 بيُت الِصْفُر من كتاب هللا ".إنَّ َأْصَفَر البيوت من اخلري ال
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الرجل فهو ُمْصِفٌر، أي افتقر. والَصفاريُت: الُفَقراُء، الواحد ِصْفريٌت قال ذو وقد صفر ابلكسر. وَأْصَفَر 
 الرمة:

( * والتاء زائدة. وَصَفٌر: الشهُر بعد احملرم. واجلمع َأْصفاٌر. وقال ابن دريد: الَصَفراِن 1وال خوٍر َصفاريُت )
. والصفريَُّة: نبات يكون يف  الم احملرََّم. والَصَفريُّ شهران من السنة، مسِ ي أحدمها يف اإلس يف الِنتاِج بعد الَقْيظيِ 

أول اخلريف. والَصَفِريُّ: املطر أييت يف ذلك الوقت. والَصَفُر فيما تزعم العرب: َحيٌَّة يف البطن تعضُّ اإلنسان 
لِقْدِر ثى أخاه: ال يتأرى ملا يف اإذا جاع، واللذُع الذي جيده عند اجلوع من عضه. قال أعشى ابهلة يرى ير 

وىف احلديث: " ال صفر وال هامة ". وقوهلم: ال يلتاط هذا بَصَفري،  -يَرقـُُبُه * وال يعض على شرسوفه الصفر 
 أي ال يْلَزُق يب وال تقبُله نفسي. والَصَفُر أيضا: مصدر قولك صفر الشئ

_________ 
بفتية كسيوف اهلند ال ورع *  والبيت بكماله: -عىن ابجلر ي -( قال ابن برى: صواب إنشاده: وال خور 1)

 -من الشباب وال خور صفاريت 
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( . يعنون به هالك املواشي. وَصَفِر الطائر َيْصِفُر 1ابلكسر، أي خال. يقال: نعوذ ابهلل من َصَفِر اإلانء )
ا هبا صاِفٌر، صفريًا، أي َمكا. ومنه قوهلم: " أجنب من صافر " و " أصفر من بلبل ". والنسر يصفر. وقوهلم: م

( : طائر. 2ٌر ابلضم، يريد صفريا. والصفارية )أي أحد. وحكى الفراء عن بعضهم قال: كان يف كالمه ُصفا
والصفار ابلفتح: يَبيُس البُـْهمى. والُصفاُر ابلضم: اجتماُع املاء اأَلْصَفِر يف البطن. يعاجل بَقْطِع النائط، وهو 

 عرٌق يف الصلب. قال الراجز:
 "، وهو من الَصفرِي ال من الُصْفَرِة ( * وقوهلم يف الشتم: " فالن ُمَصفِ ُر اْسِتهِ 3انِئَط املَْصفوِر ) قضب الطيب



 ( ، أي َضرَّاٌط. والَصْفراُء: القوُس. والَصْفَراُء: نبٌت. والصفرية، ابلضم: صنف من اخلوارج،4)
_________ 

 انء ".( يف اللسان " نعوذ ابهلل من قرع الفناء، وصفر اال1)
 ( بتخفيف الياء وتشديدها.2)
 ( قبله:3)

 وبج كل عاند نعور
 وقيل من الصفرة، يعنون أنه مأبون، يزعفر استه.( 4)
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نسبوا إىل زايد بن االصفر رئيسهم. وزعم قوم أن الذى نسبوا إليه هو عبد هللا بن الصفار، وأهنم الصفرية 
 بكسر الصاد.

ي يصاد به. والَصْقُر أيضاً: اللنب الشديد احلموضة. يقال: جاءان بَصْقَرٍة َتزوي الَصْقُر: الطائر الذ ]صقر[
لصقر أيضاً: الِدْبُس عند أهل املدينة. يقال: ُرَطٌب صْقٌر، الوجه، كما يقال: بصربة. حكامها الكسائي. وا

ء ابلسني، الهنم للذي يصُلح للدبس. واملصقر من الرطب: املصلب يصب عليه الدبس ليلني. ورمبا مباء جا
كثريا ما يقلبون الصاد سينا إذا كان يف الكلمة قاف، أو طاء أو غني، أو خاء: مثل الصدغ، والصماخ، 

لبصاق. أبو عمرو: الصاقوُر: الفأُس العظيمة اليت هلا رأس واحٌد دقيٌق تكسر به احلجارة، وهو والصراط، وا
صْقرًا، إذا كسرهَتا ابلصاقور. والَصْقُر والَصْقَرُة: ِشدَّة وقع  املعول أيضا. واالصمعى مثله. وقد َصقْرُت احلجارةَ 

ذاَبِت الشمُس اتَـَّقى صَقراهِتا * أَبْفنان َمْربوِع الشمس. يقال: صَقَرْتُه الشمس. قال الشاعر ذو الرمة: إذا 
 -الصرمية معبل 

(2/715) 

 

لَنْْتُ. يقال: َيدي من الَسَمِك َصِمَرٌة. والُصْمُر ( : الُدبـُُر. والَصَمَر ابلتحريك: ا1الُصمارى، ابلضم ) ]صمر[
ابلضم: الُصرْبُ. ويقال: أدهْقت الكأَس إىل َأصبارِها وأصمارها، مبعىن. عن ابن السكيت. ورجل صمري: ايبس 

 اللحم على العظام َتفوُح منه رائحة العرق.
 وأهل اليمن يسمُّون االذن: صنارة. الِصنارَُة: رأُس امِلغزل. وِصنارَُة احَلَجَفِة: َمقِبضها. []صنر



ومنه  -الصوُر: الَقْرُن. قال الراجز: لقد َنَطْحناُهْم َغداَة اجلْمَعنْيِ * َنطحاً شديدًا ال َكَنْطِح الصورَْين  ]صور[
 قوله تعاىل:

َفُخ يف الصوِر( *، قال ا ر، أي ينفخ لكليب : ال أدري ما الصوُر. ويقال: هو مجع صورة، مثل بسرة وبس)يوَم يـُنـْ
 يف صور املوتى االرواح. وقرأ احلسن:

 )يوم ينفخ يف الصور( *. والصور ابلكسر الصاد: لغة يف الصور مجع
_________ 

 ( يف التهذيب: ابلكسر.1)
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َسُن من صورة. وينشد هذا البيُت على هذه اللغة يصف اجلواري: َأْشبَـْهَن من بـََقِر اخلَْلصاِء َأْعيُـَنها * وُهنَّ َأحْ 
واُر أيضاً: وعاء املسك. وقد مجعها  -ِصرياهِنا ِصَورا  َُ وار، وهو القطيع من البقر. والِص َُ والصرياُن: مجع ِص

واُر ذََكْرُت لَْيلى * وَأذُْكُرها إذا نـََفَخ )الش َُ واُر 1اعر بقوله: إذا الح الِص َُ والِصياُر لغة فيه. والَصْوُر  -( الَص
ِصغاُر، ال واحد له. وقول الشاعر: كأن عرفا مائال من صوره * بني مقذيه إىل ابلتسكني: النخل اجملتمع ال

جُد يف رأسي َصْورًَة، وهي شبه احِلكَِّة حىتَّ يشتهي أن يفلى يريد شعر الناصية. ويقال: إىن أل -( 2سنوره )
ُ الَصَوِر، أي رأسه. وصارة: اسم جبل، ويقال أرض ذات شجر. والصور، ابلتحريك: امليل. ورجٌل َأْصَوُر  َبنيِ 

 مائل مشتاق
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل: " إذا نفخ " صوابه من اللسان واالساس.1)
 -ن: كأن جذعا خارجا من صوره * ما بني أذنيه إىل سنوره ( يف اللسا2)
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ٌل َصريِ ٌ َشريِ ٌ، أي حسن الصورة وأصاره فانصار، أي أماَلُه فمال. وَصوَّرَُه هللا ُصورًَة حسنًة، فَتَصوََّر. ورج
والشارة، عن الفراء. وتصورت الشئ: تومهت صورته فتصور ىل. والتصاوير: التماثيل. وطعنه فتصور، أي مال 

 رئ قوله تعاىل:للسقوط. وصارَُه َيصورُُه وَيصريُُه، أي أماله: وق
ْرُهنَّ إَلْيك( * بضم الصاد وكسرها. قال األخفش: يعين َوج ِ  َُ ْهُهنَّ. يقال: ُصْر إيلَّ وُصْر وجهك إيلَّ، أي )َفِص



 ( :1أقبل على. وصرت الشئ أيضا: قطعته وفصلته. قال العجاح )
خريًا، كأنَّه قال: ُخْذ إليك أربعًة من الطري ُصْران به احلُْكَم وَأْعيا احلََكما * فمن قال هذا جعل يف اآلية تقدمياً وأت

 ، للذي جييب إذا دعى.فُصْرُهنَّ. ويقال ُعصفور َصوَّارُ 
 األْصهاُر: أهل بيت املرأة، عن اخلليل. ]صهر[

_________ 
( قال ابن برى: هذا الرجز الذى نسبه اجلوهرى للعجاج ليس هو للعجاج، وإمنا هو لرؤبة خياطب احلكم 1)

 -ما  أابه صخر بن عثمان. وقبله: أبلغ أاب صخر بياان معلما * صخر بن عثمان بن عمرو وابنبن صخر و 

(2/717) 

 

قال: ومن العرب من جيعل الصهر من االمحاء واأُلْختاِن مجيعاً. يقال: صاهرُت إليهم، إذا تزوَّْجت فيهم، 
ألعرايب. وأنشد لزهري: قـَْوُد اجلِياِد وَأْصَهْرُت هبم، إذا اتَّصلَت هبم وحَتَرَّْمَت جِبواٍر أو نسٍب أو تـََزوٍُّج، عن ابن ا

وصهرت الشئ فانصهر، أي أذبته فذاب، فهو  -ٌر يف َمواِطَن لو كانوا هبا سئموا  -*  وَصبوإْصهاُر املُلوِك 
( . قال ابن أمحَر يصف َفرخ القطاة: تـَْروي َلقًى أُْلِقَي يف َصْفَصٍف. * َتْصَهُرُه الَشْمُس فما يـَْنَصِهْر. 1صهري )

بيمنٍي ُمرٍَّة، كأنَّه يريد اإلذابة. وقد اْصهارَّ احِلْرابُء:  أي ُتذيبه الشمس فيْصرِب على ذلك. وقوهلم: أَلْصَهَرنَّكَ  -
. ابن السكيت: يقال ما ابلبعري صهارة ابلضم، أي ِطْرٌق. والِصِهريُّ: لغة يف  تألأل ظهرُه من شدَّة احلَرِ 

 الِصْهريِج، وهو كاحلوض.
 لشئ كذا، يصري صريا وصريورة.صار ا ]صري[

_________ 
 . خمتار.تعاىل: " يصهر به ما يف بطوهنم ". اه ( قلت: ومنه قوله1)
 (2 -صحاح  - 91)
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 وصرت إىل فالن َمصريًا، كقوله تعاىل:
ْتُُه أان كذا، أي جعلته. وصارَُه َيصريُُه:  لغة يف )وإىل هللا املَصرُي( *، وهو شاذٌّ، والقياس َمصاٌر مثل َمعاٌش. وَصريَّ

ذا أماله. قال الشاعر: وفرع يصري اجليد وحف كأنه * على الليت قنوان الكروم َيصورُُه، أي َقَطَعه، وكذلك إ



أي مييله. ويروى: " يزين اجليد ". وصيور االمر: آخره وما يؤول إليه، وهو فيعول. وقوهلم: ماله  -الدواحل 
ر: مصريه وعاقبته. يقال: ع إليه يف الشبه. وصرُي األمِر، ابلكسصيور، أي رأى وعقل. وَتَصريََّ فالٌن أابه، إذا نز 

فالن على ِصرِي َأْمٍر، إذا كان على إشراٍف من َقضائه. قال زهري: وقد ُكْنُت من لَْيلى سننَي مثانياً * على صرِي 
 مربه رجل معه صري، ( . وىف احلديث أن سامل بن عبد هللا1والصرُي أيضا: الصحناة ) -َأْمٍر ما مُيُرُّ وما حَيْلو 

 عنه: كيف تبيعه؟ وتفسريه يف احلديث أنه الصحناة قال جرير يهجو قوما: فذاق منه مث سأل
_________ 

 ( الصحنا، والصحناة وميدان ويكسران: إدام يتخذ من السمك الصغار مشه مصلح للمعدة.1)

(2/718) 

 

 احلديث: والصري أيضا: شق الباب. وىف -كانوا إذا جعلوا يف صريهم بصال * مث اشتووا كنعدا من ماحل جدفوا 
يف احلديث أن الصري الشق. وقال أبو عبيد: مل  " من نظر من صري ابب ففقئت عينه فهى هدر "، وتفسريه

يسع هذا احلرف إال يف هذا احلديث. والصرية: حظرية الغنم، ومجعها صري، مثل سرية وسري. قال االخطل: 
 -( الصري 1واذكر غدانة عداان مزمنة * من احلبلق تبىن حوله )

 صل الضادف
و الرم ان الرَبِيَّ، ألنَّ ذلك يسمى املَظَّ. والَضرْبُ أيضاً: الَضرْبُ: جوز الرَبِ ، وهو جوٌز صلٌب، وليس ه ]ضرب[

وعامر  -اجلماعة يـَْغُزوَن. قال ساعدة ابن جؤيَّة اهلذيل: بْيناُهُم يوماً كذلك راَعُهْم * َضرْبٌ لِباُسُهُم القتري مؤلب 
 ويقال أيضا: فالن ذو َضبارٍَة، أي ُمَوثَُّق اخلَْلِق.بن ضبارة ابلفتح. 

_________ 
 ( يف اللسان: " فوقها ". وىف املخطوطة: " حوهلا ".1)

(2/718) 

 

( الفرس، إذا مجع قوائمه ووثب. قال العجاج 1وكذلك فرٌس ُمَضربَُّ اخلَْلِق، وانقٌة مضربة اخللق. وقال: ضرب )
مر القرشى: لقد مسا ابن معمر حني اعتمر * مغزى بعيدا من بعيد وضرب * بن عبيد هللا ابن مع ميدح عمر

تـََقضِ َي البازي إذا البازي َكَسْر * يقول: ارتفع قدره حني غزا موضعا بعيدا من الشام ومجع لذلك جيشا. وفرس 
رأسها  ز يصف انقة: ترى شؤونضرب، مثال طمر، أي واثب. وضرب عليه الصخر يضربه، إذا نضده. قال الراج



العواردا * مضبورة إىل شبا حدائدا * ضرب براطيل إىل جالمدا * واالضبارة ابلكسر: اإلضمامة. يقال: جاء 
فالن إِبْضبارٍَة من كتٍب، وهي األضابري. وقد َضرَبُْت الكتَب َأْضرِبُها َضرْبًا، إذا جعلتها إضبارة، عن ابن 

 السكيت.
 ل اهلزبر: الشديد.الضبطر، مثا ]ضبطر[

_________ 
 ( يف املطبوعة االوىل: " أضرب "، حتريف.1)

(2/719) 

 

ين فالن فهو ُمْضِجٌر. وقوم الَضَجُر: القلق من الغم . وقد َضِجَر فهو َضِجٌر، ورجٌل َضجوٌر. وأْضَجر  ]ضجر[
وضجر البعري:  -مضاجر ومضاجري. قال أوس: تناهقون إذا اخضرت نعالكم * وىف احلفيظة أبرام مضاجري 

وقد  -( : فإن أهجه يضجر كما ضجر ابزل * من االدم دبرت صفحتاه وغاربه 1رغاؤه. قال الشاعر ) كثر
 اء.خفف ضجر ودبرت يف االفعال، كما خيفف فخذ يف االمس

: خالف النفع. وقد َضرَّه وَضارَّه مبعىًن. واالسم الَضَرُر. قال ابن السكيت: قوهلم: ال َيُضرَُّك  ]ضرر[ الَضرُّ
ٌل، أي ال يزيدك. وال َيُضرَُّك عليه رجٌل، أي ال جتد رجاًل يزيدَك على ما عند هذا الرجل من الِكفاية. عليه مجََ 

 ٌة َشْكَرى، أي مألى من اللنب. والَضرَُّة أيضاً: املال الكثري.والَضرَُّة: حلمة الضرَع. يقال: َضرَّ 
_________ 

 ( االخطل يهجو كعب بن جعيل.1)

(2/719) 

 

( : حبَْسِبَك يف القوم أن يعَلموا * أبن ك فيهم غينٌّ 1قال األشعر ) ذى تروح عليه َضرٌَّة من املال.واملضر: ال
. والضراتن: حجر الرحى. وضرة  -ُمِضرْ   وَضرَّة اإلهبام: اللحمة اليت حتتها، وهي اليت تقابل األْلية يف الكف 

، أي على امرأة على َضرٍَّة. يقال: نكحُت فالنةَ املرأة: امرأة زوِجها. والِضرُّ ابلكسر: تزوُّج املرأة   على ِضرٍ 
، ابلكسر والضم. والبأساء والضرَّاء:  كانت قبلها. وحكى أبو عبد هللا الُطواُل: تزوَّجُت املرأة على ِضرٍ  وُضرٍ 

عا على أبُؤٍس وأضر، كما جتمع  النعماء مبعىن الشد ة، ومها امسان مؤنَّثان من غري تذكري. قال الفرَّاء: لو مجُِ
ٍم، جلاز والُضرُّ ابلضم: اهلزال وسؤ احلال. واملضرة: خالف املنفعة. والِضرار: املضارَُّة. ومكاٌن النعمة على أنـْعُ 



 ذو ضرار، أي ضيق، عن أىب عبيد. ويقال: ال َضَرر عليك وال ضارورَة وال تضرة.
_________ 

 ( االشعر الرقبان االسدي، شاعر جاهلي.1)

(2/720) 

 

د اضطر إىل الشئ، أي أجلئ إليه. قال الشاعر: أثييب أخا ورجل ذو ضارورة وَضرورٍَة، أي ذو حاجة. وق
ُ الَضرارَِة، أي ذاهب البَصر.  -ضارورٍة أْصَفَق الِعدى * عليه وقلَّت يف الصديق أواِصُرْه  ورجل ضريٌر َبنيِ 

أحد َل فالٌن على أحد َضريَري الوادي، أي على والَضراِئُر: احملاويُج. والَضريُر: حرف الوادي. يقال: نـَزَ 
 -جانبيه. قال أوس بن حجر: وما خليج من املروت ذو شعب * يرمى الضرير خبشب الطلح والضال 

 والضرير: النفس وبقية اجلسم. قال العجاج:
قال جرير: من كل حامي احلَُميَّا َمِرَس الضرير * وإنه لذو ضرر على الشئ، إذا كان ذا صرب عليه ومقاساة له. 

يقال: انقة ذاُت ضرير، إذا كانت شديدة النفِس بطيئة  -املفاوز جرأة وضريرا  جرشعة اهلواجر زادها * بعد
، الصبور على كل شئ. والضرير: املضارة، وأكثر ما يستعمل يف  الُلُغوِب. قال أبو عمرو: الضرير من الدوابِ 

 الَغرية. يقال: ما أشد  ضريَرُه عليها.

(2/720) 

 

( : أُلمِ  األرِض ويٌل ما أَجنَّْت * حبَْيُث 1دًا. قال الشاعر، ابن َعَنَمة )وأضرَّ يب فالٌن، أي دان مينِ  دنوًّا شدي
ويف احلديث: " ال تضارُّون يف رويته ". وبعضهم يقول: " ال تضارون " بفتح  -( 2أَضرَّ ابحلَسِن السبيل )
. وأَضرَّ الفرُس على فأس( . وسحا3التاء، أي ال َتضامُّوَن ) اللجام، أي أَزَم عليه، مثل  ٌب ُمِضرٌّ، أي ُمِسفٌّ

أَضزَّ ابلزاي. وأَضرَّ يعدو، إذا أسرَع بعض االسراع. حكامها أبو عبيد: واالضرار: أن يتزوج الرجل على َضرٍَّة، 
 عن األصمعي. قال: ومنه قيل: رجل ُمِضرٌّ. وامرأة مضر أيضا: هلا ضرائر.

 لَضْيَطُر: الرجل الضخم الذي ال غناء عنده.ا ]ضطر[
_________ 

 ( يرثى بسطام بن قيس.1)
 -( احلسن: اسم رمل. وبعده: يقسم ماله فينا فندعو * أاب الصهباء إذ جنح االصيل 2)



( أي ال ينضم بعضكم إىل بعض فيزامحه ويقول له: أرنيه، كما يفعلون عند النظر إىل اهلالل، ولكن ينفرد 3)
ه ال ينالكم ضيم يف رؤيته، أي ترونه حىت تستووا يف هم برؤيته. ويروى: " ال تضامون " ابلتخفيف ومعناكل من

 الرؤية فال يضيم بعضكم بعضا.
 )اللسان ضرر( .

(2/721) 

 

ك الضوطر والضوطرى. وقال جرير: تعدون عقر النيب أفضل جمدِكم * بىن َضْوطرى لوال الَكِميَّ املقنعا وكذل
( : تعرض ضيطارو فعالة دوننا 1ال الكمى. وكذلك الضيطار، واجلمع الضيطارون. وقال الشاعر )يريد: ه -

ليسوا بشئ النه ال سالح معهم يقول تعرض لنا هؤالء القوم ليقاتلوان، و  -* وما خري ضيطار يقلب مسطحا 
االخفش خلداش بن  سوى املسطح. وفعالة: كناية عن خزاعة. وكذلك الضياطرة، مثل بيطار ويباطرة. وأنشد

أراد: وتشقى الضياطرة ابلرماح،  -( ال هوادة بينها * وتشقى الرماح ابلضياطرة احلمر 2زهري: وتلحق خيل )
 فقلبه.

غريِه عريضاً. والتضفري مثله. ويقال: انضَفَر احلبالِن، إذا التَواي معاً. والَضفرية: الَضْفُر: نسُج الَشَعر و  ]ضفر[
 ملرأةالعقيصة. يقال: ضفرت ا

_________ 
 ( عوف بن مالك النصرى.1)
 ( يف اللسان: " وتركب خيال ".2)

(2/721) 

 

شعرها. وهلا َضفرياتن وَضْفراِن أيضاً، أي عقيصتان. عن يعقوب. ويقال للحقف من الرمل: َضفرية. وكذلك 
تعقِ د بعضه على بعض. واجلمع ضفر. ( ، أي ممتلئة. والضِفرة، بكسر الفاء: الرمل امل1املَُسنَّاُة. وكنانٌَة َضفريٌَة )

شئ: تعاَونوا عليه. والَضْفُر: الَسْعي. وقد َضَفَر َيضِفر َضْفرًا، أي عدا. والضفر أيضا: حزام وتضافروا على ال
 الرجل.

( : قد بـََلْوانُه على عالَّتِِه * وعلى 2الضمر والضمر، مثل العسر والعسر: اهلزال وخفة اللحم. وقال ) ]ضمر[
ضمورًا. وَضُمَر ابلضم: لغة فيه. وأْضَمْرتُُه أان  وقد ضمر الفرس ابلفتح َيْضُمر -( منه والضمر. 3ور )التيس



 وضمَّْرتُُه تضمريا، فاضطمر هو. واللؤلؤ املُْضَطِمُر: الذي يف وسطه بعض االنضمام.
_________ 

 ( كذا يف املخطوطة واللسان عن اجلوهرى. وىف املطبوعة: " ضفرة ".1)
 املرار احلنظلي. (2)
 ( التيسور: السمن.3)

(2/722) 

 

والضمر: الرجل اهلَضيم البطن اللطيُف اجلسم. وانقة ضامٌر وضامرة. وتضمري الفرس أيضاً: أن َتعِلفه حىتَّ 
ُتَضمَُّر فيه اخليل يسمن مث ترده إىل القوت، وذلك يف أربعني يوماً. وهذه املدَّة تسمَّى املضمار. واملوضع الذي 

يضاً: ِمضماٌر. وأضمرت يف نفسي شيئاً. واالسم الضمري، واجلمع الضمائر. واملضمر: املوضع، واملفعول. أ
والضمار: ماال  -( هلا يف مضمر القلب والشحا * سريرة ود يوم تبلى السرائر 1وقال االحوص: ستبقى )

ضاٍء ُأخِنَْن إىل سعيٍد * طُروقاً مثَّ عجَّلن قة. قال الراعي: وأنْ يرجى من الدين والوعد، وكلُّ ما ال تكون منه على ثِ 
 -محَِدن َمزارَُه فأَصنْبَ منه * عطاًء مل يكْن ِعَدًة ِضمارا  -ابتكارا 

_________ 
ومن خيدر  -( يف اللسان: " سيبقى ". وبعده: وكل خليط ال حمالة إنه * إىل فوقة يوما من الدهر صائر 1)

 -يهوه ما حياذر و واقع * يصبه وإن مل االمر الذى ه

(2/722) 

 

وبنو ضمرة من كنانة: رهط عمرو بن أمية الضمرى. وضمري مصغر: جبل ابلشام. والضومران: ضرب من 
والضمران: نبت. قال  -الرايحني. قال الشاعر: أحب الكرائن والضومران * وشرب العتيقة ابلسنجالط 

( : اسم 1وضمران ابلضم الذى يف شعر النابغة ) -منعنا منبت احللى * ومنبت الضمران والنصى  الراجز: حنن
 كلب.

ضارَُه َيضورُُه ويضريُُه َضْورًا وَضريًا، أي ضرَُّه. قال الكسائي: مسعُت بعضهم يقول: ال ينفعين ذلك وال  ]ضور[
 يضورىن.

_________ 



رايشى يرويه: " وكان ال -ه * طعن املعارك عند اجملحر النجد ( أي يف قوله: وكان ضمران منه حيث يوزع1)
ضمران " ابلفتح عن االصمعي. واجملحر: امللجأ واملدرك، والنجد بضم اجليم: الشجاع والنجد بكسر اجليم: 
الذى يعرق من الكرب والشدة. واسم العرق النجد. يقال: جند ينجد جندا، ورجل منجود أي مكروب. فمن 

 جعله من نعت املعارك. يم جعله من نعت اجملحر، ومن رواه بضم اجليمرواه بكسر اجل

(2/723) 

 

 والتضور: الصياح والتلوِ ي عند الَضرب أو اجلوع. والُضورَُة ابلضم: الرجل احلقري الصغري الشأن.
 فصل الطاء

 -الراجز: أتتك عيس حتمل املشيا * ماء من الطثرة أحوذاي ( : احلمأة، واملاء الغليظ. قال 1الطَثْـَرَة ) ]طثر[
( اللنب، 2ة اللنب اليت تعلو رأَسه. يقال: ُخذ طَثْـَرَة ِسقائك. والطائر: اللنب اخلاثر. وقد طثر )والطَثْـَرُة: ُخثور 

د بن الطثرية الشاعر وطَثَـَّر َتطثريًا. والطَثْـَرُة: سعة العيش، يقال: إهنم لذوو طثرة. وطثرة: بطن من االزد. ويزي
 قشريى، وأمه طثرية. والطيثار: البعوض واالسد.

 َحَرت العني قذاها َتْطَحُر َطْحرًا، رَمْت به، فهي َطحوٌر.طَ  ]طحر[
_________ 

 ( مادة )طثر( سقطت من ترمجة وانقوىل، وهذا عجيب. قاله نصر.1)
 ( طثر يطثر طثرا وطثورا.2)

(2/723) 

 

 -نها الَقذاَة حاجُبها ( ال تـََغرُّ صادقٍة * َيْطَحُر ع1وكذلك َطَحَرْت عني املاء الَعْرَمَض. قال زَُهري: مبُْقَلٍة )
والَطحوُر: السريع. والَطحوُر: القوس البعيدة الرمى. وقال االصمعي: املطحر بكسر امليم: السهم البعيد 

وحرب  -( صاعدايًّ ِمْطَحرًا * ابلَكْشِح فاشتمَلْت عليه األْضُلُع 2الذهاب. قال أبو ذؤيب: فرمى فأحلق )
لرجل َيْطِحُر ابلكسر َطحريًا، وهو مثل الَزحري. أبو عمٍرو: س العايل. وقد َطَحَر اِمْطَحَرٌة: زَبوٌن. والَطحرُي: النَـفَ 

الُطْحُرور ابحلاء واخلاء: الَلْطخ من السحاب القليل. وقال األصمعيُّ: هي قطع مستدق ة رِقاق. يقال: ما يف 
ا على ابحلاء واخلاء. ويقال: مالسماء َطْحٌر وَطْحَرٌة، وقد حيرك ملكان حرف احللق، وُطْحروٌر وُطْخرورٌة، 

 السماء طحرة، أي شئ من



_________ 
( قال ابن برى: الباء يف قوله: " مبقلة " تتعلق برتاقب يف بيت قبله، هو: تراقب احملصد املمر إذا * هاجرة 1)

 -مل تقل جنادهبا 
 ( يف اللسان: " فرمى فأنفذ ".2)

(2/724) 

 

، إذا سقطت أو ابرها. وما على فالن َطْحَرٌة، إذا كاَن عارايً. وِطْحرِيٌَة أيضاً الغيم. وما بقيت على اإلبل َطْحَرةٌ 
 مثل ِطْحرِبٍَة، ابلياء والباء مجيعا.

طحمرت السقاء: مالئة. وطحمرت القوَس: وتَّرهُتا. ابن السكِ يت: ما على السماء َطْحَمرِيَرٌة  حمر[]ط
 .وَطْخَمريَرٌة، ابحلاء واخلاء، أي شئ من الغيم

 -( امليث من هديره 1الطخور: مثل الطحرور. قال الراجز: ال كاذب النوء والطخروره * جون يعج ) ]طخر[
االصمعي: إان إذا قلت طخارير القزع * وصدر الشارب منها عن جرع * نفحلها  واجلمع الطخارير. وأنشد

متفرقون. أبو عبيد: يقال للرجل إذا مل البيض القليالت الطبع * وقوهلم: جاءين َطخاريُر، أي ُأشابٌَة من الناس 
 يكن َجْلدًا وال كثيفا: إنه لطخرور.

 الهدب له. الطُرَُّة: ُكفَُّة الثوب، وهي جانبه الذى ]طرر[
_________ 

 ( يف اللسان: " تعج امليث ".1)
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لبالد: أطرافها. والطُرَّة: الناصية. وطُرَُّة النهِر والوادي: َشفريه. وطُرَُّة كل شئ: حرفه. واجلمع طرر. وأْطراُر ا
( على كتفيه. وقد جعلهما أبو ذؤيب للَثور الوحشي أيضاً، وقال 1طُرَّاتِن من احلمار: خط اِن، سوداوان )وال

َهْشَنه ويذوُدهنَّ وحيتمي * َعْبُل الشوى ابلطُرََّتنْيِ ُمولَُّع  ذلك وطُرَُّة َمْتِنه: طريقته. وك -يصف الَثور والكالب: يـَنـْ
طُرًّا، أي مجيعاً. وَطرَّ النبُت يطُرُّ ابلضم طُرورًا: نَبَت ومنه َطرَّ شارُب الغالم الطُرَّة من الَسحاب. وقوهلم: جاءوا 

( . 2فهو طارٌّ. وَطَرْرُت الِسناَن: حدَّدته، فهو َمْطروٌر وطريٌر. وقد يكون الَطرُّ الَشقَّ والقطَع، ومنه الَطرَّاُر )
: الشلُّ. وَطَررْ ويقال: َطرَّ حو  ُت اإلبَل: مثُل طردهتا: إذا ضممَتها من َنواحيها. قال َضه، أي طي نه. والَطرُّ



 يعقوب: َطَرْرُت اإلبل َأطُرُّها َطرًّا، إذا مَشيَت من أحد جانبيها مث من اجلانب اآلخر لتقومها.
_________ 

 ( التأنيث هنا ابعتبار الطرتني.1)
 رقة.( الذى يقطع اهلمايني للس2)
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وطرت يده: مثل تـَرَّْت، أي سقطت. يقال: ضربه فَأَطرَّ يَده، أي قطعها وأْنَدَرها. وأطر، أي أدل. ويف املثل: " 
أي أدىل فإن عليك نعلني. يضرب للمذكر واملؤنث واالثنني واجلمع َأِطرِ ي فاًنَِّك انِعَلٌة ". قال ابن السكيت: 

ل خوطبت به امرأة، فجرى على ذلك. وقال أبو عبيد: معناه اركب االمر على لفظ التأنيث: الن أصل املث
الشديد فإنك قوى عليه. قال: وأصله أن رجال قال لراعية له كانت ترعى يف السهولة وترتك احلزونة: أطرى، 

طرر الوادي، وهى نواحيه، فإن عليك نعلني. قال: وأحسبه عىن ابلنعلني غلظ جلد قدميها.  أي خذى
" غضب ُمِطرٌّ "، إذا كاَن يف غري موضعه وفيما ال يوجب غضباً. قال احلطيئة: غضبتم علينا أن قتلنا  وقوهلم:

: يقال جاء فالٌن مطر أ -خبالد * بىن مالك ها إن ذا غضب مطر  ي مستطيال مدال. وقال أبو وقال األصمعيَّ
اُس ابن ِمرداس: ويُعِجُبك الَطريُر فَتبتليه * زيد: اإلْطراُر: اإلغراء. والَطريُر: ذو الرواء واملنظِر. قال العب  

 (2 -صحاح  - 92) -فيخلف ظنك الرجل الطرير 
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 ورجل طرطور: طويل دقيق. والطُرطور: َقلنُسوٌة لألعراب طويلٌة دقيقُة الرأس.
 ( املرأَة َطْعرًا: َنَكحها.1َطَعَر ) ]طعر[
 ( .2ر طفورا )َفَر يطفالَطْفَرْة: الَوْثبة. وقد طَ  ]طفر[
الُطموُر: شبه الُوثوِب يف السماء. وقد َطَمَر الفرُس واألْخيُل َيْطِمُر يف َطرَيانه. وقال أبو كبري يصف  ]طمر[
وَطماِر: املكان املرتفع. قال  -( لوْقعتها ُطموَر اأَلْخَيل 4( : وإذا قذفَت له احلصاَة رأيَته * َفزِعاً )3رجاًل )

( : فإن كنِت ال تدرين ما املوُت فانظري 5ليه من طمار، مثل قطام. قال الشاعر )انصبَّ عاألصمعي: يقال 
 -( وجَهه * وآخَر َيهوي من طمار قتيل 6إىل بطٍل قد َعفَّر السيُف ) -* إىل هانٍئ يف الُسوق وابِن َعقيِل 

_________ 



 ( مادة )طعر( مفقودة من جل النسخ.1)
 سان.( وطفرا أيضا، كما يف الل2)
 ميدح أتبط شرا. (3)
 ( يف اللسان: " ينزو ".4)
 ( هو سليم بن سالم احلنفي.5)
 ( ويروى: " قد كدح السيف وجهه ". ويروى: " عفر الرتب خده ".6)
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( من سطح عال. وقال السكائى: من طمار وطمار بفتح الراء 1وكان ابن زايٍد أمر برْمي مسلم بن عقيل )
ْوُب اخلََلُق. واجلمع اأَلْطماُر. وامِلْطَمُر: الزِيج الذي يكون مع البنَّائني. والطوماُر ث( . والطمر: ال2وكسرها )

( أحد الطوامرِي. واألمور املَُطمِ راُت: املهِلكات. واملطمورَُة: ُحفرة يُْطَمُر فيها الطعام، أي خُيبأ. وقد َطَمْرهُتا، 3)
بن طامر: إذا مل يُْدَر من هو. وفرس ِطِمرٌّ، بتشديد الراء  رأي مألهتا. والطاِمر: الربغوث. ويقال للرجل: طام

 وهو املستعدُّ للوثِب والعدِو. وقال أبو عبيدة: هو املشمر اخللق.
 ( ، والطنبار لغة.4الطنبور فارسي معرب ) ]طنرب[
 َطواُر الدار: ما كاَن ممتدًّا معها من الِفناء. ويقال: ال أطوُر به، أي ال أقربه. ]طور[
_________ 

 ( مسلم بن عقيل بن أىب طالب. وهانئ بن عروة املرادى.1)
 ( االول ممنوع من الصرف، واآلخر مصروف، كما يف اللسان.2)
 ( الطومار: الصحيفة.3)
 ( هو من آالت العزف.4)
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وقال النابغة يف وصف وال تطر حراان، أي ال تقرب ما حولنا. وعدا َطْورَه، أي جاوَز حدَّه. والَطْوُر: التارَُة. 
 السليم:

 ( * وقوله تعاىل:1تراجعه طوراوطورا تطلق )



. )َخَلَقُكْم أطوارًا( *، قال األخفش: َطْورًا َعَلَقًة، وَطْورًا ُمْضغة. والناس أْطواٌر، أي أْخياٌف عل ى حاالٍت شىتَّ
د يقوله بكسر الراء: أي بلغ أقصاه. حكى وبلَغ فالٌن يف العلم أْطَورَْيِه، أي حدَّيه: أوََّله وآخره. وكان أبو زي

عنه ذلك أبو عبيد. والطوُر: اجلبل. والطوِريُّ: الوحشيُّ من الطرِي والناِس. يقال: محاٌم طوريٌّ وُطوراينٌّ. ويقال: 
 أحد. قال العجاج:ما هبا طوِريٌّ، أي 

 وبلدة ليس هبا طورى
 سم الطُْهُر.طهر الشئ وطهر أيضا ابلضم، َطهارًَة فيهما. واال ]طهر[

_________ 
ويروى: " حينا وحينا  -( قال ابن برى: صوابه: تَناَذَرها الراقوَن من ُسوِء مَسِ ها * تطلقه طورا وطورا تراجع 1)

." 
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ياب، أي وَطهَّْرتُُه أان َتْطهريًا. وَتطَّهَّْرُت ابملاء، وهم قوم يـََتَطهَّروَن، أي يتنزَّهون من االدانس. ورجل طاهر الث
م مجعوا َطْهراَن. قال الشاعر ) ( : ثياُب بين َعوٍف َطهارى نَقيٌَّة * 1متنز ِه. وثياٌب َطهارى، على غري قياٍس، كأهنَّ

والطُْهُر: نقيض احلَيض. واملرأة طاِهٌر من احلَيض، وطاِهَرٌة من الَنجاسة  -( ُغرَّاُن 2وأوُجُهم بيُض املسافر )
 يتطهر به، كالفطور والسحور والوقود. قال هللا تعاىل: ومن العيوب. والَطهوُر: ما

. ويقال: السواك )وأنزلنا من السماِء ماًء طهورًا( *. واملطهرة واملطهرة: االداوة، والفتح أعلى، واجلمع املَطاِهرُ 
 َمْطَهَرٌة للفم.

أفراخ. وقال الطائر مجعه طري، مثل صاحب وصحب، ومجع الطري طيور وأطيار، مثل فرخ وفروخ و  ]طري[
 قطرب: الَطرْيَّ أيضاً قد يقع على

_________ 
 ( امرؤ القيس.1)
 ( يروى: " املشاهد ".2)
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 الواحد. وأبو عبيدة مثله. وقرئ:
)فيكون َطرْيًا إبذِن هللا( *. وطاِئر اإلنسان: عمله الذي قـُلِ ده. والطرُي أيضاً: االسم من الَتَطريُِّ، ومنه قوهلم: " 

، قال: وأنشدانه األمحر: َتعلَّْم أنَّه ال طرَي ال طريَ   إال طرُي هللا " كما يقال: ال أمر إال أمر هللا. وأنشد األصمعيُّ
قال ابن السكيت:  -بلى شئ يوافق بعض شئ * أحايينا وابطله كثري  -( 1هو الثبور )إال * على ُمَتَطريِ ِ و 

. وأرض مطارٌَة: كثرية الطري. وذو املطارة: جبل. وبئر مطارة: واسعة يقال طائر هللا ال طائُرك! وال تقل: َطرْيُ هللا
وقوهلم: " كأن على رؤوسهم الَطرْيُ "  - مطار الفم. قال الشاعر: كأنَّ حفيَفها إْذ برَّكوها * ُهِويُّ الريح يف َجْفرٍ 

منانة، فال حيرك البعري رأسه إذا سَكنوا من هيبة. وأصله أن الغراب يقع على رأس البعري فيلتقط منه احللمة واحل
 لئال ينفر منه الغراب.

_________ 
 بتحقيق هارون. 447: 3( لزابن بن سيار الفزارى، كما يف احليوان 1)
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َُه وطايـََرُه مبعىًن. ومن أمثاهلم يف اخلصب وكثرة اخَلري قوهلم: " مث يف  وطاَر َيطرُي َطرْيورًَة وَطرَياانً. وأطارَُه غريه، وَطريَّ
شئ ال َيطرُي غرابُه ". ويقال: ُأطرَي الغراُب فهو ُمطاٌر. قال النابغة: وِلرهِط َحرَّاب وِقدٍ  َسورٌة * يف اجملد ليس 

ويف فالن َطرْيٌَة وَطرْيورٌَة، أي ِخفٌَّة وطيش. قال الكميت: وحلُمَك عزٌّ إذا ما َحُلْمَت * وَطرْيَُتَك  -اِر غراهُبا مبُط
ومنه قوهلم: اْزجر أْحناَء َطرْيَِك، أي جوانَب خف تك وطيشَك. وَتطايـََر الشئ: تفرق. وتطاير  -َظُل الصاُب واحلنْ 

َر من َشعرك ". واْستطاَر الفجُر وغريه: انتشر. واستطري الشئ، أي الشئ: طال. ويف احلديث: " ُخْذ ما َتطايَـ 
 طري. وقال الراجز:

شئ وابلشئ. واالسم منه الَطريُة مثال الِعنَبُة، وهو ما يـَُتشاَءُم به من إذا الغبار املستطار انعقا * وتطريت من ال
 ". وقوله تعاىل: الفأل الردئ. وىف احلديث: " أنه كان حيبُّ الفأل ويكره الِطرَيَةُ 

ان بَك( *، أصله  )قالوا اطَّريَّ
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ان، فأدغمت التاء يف الطاء، واجتلبت األلُف ليصحَّ االبتدا ء هبا. واملَُطريَُّ من العود: املَُطرَّى، مقلوٌب منه. َتَطريَّ
 -( : إذا ما مَشت اندى مبا يف ثياهبا * ذكيُّ الشذى واملنديل املطري 1قال )



 فصل الظاء
ُر مهموز، واجلمع ُظؤاٌر على فُعاٍل ابلضم، و  ]ظأر[ ُظُؤوٌر، وَأظآٌر، وظوورة. أبو زيد: ظاءرت مظاءرة، إذا الِظئـْ

وظأرت واظأرت لولدي ظئرا، وهو افتعلت. والقول فيه كالقول يف اظلم. قال: وظأرت الناقَة  اختذت ظئرا.
( "، أي يعطفه على الصلح. 2ظْأرًا، وهي انقة مظؤورٌَة إذا عطفَتها على ولِد غريِها. وىف املثل: " الطعن يظأره )

، يتعدى وال يتعدى، فهىو   ظؤور. ظَأَرِت الناقة أيضاً، إذا عطفت على البَـوِ 
_________ 

 ( العجري السلوىل:1)
( الصواب: " الطعن يظأر ". يقال: ظأرت الناقة اظأرها ظأرا، إذا عطفَتها على ولِد غريِها. يضرب يف 2)

 ال للميداين.االعطاء على املخافة. أي طعنك إايه يعطفه على الصلح. عن االمث
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يفُّ ) طُّفها على الرماد. والِظئار: أن تعاجل الناقة ابلِغمامة يف أنفها لكي تظأر. ( ، لتع1وقد يوصف ابلُظؤاِر اأَلاثَّ
 وىف حديث ابن عمر رضى هللا عنه أنه اشرتى انقة فرأى هبا تشرمي الظئار فردها.

.، وربع ورابع، وظران أيضا مثل الظَُرُر: حجٌر له حدٌّ كحد السكني. واجلمع ظرار، مثل رطب ورطاب ]ظرر[
وأرض َمَظرٌَّة، بفتح امليم  -قال لبيد: جبسرة تنجل الِظرَّاُن انجيٍة * إذا توقََّد يف الَدمْيومِة الظَُرُر  صرد وصردان.

 والظاء: ذات ِظرَّاٍن. والَظريُر: نعٌت للمكان احلزن، ومجعه أِظرٌَّة وظران، مثل رغيف وأرغفة ورغفان.
. ابن السكيت: يقال رجٌل أْظَفُر بنيِ  الَظَفِر، إذا كاَن ( وأظافريُ 3( مجعه أْظفاٌر وأْظفوٌر )2فُر )الظُ  ]ظفر[

 طويل االظفار، كما تقول: رجل أشعر للطويل الشعر.
_________ 

 -( كما يف قوله: سفعا ظؤارا حول أورق جامث * لعب الرايح برتبه أحواال 1)
 ( بضمة وبضمتني.2)
 يقال للظفر أظفور، ومجعه أظافر. ( االزهرى:3)
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والظفر يف السية: ما وراء َمْعِقد الوَتر إىل طرف القوس. ويقال للَمهنِي: هو كليل الظُُفر. واألْظفاُر: ِكبار 
ن اجلانب الذي يلي األنَف على الِقْردان، وكواكُب ِصغار. والَظَفَرُة ابلتحريك: ُجَليدٌة تغشِ ي العني انتئٌة م

فر، عن أىب عبيد. وقد ظفرت عيُنه ابلكسر َتْظَفُر َظَفرًا. والَظَفُر بياض العني إىل سوادها، وهي اليت يقال هلا ظ
ِه وَظِفَرُه أيضاً، مثل حلق به وحلقه، فهو َظِفٌر. قال الُعَجري الَسلويلُّ ميدح رجاًل:  ابلفتح: الَفوز. وقد َظِفَر بعدوِ 

األخفش: وتقول العرب: َظِفْرُت عليه،  قال -هو الَظِفُر امليموُن إن راَح أو غدا * به الركب والتلعابة املتحبب 
يف معىن ظفرت به. وما َظِفَرْتَك عيين منُذ زمان، أي ما رأتك. والظفر: ما اطمأن من األرض وأنَبَت. وأْظَفَرُه 

وحنوها.  ُمَظفٌَّر: صاحُب دولة يف احلرب. والَتْظفرُي: َغْمز الظُْفِر يف التفاحة هللا بعدوِ ه وَظفََّرُه به َتْظفريًا. ورجل
 ويقال أيضاً: َظفََّر النبُت، إذا طلع مقدار الظفر.
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 واظفر الرجُل، أي أعلق ظُُفَره. وهو افعتل فأدغم. وقال العجاج يصف ابزايً:
( * واظََّفَر أيضاً مبعىن َظِفَر. وظفار، مثل قطام: مدينة ابليمن. يقال: من 1شاكي الَكالليِب إذا أْهوى اظََّفْر )

 ( . وجزع ظفارى: منسوب إليها. وكذلك عود ظفارى، وهو العود الذى يبخر به.2ظفار محر )خل د
الَظْهُر: خالف البطن. وقوهلم: ال جتعل حاجيت ِبَظْهٍر، أي ال تـَْنَسها. والَظْهُر: الرِكاب. وبنو فالن  ]ظهر[

ا كانوا أصحاَب جنائب. والَظْهُر: اجلانب إذ ُمْظِهروَن، إذا كاَن هلم َظْهٌر ينقلون عليه، كما يقال: ُمْنِجبوَن،
القصري من الريش، واجلمع الظُْهراُن. والَظْهُر: طريق الرَب . وأقران الظهر: اللذين جييئون من وراء ظهرك يف 

 احلرب.
_________ 

 -( وقبله: تـََقضِ َي البازي إذا البازي َكَسْر * أبصر خرابن فضاء فانكدر 1)
 ية.( أي تكلم ابحلمري 2)
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ويقال: هو انزٌل بني َظْهَرْيِهم وَظْهرانـَْيِهْم، بفتح النون، وال تقل َظْهرانِيهم بكسر النون. قال األمحر: قوهلم لقيته 
يومني أو يف األايم قال: وبني الظهرين مثله، حكاه عنه أبو عبيد. والظهر، ابلضم: بني الَظْهراَننْيِ، معناه يف ال

ة الظُهر. والَظهريُة: اهلاجرة. يقال: أتيُته َحدَّ الظهرية، وحني قاَم قائُم الظهرية. والَظهرُي: بعد الزوال، ومنه صال



 املُعني، ومنه قوله تعاىل:
ا مل جيمعه ألنَّ َفعيل وَفعول قد يستوي فيهما املذكَّر واملؤنث واجلمع، كما )واملالئَكُة بعد ذلَك ظَهرٌي( * وإمنَّ 

 قال تعاىل:
يريد  -ُل ربِ  العاملني( *. قال الشاعر: اي عاذاليت ال تردن مالميت * إن العواذل لسن ىل أبمري )إانَّ َرسو 

. وانقة َظهريٌَة. والبعري الِظْهِريُّ ابلكسر: االمراء. قال االصمعي: يقال بعري َظهرٌي بنيِ  الَظهارَِة، إذا كاَن ق وايًّ
غري مصروف، ألنَّ ايء النسبة اثبتٌة يف الواحد. والِظْهِريُّ أيضاً:  الُعد ة للحاجة إن احتيَج إليه، ومجعه َظهاِريُّ 

 الذي جتعله ِبَظْهٍر، أي تنساه. ومنه قوله تعاىل:
 )واختذمتوه وراءكم ظهراي( *.
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من وفالن ِظهريت على فالن، وأان ِظْهَرُتَك على هذا األمر، أي َعْوُنك. والظاِهُر: خالف الباطن. والظاِهَرُة 
ها الواشون أين ِ 1ك عارُه، أي زائل. قال الشاعر كثريِ  )العيون: اجلاحظة. ويقال: هذا أمٌر ظاِهٌر عن ( : وعريَّ

ومنه قوهلم: ظهر فالٌن حباجيت، إذا استخفَّ هبا وجعلها ِبَظْهٍر،  -( 2أِحبُّها * وتلَك َشكاٌة ظاِهٌر عنك عازها )
 ( :3ها ِظْهرِيًَّة، أي َخْلف َظْهٍر. قال األخطل )كأنَّه أزاهلا ومل يلتفْت إليها. وجعل

( * أي من الذين َيْظَهرون هبم وال يلتفتون إىل أرحامهم. والظاِهَرُة من 4َوَجدان بين الرَبصاِء من وَلِد الَظْهِر )
 الِوْرِد: أن َتِرَد اإلبُل كلَّ يوٍم نصف النهار. وقال االصمعي: هاجت ظواهر االرض، أي يبس بقلها.

_________ 
 ( يف اللسان: " قال أبو ذؤيب ".1)
 -( قبله: أىب القلب إال أم عمرو فأصبحت * حترق انرى ابلشكاة وانرها 2)
 ( يف اللسان: قال أرطاة بن سهية.3)
 ( صدره:4)

 فمن مبلغ أبناء مرة أننا:
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( . والظهرة ابلتحريك: متاع 1قال: والظواهر أشراف االرض. وقريش الظواهر: الذين ينزلون ظاهر مكة )
وانِهَضته. والَظَهُر أيضاً: مصدر قولك َظِهَر الرجل البيت. ويقال أيضاً: جاء فالن يف َظَهَرتِِه، أي يف قومه 

ابلكسر، إذا اشتكى َظْهَرُه، فهو ظهر. وظهر الشئ ابلفتح ظُهورًا: تـََبنيََّ. وَظَهْرُت على الرجل: غلبته. وَظَهْرُت 
ْظَهْران، أي ِسران ته. وأْظَهْرُت بفالٍن: أعلنُت به. وأْظَهَرُه هللاُ على عدوه. وأظهرت الشئ: بينته. وأَ البيت: علو 

يف وقت الظُهر. واملُظاَهَرُة: املعاونة. والَتظاُهُر: التعاون. وتظاهَر القوُم أيضاً: تداَبروا، كأنَّه وىلَّ كلُّ واحٍد منهم 
 به، أي استعان به.ظهَره اىل صاحبه. واْسَتْظَهَر 

_________ 
دار موىل اليب اخلطاب: ولو شهدتين من قريش ( بعده يف املخطوطة: قال ذكوان موىل ملك الدار، وملك ال1)

 -عصابة * قريش البطاح ال قريش الظواهر 
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وهو ما ُجِعَل من واستظهر الشئ، أي حِفَظه وقرأه ظاِهرًا. قال أبو عبيدة: يف ريش السهام الظُهاُر ابلضم، 
من الريش. والُبْطنان: اجلانب الطويل. يقال: ِرْش سهَمك  َظْهِر َعسيب الريشة. والظُْهراُن: اجلانب القصري

ِبظُْهراٍن وال َتِرْشه بُبْطنان. الواحد َظْهٌر وبطن، مثل عبد وعبدان. والظهارة ابلكسر: نقيض البطانة. وظاَهَر بني 
وقد ظاَهَر من امرأته، وطاَبَق. والِظهاُر: قول الرجل المرأته: أنِت عليَّ كَظْهر أم ي.  َثوَبني، أي طاَرَق بينهما

وَتَظهََّر من امرأته، وَظهََّر من امرأته تظهريا، كله مبعىن. واملظهر بفتح اهلاء مشددة: الرجل الشديد الظهر. 
رًا، أي يف وقت الظهرية. قال: ومنه مسى  واملظهر بكسر اهلاء: اسم رجل. قال االصمعي: أاتان فالن ُمَظهِ 

 الوجه. الرجل مظهرا ابلتخفيف. قال: وهو
 فصل العني

 الِعرْبَُة: االسم من االعتبار. والَعرْبَُة ابلفتح: حتلُّب الدمع. تقول منه: ]عرب[
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 ( : يقوُل يَل الَنهديُّ هل1) عرب الرجل ابلكسر يعرب َعرَبًا، فهو عاِبٌر، واملرأة عاِبٌر أيضاً. قال احلارث بن وعلة
وكذلك َعرِبَْت عينه واْستَـْعرَبَْت، أي َدَمعت. والَعرْبَاُن:  -( 2أنَت ُمرِديف * وكيف ِرداف الِغرِ  أمُّك عاِبُر )

فالٌن ُعرْبَ الباكي. والَعرَبُ ابلتحريك: ُسْخنٌة يف العني تُبكيها. والُعرْبُ ابلضم مثله. يقال ألمِ ه الُعرْبُ والَعرَب. ورأى 



( 4( : وما الفرات إذا جادت )3خِ ن عينيه. وِعرْبُ النهر وَعرْبُُه: َشطُّه وجانبه. وقال الشاعر )عينيه، أي ما ُيس
ومجٌل ُعرْبُ أسفار، ومجال ُعرْبُ أسفار، وانقة ُعرْبُ أسفار، يستوى فيه  -غواربُه * َترمي َأواِذيُّه الِعرْبَْيِن ابلَزَبِد 

ل يسافر عليها. وكذلك ِعرْبُ أسفار ابلكسر. والُعرْبُ أيضاً ابلضم: ( ال يزا5نث مثل الفلك: الذى )اجلمع واملؤ 
 الكثري من كل شئ، حكاه أبو عبيد عن االصمعي.

_________ 
 ( ويقال البن عانس اجلرمى.1)
 وبينه * وقد كان ( أي اثكل. ويروى: " رداف الفر ". ويروى: " رادف الفل ". وبعده: يذكرىن ابلرحم بيىن2)

 أي تقاطع. -تدابر  يف هند وجرم
 ( النابغة الذبياىن، ميدح النعمان.3)
 ( يف اللسان: " إذا جاشت ". غواربه: أعاليه من املاء واالمواج. أواذيه: أمواجه، الواحد آذى.4)
 ( وكذا يف اللسان.5)
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عظم. والعربى ابلكسر: العرباين، لغة اليهود. والشعرى والُعرْبِيُّ: ما نبت من الِسْدِر على شطوط االهنار و 
إحدى الِشْعَرَينْيِ، وهي اليت خلَف اجلوزاء، مسِ يت بذلك ألهنا َعرَبَِت اجملر ة. وامِلْعرَبُ: ما يـُْعرَبُ عليه من الُعبوُر: 

ُر سبيل، أي مارُّ الطريِق. وَعرَبَ قنطرٍة أو سفينة. وقال أبو عبيد: امِلْعرَبُ: املرَكُب الذي يـُْعرَبُ فيه. ورجٌل عابِ 
عر: فإن نـَْعرُبْ فإنَّ لنا ُلَماٍت * وإن نـَْغرُبْ فنحن على نُذوِر * يقول: إن مننا فلنا القوُم، أي ماتوا. قال الشا

ب، أقران، وإن بقينا فنحن ننتظر ماالبد منه، كأن لنا يف إتيانه َنْذرًا. وَعرَبُْت النهر وغريه أعربه عربا، عن يعقو 
  تعاىل:وعبورا. وعربت الرؤاي َأْعرُبُها ِعبارًَة: َفسَّرهتا. قال هللا

)إن كنتم للرؤاي َتعرُبوَن( *، أوَصَل الفعل ابلالم كما يقال: إن كنَت للمال جامعاً. قال األصمعي: َعرَبُْت 
ة عاِبَرة، أي جائزة. قال الكسائي: الكتاب َأْعرُبُُه َعرْبًا، إذا تدب رَته يف نفسك ومل تـَْرَفْع به صوتك. وقوهلم: لغ

 ا عاماً ال جتز ها. وقد َأْعرَبُْت الشاة فهى معربة.أْعرَبُْت الغنَم، إذا تركته
 (2 -صحاح  - 93)
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وغالم معرب أيضا: مل خيْت. قال بشر ابن أىب خازم يصف كبشا: جزيز القفا شبعان يربض حجرة * حديث 
أي غري جمزوز. وجارية معربة: مل خُتَْفْض. وسهم ُمْعرَبٌ: ُموفَـُّر الريش. وَعربَُّْت  -معرب  (1اخلصاء وارم العفل )

ت عن فالٍن أيضاً، إذا تكلمت عنه. واللسان يـَُعربِ ُ عما يف الضمري. وتـَْعِبرُي  الرؤاي تـَْعبريًا: َفس رهتا. وَعربَّ
رؤايَي، أي قصصُتها عليه ليَـْعرُبَها. والعبري: أخالط جتمع انً لالدراهم: وزهُنا مجلًة بعد التفاريق. واْستَـْعرَبُْت فال

ابلَزعفران، عن األصمعي. وقال أبو عبيدة: الَعِبرُي عند العرب: الزعفراُن وْحَده. وأنشد لألعشى: وتربُد بـَْرَد 
تلطخهما  تني مثوىف احلديث: " أتعجز إحداكن أن تتخذ توم -رداِء العرو * ِس يف الصيف َرقرَقت فيه العبريا 

 بعبري أو زعفران ". وىف هذا احلديث بيان أن العبري غري الزعفران.
_________ 

 ( العفل: جمس الشاة بني رجليها إذا أردت أن تعرف مسنها من هزاهلا.1)
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( . قال 1العبوثران: نبت طيب الريح. وفيه أربع لغات: َعبَـْوثُراٌن، وَعبَـْوَثراٌن، وعبيثران، وعبيثران ) ]عبثر[
 -( صناىن * كأنىن جاىن عبيثران 2ر يصف إبال: اي ريها وقد بدا )الشاع

 الُعْبسوُر من النوق: السريعة. ]عبسر[
َقُر ) ]عبقر[  ( : موضٌع تزعم العرب أنه من أرض اجلن . قال لبيد:3الَعبـْ

َقِر ) ه وقوته، فقالوا: ه أو جودة صنعت( * مث نسبوا إليه كل شئ تعجَّبوا من ِحذق4ُكهول وُشبَّان كِجنَِّة َعبـْ
َقِريٍ  "،  َقرِيٌَّة، يقال ثياٌب عبقرية. ويف احلديث: " أنه كاَن يسُجد على َعبـْ َقِريٌّ. وهو واحد ومجع، واألنثى َعبـْ َعبـْ

 وهو هذه البسط اليت فيها األصباغ والنقوش، حىت
_________ 

 ( أي بفتح املثلثة وضمها فيهما.1)
 بدا ". ( يف اللسان: " إذ2)
 ل ابن برى: " صوابه أن يقول عبقر، بغري ألف وال الم ".( قا3)
 ( صدره:4)

 ومن فاد من إخواهنم وبنيهم:
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رايًّ يفري َفرِيَُّة ". مث خاطبهم قالوا: ظلم عبقري، وهذا عبقريُّ قوٍم، للرجل القوي . ويف احلديث: " فلم أَر عبق
 هللا تعاىل مبا تعافوه فقال:

 قرى حسان( * وقرأه بعضهم:)وعب
)وعباقرى( * وهو خطأ، الن املنسوب ال جيمع على نسبته. وعبقر السراب: تالال. وأما قول مرار ابن منقذ: 

 حتريك الباء القامة الوزن وتوهم فإنه ملا احتاج إىل -( الدار أم أنكرهتا * بني ترباك فشسى عبقر 1أعرفت )
 بناء مل جيئ مثله، فأحلقه ببناء آخر جاء يف املثل، وهو قوهلم: " أبرد من تشديد الراء ضم القاف لئال خيرج إىل

عبقر ". ويقال " حبقر " كأهنما كلمتان جعلتا واحدة، الن أاب عمرو بن العالء يرويه: " أبرد من عب قر " 
 الربد. وأنشد:الذى ينزل من املزن، وهو حب الغمام، فالعني مبدلة من احلاء. والقر:  قال: والعب اسم للربد

_________ 
( يف اللسان: " هل عرفت ... فشمي " وهو تصحيف، وصوابه " فشسى " ابملعجمة واملهملة املشددة. 1)

ان معروفان. وهذا قال اجملد: الشس: االرض الصلبة كأهنا حجر واحد، مجعه شساس ". وترباك وبقر: موضع
 مادة )برك( . البيت من قصيدة مفضلية. وأورد هذا البيت اجلوهرى يف
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 احه: ترششه.الرك: املطر الضعيف. وتنض -( مسه تنضاح رك 1كأن فاها عب قر ابرد * أو ريح روض )
َهٌر: ممتلئة الَعْجِس. قال أبو كبري:  ]عبهر[ َهَرٌة. وقوس َعبـْ َهٌر وَعبـْ َهٌر، أي ممتلئ اجلسم. وامرأٌة َعبـْ رجل َعبـْ

 والعبهر ابلفارسية: " بوستان أفروز ". -( عبهر 2بـَْريُها * أتوى طوائفها لعجس )وُعراَضُة الِسيَـَتنْيِ ُتوِبَع 
صل. ويف املثل: " عادت لِعرْتِها َلِميُس "، أي رجعت إىل أصلها. ُيْضَرُب ملن رجع إىل الِعرت ابلكسر: األ ]عرت[

. ويف احلديث: " ال أبس للُمْحرِِم أن يَتداوى ُخلٍق كاَن قد تركه. والعرْتُ أيضاً: نبٌت يـَُتداوى به: مثل املَْرَزجْنوشِ 
رْتٌِة. والِعرْتُة أيضاً: ِقالدٌة تُعجن ابملسك واألفاويه. ابلسنا والعرت. قال أبو عبيد: العرت شجر صغار، واحدهتا عِ 

 وِعرْتَُة الرجل: نسُله ورهطه اأَلْدنـَْوَن. وِعرْتة األسنان: أشرها.
_________ 

 يح مسك ".( يف اللسان: " أو ر 1)
 ( يروى: " بعجس "، كما يف اللسان.2)
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ا يعتمد عليها احلافُر برْجله. والِعرْت أيضاً: الَعترية، وهي شاٌة كانوا وعرتة املسحاة: اخلشبة املعرتضة يف ِنصاهب
. يقال: هذه أايم يذحبوهنا يف رجٍب آلهلتهم، مثال ذبح وذبيحة. وقد عرتالرجل يعرت عرتا ابلفتح، إذا ذبح الَعتريةَ 

فإذا وجب ضاقت نفسه ترجيب وتعتار. ورمبا كان الرجل ينذر نذرا إن رأى ما حيب يذبح كذا وكذا من غنمه، 
تر عن  -*  من ذلك فيعرت بدل الغنم ظباء. وهذا املعىن أراد احلارث بن حلزة بقوله: عنتا ابطال وظلما كما تع

، يـَْعرِتُ َعرْتًا وَعرَتاانً.وعرت الرمح: اضطرب  -حجرة الربيض الظباء   واهتزَّ
ثارًا. يقال: َعثـََر به فرُسه فسَقط. وَعثـََر عليه أيضاً يـَْعثـُُر َعْثرًا الَعثْـَرُة: الَزلَّة. وقد َعثـََر يف ثوبه يـَْعثـُُر عِ  ]عثر[

 وُعثورًا، أي اطَّلع عليه. وأْعثـََرُه عليه غريه. ومنه وقوله تعاىل:
َعثَـَّر لسانُه: تلْعَثم. والعاثوُر: ُحفَرٌة حُتفر لألسد وغريِه ليصاد. قال الشاعر:)وكذلك َأْعثـَْران َعلَ   ْيهم( *. وتـَ
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ويقال للرجل إذا تورََّط: قد وَقع  -( 1يدع الواشون إفساَد بيننا * وَحْفرًا لنا العاثوَر من حيث ال َنْدري )وهل 
 : . قال األصمعيُّ ( أي شد ة. ووقع القوم يف عاثور شر، أي يف 2لقيُت منه عافورًا )يف عاثوِر شرٍ  وعافور شرٍ 

 ( :3شدة. قال رؤبة )
اخلليل: يعىن املتالف. وقال ذو الرمة: ومرهوبة العاثور تـَْرمي برْكِبها * إىل ِمثلِه وبلدة مرهوبة العاثور * قال 

 تقل عثري، النه ليس يف الكالم فعيل بفتح ( ، بتسكني الثاء: الغبار، وال4والِعْثرَيُ ) -حرٍف بعيٍد َمناِهُلْه 
ب: االثر. ويقال: " ما رأيت هلم الفاء، إال ضهيد، وهو مصنوع، معناه الصلب الشديد. والعيثر، مثال الغيه

أَثرًا وال عيثرا " و " ال عثريا "، عن يعقوب. وعثر خمفف، بلد ابليمن. وعثر ابلتشديد: موضع. قال الشاعر 
 زهري:

_________ 
( يف اللسان " وحفر الثأى العاثور "، وهو لبعض احلجازيني. وقبله: أال ليت شعرى هل أبيْت ليلة * وذكرك 1)

 -ىل كما يسرى ال يسرى إ
 ( يف املخطوطة: " عاثوراء ".2)
 ( الرجز للعجاج. وبعده:3)



 زوراء متطو يف بالد زور
 خمتار. ( قوله والعثري، أي بوزن منرب. اه4)
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والعثرى ابلتحريك: الِعْذُي، وهو الَزرع  -بعثر يصطاد الرجال إذا * ما الليُث َكذََّب عن أقرانه صدقا  ليث
 الذي ال يسقيه إال ماء املطر.

الُعْجَرُة ابلضم: الُعْقدة يف اخلشب أو يف عروق اجلْسد. وكعب بن عجرة من الصحابة. والِعْجَرُة  ]عجر[
: فالٌن حَسُن الِعْجَرِة. والَعَجُر ابلتحريك: احلجم والنتوء. يقال: رجٌل َأْعَجُر بنيِ  لابلكسر: نوٌع من الِعمَِّة. يقا

الَعَجِر، أي عظيم البطن. ومْهياٌن َأْعَجُر، أي ممتلٌئ. والفحل اأَلْعَجُر: الضخم. ووظيٌف َعِجٌر وَعُجٌر بكسر 
َن. وتـََعجََّر بطنه، أي تـََعكَّن.  ،اجليم وضمها. أي غليٌظ. وَعِجَر الرجل ابلكسر يـَْعَجُر َعَجراً  أي َغُلَظ ومسَِ

ُه املرأة على رأسها. يقال: اْعَتَجَرِت املرأة. واالْعِتجار أيضاً: لفُّ العمامة على الرأس. قال  وامِلْعَجُر: ما تشدُّ
 ( :1الراجز )

_________ 
 غلة حسناء.ب( هو دكني، ميدح عمر بن هبرية الفزارى أمري العراق، وكان راكبا على 1)
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وعجر الفرس، أي مدَّ ذنَبه حنو َعُجزه يف الَعْدو. مث  -جاءت به معتجرا بربده * سفواء تردى بنسيج وحده 
قيل: مرَّ الفرس يـَْعِجُر َعْجرًا، إذا َمرَّ مرًّا سريعًا. وَعَجَر عليه ابلسيف، أي شدَّ عليه. ابن السكيت: َعَجَر 

، أي ثناها. ويقال: َعَجَر به بعريُه َعَجراانً، كأنه أراد أن يركَب به َوْجهاً فرَجع به ِقَبَل ُأالَّفِه ها َعْجراً عنَقه يـَْعِجرُ 
وأهِله، مثل َعَكَر به. وحكى بعضهم: عنجر الرجل، إذا مدَّ شفتيه وقلبهما. قال: والعنجرة ابلشفة، والزجنرة 

 ( : غالف القارورة1، وهو الذي ال أييت النساء. والعنجورة )زاي مجيعاً ابالصبع. والَعجري: الِعَننَي، ابلراء وال
( ، فقال له: " قد َعَذْرُتَك غرَي ُمْعَتِذِر، إن 2االْعِتذاُر من الذنب. واْعَتَذَر رجٌل إىل إبراهيم الَنَخِعيِ  ) ]عذر[

 ( ".3املعاذير يشوهبا الكذب )
_________ 

 ر ".: " العنجو ( وكذا يف القاموس. وىف اللسان1)



 ( يف اللسان: " إىل عمربن عبد العزيز ".2)
 ( رسم يف املطبوعة االوىل على أنه شعر وليس كذلك.3)
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( : إىل احلول مث اسُم السالِم عليكما * ومن يـَْبِك حواًل 1واعتذر مبعىن أعذر، أي صار ذاعذر. قال لبيد )
قد َجَعَلْت * أطالُل ( : أم كنَت تعرُف آايت ف2قال الشاعر ) واالْعتذاُر أيضاً: الُدروس. -كاماًل فقد اْعَتَذْر 

( . وقوهلم: َعذيَرَك من فالن، أي َهُلمَّ من يـَْعِذُرَك منه، 4واالْعتذاُر: االقتضاض ) -( 3إلفك ابلَودْكاء تـَْعَتِذُر )
والُعْذرَُة: َوَجُع احللق من  -رض بل يلوُمه وال يلومك. قال الشاعر: َعذيَر احلَيِ  من َعْدوا * َن كانوا َحيََّة األ

 . وذلك املوضع أيضاً يسمَّى ُعْذرًَة، وهو قريب من اللهاة.الدم
_________ 

وقوال: هو املرء الذى ال خليله  -( وقبله: فقوما وقوال ابلذى قد علمتما * وال ختمشا وجها وال حتلقا شعر 1)
 -* أضاع وال خان الصديق وال غدر 

 هلى.( ابن أمحر البا2)
هل أنت طالب شئ ليست مدركه  -العمر * هلل درك أي العيش تنتظر ( وقبله: ابن الشباب وأفىن ضعفه 3)

 -* أم هل لقلبك عن أالفه وطر 
 ( اقتض اجلارية وافتضها، ابلقاف وابلفاء، أي افرتعها.4)

(2/738) 

 

عي: الُعْذرَُة: اخُلْصلة من الَشعر. وأنشد وعذرة الفرس: ما على امِلْنَسج من الَشعر، واجلمع ُعَذٌر. وقال األصم
 أليب النَّجم:

ذرة: كواكب يف آخر اجملرة مخسة. َمشى الَعذارى الُشْعِث ينفضن العذر * وعذرة: قبيلة من اليمن. والع
والعذرة: البكارة. والَعْذراء: البكر، واجلمع الَعذارى والَعذاري والعذراوات، كما قلنا يف الصحارى. ويقال: 

ن أبو عذرها، إذا كاَن هو الذي اْفرَتََعها وافْـَتضَّها. وقوهلم: ما أنَت بذي ُعْذر هذا الكالم، أي لسَت أبو ِل فال
. والَعِذرَُة: ِفناُء الدار، مسِ يت بذلك ألن الَعِذرََة كانت تلقى يف األفنية. قال احلطيئُة يهجو قوَمه: من اقتَضَبه

أراد سيئني، فحذف النون لالضافة. ومدح يف  -الوجوه سيئ العذرات َلعمري لقد جربتكم فوجدتكم * قباح 



فقال له عمر  -* إذا الناُر أبدْت أوجه اخلَِفراِت هذه القصيدة إبله فقال: َمهاريُس يُروي ِرْسُلها ضيَف أهِلها 
 رضى هللا عنه: بئس الرجل أنت، متدح إبلك وهتجو قومك!
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( : هلل در ِك إىن قد 1رُُه ُعْذرًا وُعُذرًا، واالسم املَْعِذرَُة والُعْذرى. قال الشاعر )ويقال: عذرته فيما صنع أْعذِ 
مثل الركبة واجللسة. قال النابغة: وكذلك الِعْذرَُة، وهى  -( 3( وال ُعْذَرى ِلَمْحدوِد )2رميتهم * إىن حددت )

 قال جماهٌد يف قوله تعاىل: -( 4َه يف البَـَلِد )ها إنَّ ات ِعْذرٌَة إالَّ َتُكْن نـََفَعْت * فإنَّ صاحبها قد ات
. )َبِل اإلنساُن على نـَْفِسِه َبصريٌَة وَلْو ألقى َمعاذيَرُه( *: أي ولو جاَدَل عنها. والِعذاُر ِللدابة، واجلمع ُعُذرٌ 

ِذرُُه وأْعُذرُُه، إذا وكذلك ِعذاُر الرُجل: َشعره النابُت يف موضع الِعذاِر. تقول منه: َعَذْرُت الفرَس ابلِعذاِر أعْ 
 شددَت ِعذارَُه. وكذلك أعذرته اباللف.

_________ 
 ( هو اجلموح الظفرى.1)
 برى. ( يف اللسان وكذلك يف املخطوطة: " لوال حددت " وهو الصواب كما قال ابن2)
 -( وقبله: قالت أمامة ملا جئت زائرها * هال رميت ببعض االسهم السود 3)
: اسم يشار به إىل املؤنث مثل ته، وذه، واتن للتثنية، وأوالء للجمع. وىف ديوانه: " ها إن ( ات يف قوله إن ات4)

 بها مشارك النكد ".ذى عذرة ". قال شارحه: ذى مبعىن هذه. والعذرة مبعىن االعتذار. ويروى: " فإن صاح
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: َخلَ  َهِمِك يف الَغيِ   َع ِعذارَه والِعذاُر يف قول ذى الرمَّة:والعذار: مسة يف موضع الِعذاِر. ويقال للمنـْ
قان. وَعَذَر الغالَم: ( مستطيالن من الرمل، ويقال طري2( *: َحْبالن )1ِعذارَْيِن يف جرداَء وْعٍث ُخصورُها )

قال أبو عبيد: يقال: َعَذْرُت  -َختَـَنُه. قال الشاعر: يف فتية جعلوا الصليب إهلهم * حاشاى إىن مسلم معذور 
تُـُهما. وكذلك أْعَذْرهُتُما. واألكثر َخَفْضت اجلارية. وَعَذرَُه هللا من الُعْذرَِة الغالَم  واجلارية أْعُذُرمُها َعْذرًا، أي َختَـنـْ

َنها * َغْمَز فَـ  ُعِذَر وَعَذَر، وهو َمْعذوٌر، أي هاج به وجُع احلْلق من الدم. قال جرير: غمز ابن ُمرََّة اي فرزدُق َكيـْ
وعذرى، أي كثرت عيوبه وذنوبه. وكذلك أْعَذَر. ويف احلديث: " لن َيهِلَك الناُس  -ذور الطبيب نغانغ املع

 م وعيوهبم.حىتَّ يـُْعِذروا من أنفسهم "، أي تكثر ذنوهب



_________ 
 ( يف املطبوعة االوىل. " حضورها " صوابه من اللسان. وصدره:1)

 ومن عاقر ينفى االالء سراهتا *.
 ملة، كما هو ظاهر، وغلط املرتجم فجعله ابجليم. قاله نصر.( قوله حبالن، ابمله2)
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قال أبو عبيد، وال أراه إال من العذر، أي يستوجبون العقوبة فيكون ملن يعذهبم العذر. والتعذير يف االمر: 
َظْهِر مينِ  من َقرا الباِب ال التقصري فيه. والعاِذُر: أثر اجلُْرح. قال ابن أمحر: أزامحهم يف الباب إذ َيْدفعوَنين * ويف

تقول منه: أْعَذَر به، أي ترك به عاِذرًا. والَعذيرُة مثله. والعاِذُر: لغة يف العاِذِل، أو لثغة، وهو ِعْرُق  -عاِذُر 
 االستحاضة. وأْعَذَر يف األمر، أي ابَلَغ فيه. ويقال: ُضِرب فالن فاُْعِذَر، أي ُأشِرَف به على اهلالك. وأْعَذَرتِ 

( : 1دار، أي كُثرت فيها الَعِذرَُة. وأْعَذَر الرجُل: صار ذا ُعْذٍر. ويف املثل: " أْعَذَر من أْنَذَر ". قال الشاعر )ال
أي سنصنع ما نـُْعَذُر فيه. قال أبو عبيدة:  -على ِرسلُكْم إانَّ سُنعدي وراءكم * فتمنعكم أرحامنا أو سنعذر 

 -خطل: فإْن تُك حرُب اْبيَنْ ِنزاٍر َتواَضَعْت * فقد أْعَذرَْتنا يف ِكالٍب ويف َكْعِب لأل أْعَذْرتُُه مبعىن َعَذْرتُُه. وأنشد
_________ 

 ( زهري.1)
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أي جعَلتنا ذوي ُعْذٍر. واإلْعذاُر: طعام اخلِتان، وهو يف األصل مصدٌر. والَعذيَرُة مثله. األصمعي: لقيت منه 
أيضاً من الَعِذرَِة، أي  أو لُْثغة. ونعذر عليه االمر، أي تعسر. وتـََعذَّرَ  عاذروا، أي شرا، وهى لغة يف العاثور

ُر تلط خ. وتـََعذََّر مبعىن اْعَتَذَر واحتجَّ لنفسه. قال الشاعر: كأنَّ يَدْيها حنَي يـَْقَلُق َضْفُرها * َيدا َنَصٍف َغرْيي تـََعذَّ 
َر الرسُم، أي َدَرَس. وقال الشاعر -من ُجْرِم  تـََعذَُّر غري ( : لِعبْت هبا هوُج الِرايِح فأصبحت * قـَْفرًا 1) وتـََعذَّ

وَعذَّرَُه تـَْعذيرًا، أي َلَطخه ابلَعِذرَِة. و * )املعذرون من االعراب( *، يقرأ ابلتشديد  -( 2أورَق هاِمِد )
ُر " ابلتشديد فقد يكون حمقًّا وقد يكون غري حمق . فأمَّا احمل ق  فهو يف املعىن املعتذر ألنَّ والتخفيف. فأمَّا " املَُعذِ 

 التاء قلبت ذاال له ُعْذرًا، ولكن
_________ 



 ( ابن ميادة.1)
 -( قبله: ما هاج قلبك من معارف دمنة * ابلربق بني أصالف وفدافد 2)
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 فأدغمت فيها وجعلت حركتها على العني، كما قرئ:
الساكنني، وجيوز ضمها اتباعا للميم. وأما الذى ليس  )خيصمون( * بفتح اخلاء. وجيوز كسر العني الجتماع

ُر، على جهة املَُفعِ ِل، أل ن ه املمرِ ض واملقصِ ر يـَْعتِذُر بغري ُعْذٍر. وكان ابن عباس رضي هللا عنهما مبحقٍ  فهو املَُعذِ 
 يُقرأ عنده:

ريَن! وكأنَّ األمر )وجاَء املُْعِذروَن( * خمف فة من َأْعَذَر، وكان يقول: وهللِا هلكذا أُْنزِ  َلْت. وكان يقول: لعن هللا املَُعذِ 
َر ابلتشديد هو املُْظِهرُ  للُعْذِر اعتالاًل من غري حقيقٍة له يف الُعْذِر، وهذا ال ُعْذَر له. واملُْعِذُر:  عنده أن املَُعذِ 

ْر عنَي الذي له ُعْذر. وقد بيَّنا الوجه الثاين يف املشدَّد. واملَُعذَُّر: بفتح الذال،  موضع الِعذارَيِن. ويقال: َعذِ 
( 1اذوُر: مِسٌة كاخلط، واجلمع الَعواذيُر. ومنه قول الشاعر )بعريك، أي مِسُْه بَغري مِسَِة بعريي، لُيتعارَف إبُلنا. والع

: 
_________ 

 ( أبو وجزة السعدى، وامسه يزيد بن أىب عبيد. يصف أايما له مضت طيبة.1)
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والَعذيُر: احلال اليت حُياِوهُلا املرء  -( 2( * تروح أبخطاٍر عظام اللواقِح )1تُقضى الَعواذيُر بينها ) وذو َحَلقٍ 
يريد اي جارية، فرخَّم.  -لى بَعريي يـَْعَذُر عليها. قال العج اج: جاِرَي ال َتْستنِكري َعذيري * َسرْيي، وإشفاقي ع

شعر خمفَّفاً. وأنشد أبو عبيٍد حلامت: أماويَّ قد طاَل التجنُُّب واجلمع ُعُذٌر، مثل سرير وسرر. وقد جاء يف ال
( : إذا نزل االضياف 4والَعَذوَُّر: السيئ اخللق. قال الشاعر ) -( 3واهلَْجُر * وقد عَذرتين يف طالبُكم ُعْذُر )

 ومِحاٌر عذور: واسع اجلوف. -( 5وا * على احليِ  حىتَّ تستقلَّ َمراِجُلُه )كان عذر 
_________ 

 ( يف اللسان: " بينه ".1)
( االخطار: مجع خطر، وهى االبل الكثرية وىف اللسان: " يلوح أبخطار عظام اللقائح ". وىف املطبوعة 2)



امليسر وسطنا * وإذ حنن يف حال من العيش صاحل  االوىل: " تروح أبحضار " حتريف. وقبله: إذا احلى واحلوم
- 
 ".( يف اللسان وديوانه: " العذر 3)
 ( زينب بنت الطثرية، ترثى أخاها.4)
 (2 -صحاح  - 94) -( وقبله: يعينك مظلوما وينجيك ظاملا * وكل الذى محلته فهو حامله 5)
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 مجل ُعذاِفٌر، وهو العظيم الشديد وانقة عذافرة. وعذافر: اسم رجل. ويسمى االسد عذافرا. ]عذفر[
، ابلفتح: اجلَرَ  ]عرر[ ، فهي َعارٌَّة. وحكى أبو عبيد: مجل َأَعرُّ األموي : الَعر  ب. تقول منه: َعرَِّت اإلبل َتِعرُّ

( خترج ابإلبل متفر ِقة يف مشافرها وقوائمها يسيل منها 1وَعارٌّ، أي َجِرٌب. والُعرُّ ابلضم: قروح مثل القوابء )
إلبل، فهي َمعرورٌَة. قال النابغة: يها امِلراض. تقول: منه عرَِّت امثل املاء األصفر، فتكوى الصحاح لئال تُعد

قال ابن دريد: من وراه ابلفتح فقد غلط،  -فحَّملَتين ذنَب امرٍئ وتركَته * كذي الُعرِ  يكوى غريه وهو راتع 
ِضُد يف اآلريِ  حىتَّ الن اجلرب ال يكوى منه. ويقال: به ُعرٌَّة، وهو ما اْعرَتاه من اجلنون. قال امرؤ القيس: وخيَْ 

 -( 2به عرة أو طائف غري معقب ) كأمنا *
_________ 

 ( القوابء والقوابء.1)
 ( سبق برواية: " حىت كأنه به عرة ".2)
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والعرة أيضا: البعر والسرجني وسلح الطري. تقول: منه أعزت الدار. وَعرَّ الَطرْيُ يـَُعرُّ َعرًَّة: سلح. وفالن ُعرٌَّة 
رُّ قومه، أي يدخل عليهم مكروهاً يلطخهم به. واملََعرَُّة: اإلمث. ويقال: و يـ عُ وَعاروٌر وَعارورٌة، أي َقِذر. وه

( 1اْستَـَعرَُّهُم اجلرُب، أي فشا فيهم. والَعراُر: هبار الرب ، وهو نبت طيِ ب الريح، الواحدة عرارة. وقال الشاعر )
قطام: اسم بقرة. وىف املثل: " ابءت  ار مثلوعر  -( 2: متتَّْع من مشيِم عرار جنٍد * فما بعَد العشيَّة من َعراِر )

عرار بكحل "، ومها بقراتن انتطحتا فماتتا مجيعا، ابءت هذه هبذه. يضرب هذا لكل مستويني. قال ابن عنقاء 
والعرارة ابلفتح: سوء اخللق، واسم فرس.  -الفزارى: ابءت عرار بكحل والرفاق معا * فال متنوا أماىن االابطيل 



 وقال الكلحبة:
_________ 

 ( الصمة بن عبد هللا القشريى.1)
 -( قبله: أقول لصاحيب والعيس هتوى * بنا بني املنيفة فالضمار 2)

(2/742) 

 

 -كميت عري حملفة ولكن * َكَلْوِن الِصْرِف ُعلَّ به اأَلدمُي   -تسائلين بنو جشم بن بكر * أغراء العرارة أم هبيم 
: الَعرارَُة: الشدَّة. وأنشد لألخطل: إن الَعرارََة أصل خري. ويقال: هو يف َعرارَِة خرٍي، أي يف  وقال األصمعيُّ

وعارَّ الظليم يُعارُّ ِعرارًا، وهو صوته. وبعضهم يقول: عر  -( * والعزُّ عند تكاُمل األْحساِب 1والُنبوَح لدارٍم )
ار بن عمرو ابن شأس ل، وهو عر الظليم يعر عرارا، كما قالوا: زمر النعام يزمر زمارا. وعرارا أيضا: اسم رج

 ( :2االسدي، قال فيه أبوه )
_________ 

( قال ابن برى: صدر البيت لالخطل وعجزه للطرماح، فإن بيت االخطل كما أوردانه أوال، أي: إن العرارة 1)
امل وبيت الطرماح: إن العرارة والنبوح لطيئ * والعز عند تك -والنبوح لدرام * واملستخف أخوهم االثقاال 

 -وقبله: اي أيها الرجل املفاخر طيئا * أعزبت لبك أميا إعزاب  -اب االحس
 ( هلذه االبيات اندرة لطيفة ذكرها ترمجة الظليم من حياة احليوان.2)
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فإن عرارا إن َيُكْن غرَي واضٍح * فإين ِ أحبُّ  -أرادت عرارا ابهلوان ومن يرد * عرارا لعمري ابهلوان فقد ظلم 
إذا ذهب من نومه مع صوت. والعرعر: شجر السرو، وتعار الرجل من الليل،  -ون ذا املنكب العمم اجل

 واسم موضع. قال امرؤ القيس:
( * ويروى: " بطن قو ". والعرعرة: لعبة للصبيان. وعرعار أيضاً، ُبيَن على 1وحلت سليمى بطن ظىب فعرعرا )

ِكَليهما * يدعو   قرة. قال النابغة: ُمتكنِ َفْي َجْنيَبْ عكاظَ الكسر، وهو معدول من عرعرة، مثل قرقار من قر 
( ألنَّ الصيبَّ إذا مل جيد أحدًا رفَع صوته فقال: َعْرعاِر! فإذا مِسعوه خرجوا إليه فَلعبوا تلك 2وليُدهم هبا َعْرعاِر )

ضم: أعاله. وكذلك السنام، وعرعرة الُلعبة. وَعْرَعْرُت رأَس القارورة، إذا استخرجَت صمامها. وُعْرُعَرُة اجلبل ابل



 االنف.
_________ 

 ( صدره:1)
 مسا لك شوق بعد ما كان أقصرا

 ( يف ديوانه:2)
 يدعو هبا ولداهنم عرعار:
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ويقال: ركب ُعْرُعَرُه، إذا ساء ُخُلقه، كما يقال: ركب رأسه. وعر أرضه يـَُعرُّها، أي مسَّدها. والتَـْعريُر مثله. وخنلٌة 
، أي َلَطخه به، فهو َمْعروٌر. وَعرَُّه، أي راٌر، أي حِمْشاٌف. الفراء: َعَررْ ِمعْ  ُت بك حاجيت، أي أنزلُتها. وَعرَُّه ِبَشرٍ 

والَعريُر يف احلديث: الغريب.  -( : ما آيٌب َسرَّك إال َسرَّين * ُنْصحاً وال َعرََّك إال َعرَّين 1ساءه. قال العج اج )
هللا البعري. واملُْعرَتُّ: الذي يتعرَّض للَمْسألة وال يسأل. لذى السنام له. تقول منه: أَعرَّ وبعري أعر بني العرر: ا

( : زيد بن بدر حاضر تعراعر * وعلى 2وجزور عراعر، ابلضم، أي مسينة. واسم موضع أيضا. قال النابغة )
 ومنه ملح عراعرى. -كثيب مالك بن محار 

_________ 
ى. قاله خياطب بالل بن أىب بردة، بدليل قوله: لرؤبة بن العجاح كما أورده اجلوهر ( قال ابن برى: الرجز 1)

 -أمسى بالل كالربيع املدجن * أمطر يف أكناف غيم مغني 
 ( يف ديوانه: " زيد بن زيد ". وروى أبو عبيدة:2)

 وبنو عمرية حاضرون عراعرا:
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ح. قال الُكميت: ما أنَت من َشَجر الُعرى * عند األُمور وال والعراعر أيضا: السيِ د، واجلمع َعراِعُر ابلفت
والَعراِعُر أيضًا:  -ائه * شجر العرى وَعراِعُر األقواِم وقال مهلهل: خلَع امللوَك وصار حتت لو  -الَعراِعْر 

 أطراف األسِنمة، يف قول الكميت: َسَلَفى نزاٍر إذ حتولت املناسم كالعراعر
يم والتوقري. والتعزير أيضاً: التأديب، ومنه مسِ ي الضرب دون احلد  تـَْعزيرًا. وَعزَّْرُت التَـْعزير: التعظ ]عزر[



عيزار: شجر وأبو العيزار: ُكنية طائر طويِل العنق: تراه أبدًا يف املاء الضحضاح، ويسمى احلمار: أو قرته. وال
 ه تصغري عزر.السبيطر. وعزير: اسم ينصرف خلفته وإن كان أعجميا، مثل نوح ولوط، الن

الُعْسُر: نقيض اليسر. يقال: عسر وعسر. قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثالثة أحرف أوله  ]عسر[
 وأوسطه ساكن فمن العرب من يثقلهمضموم 
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ومنهم من خيففه، مثل عسر وعسر، ورحم ورحم، وحلم وحلم. وقد عسر االمر ابلضم يَعُسُر ُعْسرًا، فهو 
ابلكسر يعسر عسرا، أي التاَث، فهو َعِسٌر. وَعَسرِت الناقة بذنبها تعسر عسراان،  يه االمرَعسرٌي: وعسر عل

( به * حتاكي به سدو 1مثل ضربت تضرب ضرابان، إذا شالت به. قال ذو الرمة: إذا هي مل تعسر به ذببت )
ْسَرتِِه. وَعَسَرِت ين على عُ وعسرت الغرمي أعسره وأعِسُرُه َعْسرًا، إذا طلبَت منه الد -( النجاء اهلمرجل 2)

املرأُة، إذا َعُسَر والدها. وَعَسَرين فالٌن، أي جاء على يساري. ويقال: رجٌل أْعَسُر َبنيِ  الَعَسِر، للذي يعمل 
بيساره، وأمَّا الذي يعمل بكلتا يديه فهو أْعَسُر َيَسٌر، وال تقل أعسر أيسر. وكان عمر بن اخلطاب رضى هللا 

 ْسراء: ريشها من اجلانب األيسر أكثر من االمين.وعقاب ع عنه أعسر يسرا.
_________ 

 ( يف اللسان: " ذنبت ".1)
 ( السدو: السري اللني. يف املطبوعة االوىل: " شدو " صوابه من اللسان.2)
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ُر: ضدُّ التياُسر ومحام أعسر: جبناِحِه من يساره بياض. وأْعَسَر الرجل: أضاق. املعاسرة: ضد املياسرة. والتعاسُ 
يبويه: مها صفتان. وال جيئ عنده املصدر على وزن املفعول واملْعسوُر: ضدُّ امليسور، ومها مصدران. وقال س

البتة، ويتأول قوهلم: دعه إىل ميسوره وإىل معسوره، ويقول: كأنه قال: دعه إىل أمر يوسر فيه، وإىل أمر يعسر 
 يض اليسرى. والَعَسَرُة، ابلتحريك: القاِدمُة البيضاء. ويقال عقابٌ فيه ويتأول املعقول أيضا. والعسرى: نق

َعْسراُء: يف يدها قوادم بِيض. والَعسرُي: الناقة إذا اعتاَطْت عاَمها فلم حَتِمل. والعسري: الناقة اليت مل تـَُرْض. وقد 
ة: أانس أهكلوا الرؤساء قتال * وقادوا اْعَتَسْرهتا إذا ركبتها قبل أن تراض. واْعَتَسَرُه: مثل اقَتسره. قال ذو الرم



ْعَتَسَر الرجُل من مال ولِده، إذا أخَذ من ماله وهو كارٌه. وانقة عوسرانية: ركبت وا -الناس طوعاً واْعِتسارا 
 قبل أن تراض. ومجل عوسراىن.
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كميت: وجتمع املتفرقو * ن ( : ولد الضبع من الذئب، الذكر واألنثى فيه سواء. قال ال1الِعْسبارَُة ) ]عسرب[
 .والفرعل: ولد الضبع من الضبعان -من الفراعل والعسابر 

 الَعْيَسجوُر من الُنوق: الُصْلبة. ]عسجر[
ُة. قال طرفة: ]عسكر[  الَعْسَكُر: اجليش. والَعْسكران: َعَرَفُة ومىًن. والَعْسَكَرُة: الِشدَّ

 رجُل فهو ُمَعْسِكٌر. واملَُعْسَكُر بفتح الكاف: املوضع.( * وَعْسَكَر ال2ظلَّ يف َعْسَكرٍة من حبِ ها )
َعْشُر نسوة. قال ابن السكيت: ومن العرب من يسكن العني فيقول: أحد عشر، َعَشَرُة رجال و  ]عشر[

 وكذلك إىل تسعة عشر، إال اثىن عشر فإن العني ال تسكن لسكون االلف والياء.
_________ 

 ( وكذا العسبار.1)
 ( عجزه:2)

 ت شحط مزار املدكر:وأن
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وقال االخفش: إمنا سكنوا العني ملا طال االسم وكثرت حركاته. وتقول: إحدى َعِشَرَة امرأة، بكسر الشني. 
ِتْسَع َعْشَرَة. والكسر ألهل جند، والتسكني ألهل احلجاز. وللمذكَّر أَحَد َعَشَر ال غري.  وإن شئت سكَّنت إىل

ذا العدد، وليس جبمع لعشرة، النه ال دليل على ذلك، فإذا أضفت أسقطت النون، وِعْشرون: اسٌم موضوع هل
جزاء الَعَشَرِة، وكذلك قلت: هذه عشروك وعشرى، تقلب الواو ايء للىت بعدها فتدغم. والعشر: اجلزء من أ

تجارة ". الَعشرُي: ومجع الَعشرِي أعشراء، مثل نصيب وأنصباء. وىف احلديث: " تسعة أعشراء الرزق يف ال
ومعشار الشئ: ُعْشُرُه. وال يقولون هذا يف شئ سوى العشر. وعشرت القوم أْعَشُرُهم، ابلضم ُعْشرًا مضمومة، 

لعاشر والعشار. وعشرت قوم أعشرهم ابلكسر َعْشرًا ابلفتح، أي ِصرُت إذا أخذت منهم ُعْشَر أمواهلم. ومنه ا



وهو مثانية أايم، ألهنا ترد اليوم العاشر. وكذلك االظماء كلها  عاِشَرُهم. والِعْشُر ابلكسر: ما بني الِوْردين،
 ابلكسر. وليس هلا بعد العشر اسم
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إال يف العشرين، فإذا وردت يوم العشرين قيل: ظمؤها عشران، وهو مثانية عشر يوما. فإذا جاوزت العشرين 
ِعشرًا. وهذه إبٌل عواِشُر. وأعَشَر القوُم:  لهفليس هلا تسمية، وإمنا هي جوازئ. وأعشر الرجل، إذا وردت إب

صاروا َعشرة. واملُعاَشَرة: املخالطة، وكذلك التَـَعاشُر. واالسم الِعْشَرُة. والُعَشُر، بضم أوَّله: شجٌر له صمغ، 
 ضاوهو من الِعضاه، ومثرته نـُفَّاَخٌة كنُـفَّاخة الَقتاد االصفر. الواحد عشرة، واجلمع عشر وعشرات. ويقال أي

لثالث ليال من لياىل الشهر: عشر، وهى بعد التسع. وكان أبو عبيدة يبطل التسع والعشر، إال أشياء منه 
معروفة، حكى ذلك عنه أبو عبيد. ويوم عاشوراء وعشوراء أيضا، ممدوان، واملعاشر: مجاعات الناس، الواحد 

عد بن مذحج. والعشري: املعاشر. ويف س معشر. والعشرية: القبيلة. وسعد العشرية. أبو قبيلة من اليمن، وهو
 احلديث: " إن ُكنَّ ُتكثِ رن اللعن وَتْكُفْرَن الَعِشري " يعين الزوج، ألنه يُعاِشُرها وتُعاِشرُه. وقال هللا تعاىل:

 )لبئس املوىل ولبئس العشري( *.
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شرة. قال أبو عبيد: ومل يسمع وعشار ابلضم: معدول من عشرة. تقول: جاء القوم ُعشاَر ُعشاَر، أي عشرة ع
* َت فوق الرِجال ِخصااًل  ومل َيْسرَتيثوَك حىتَّ رَميْ  أكثر من ُأحاَد وثُناَء وُثالَث ورابع، إال يف قول الكميت:

والعشارى: ما يقع طوله عشرة أذرع. والِعشاُر، ابلكسر: مجع عشرا، وهى الناقة الىت أتت عليها من  -عشارا 
 حُل َعَشَرُة أشهر وزال عنها اسم املخاض، مثَّ ال يزال ذلك امسها حىتَّ تضع وبعد ما تضعيوم أرسل فيها الف

أيضاً. يقال: انقتان عشراوان، ونوق عشار وعشراوات، يبدلون من مهزة التأنيث واوا. وقد َعشََّرِت الناقة 
احف: جعل العواشر فيها. تـَْعشريًا، أي صارت عشراء. وبنو عشراء أيضا: قوم من بىن فزارة. وتعشري املص

( : َلعمري لئن َعشَّرُت من ِخيفة الردى * 1ر )وتعشري احلمار: هَنيُقه عشرَة أصواٍت يف َطَلٍق واحد. قال الشاع
 -( إنَّين جلزوع 2هُناَق احلمرِي )

_________ 



 ( هو عروة بن الورد.1)
 ( يف اللسان: " هناق محار ".2)
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افوا من وابٍء بلٍد َعشروا كتَـْعشرِي احِلمار قبل أن يدخلوها، وكانوا يزُعمون أنَّ ذلك وذلك أهنم كانوا إذا خ
يس: وما َذَرَفْت عيناِك إال لَتضريب * بسهَمْيِك يف أْعشاِر قلٍب ينفعهم. وأْعشاُر اجلزور: األنصباء. قال امرؤ الق

( . وبرمٌة أْعشاٌر، إذا 1ي قد ُحْزِت القلَب كلَّه )يعين ابلسهمني: الرقيَب واملَُعلَّى من سهام املَْيسر، أ -مقتل 
ألْعشاُر: قوادُم ريِش انكسرت قطعاً قطعاً. وقلٌب أْعشاٌر جاء على بناء اجلمع، كما قالوا: رُمح أقصاٌد. وا

وتعشار، بكسر  -ابن هتوى كواسر االعشار  -*  ( : إن تكن كالعقاب يف اجلو فالقع2الطائر. قال الشاعر )
 -( * بتعشار مرعاها قسا فصرائمه 3موضع قال الشاعر: لنا إبل يعرف الذعر بينها ) التاء:

 ييب:العشنزر: الشديد. أنشد أبو عبيدة اليب الزحف الكل ]عشزر[
_________ 

 ( انظر حتقيق هذا املعىن إبسهاب يف كتاب امليسر واالزالم، من أتليف عبد السالم هارون.1)
 ( هو االعشى.2)
 سان: " مل تعرف الذعر ".( يف الل3)
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ودون ليلى بلد مسهدر * جدب املندى عن هواان أزور * ينضى املطااي مخسه العشنزر * املندى: حيث يرتع. 
 -( يف صفة الضبع: عشنزرة جواعرها مثان * فويق زماعها وشم حجول 1هلذىل )واالنثى عشنزرة. قال ا

ة كما يقال: فالن أيكل يف سبعة أمعاء وإن كان له معى واحد. وهو وصفها بكثرة اجلعر، كأن هلا جواعر كثري 
 مثل لكثرة أكله.

ؤ القيس: األعم صباحا الَعْصُر: الدهر، وفيه لغتان أخراين: عصر وعصر، مثل عسر وعسر. قال امر  ]عصر[
والعصر قبل هذه  واجلمع عصور. قا العجاج: -أيها الطلُل البايل * وهل يَِعْمَن من كان يف الُعُصِر اخلايل 

والَعْصراِن: الليل والنهار. قال محيد ابن َثور: ولن يَلَبَث الَعْصراِن يوٌم وليلٌة *  -الُعصوِر * جُمَرِ ساٍت ِغرََّة الَغريِر 
 -ا أن يدركا ما تيمما إذا طَلب



_________ 
 ( هو االعلم حبيب بن عبد هللا.1)
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 . الَعْصَرْيِن حىتَّ ميلَّين * ومنه مسِ يت صالة الَعْصِر. قال الشاعر: وأمطُُله والعصران أيضا: الغداُة والعشي 
: يقال:  -ويرَضى بِنصف الَدين واألنُف راِغُم  يقول: إنه إذا جاءين أوَّل النهار وَعْدتُه آخره. قال الكسائي 

ْنجاة. والَعَصُر أيضاً: الغُبار. جاءين فالٌن عصرا، أي بطيئا، حكاه عنه أبو عبيد. والعصر ابلتحريك: امللجأ واملَ 
مر ت امرأٌة متطيِ بة لذيلها عصر ". وبنو عصر أيضا من عبد القيس، منهم مرجوم العصرى.  ويف احلديث: "

والُعْصَرُة  -والعصرة ابلضم: امللجأ. قال أبو زُبَيٍد: صادايً يستغيُث غرَي ُمغاٍث * ولقد كان ُعْصَرَة املنجوِد 
اهم. واْعَتَصْرُت بفالن وتـََعصَّْرُت، أي ة. يقال: هؤالء موالينا عصرة، أي دنية، دون َمن سو أيضاً: الِدنـْيَ 

نِِه * وأنت من  ا العيش ِبُرابَّ التجأت إليه. واملُْعَتِصُر: الذى يصيب من الشئ وأيخذ منه. وقال ابن أمحر: وإمنَّ
 -( 1أفنانه تعتصر )

_________ 
 ( يف اللسان: " معتصر ".1)
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وكذلك قوله  -( 2( * يـَْعِصُر فينا كالذي تـَْعَتِصْر )1قال أبو عبيد: ومنه قول َطرفة: لو كان يف أمالكنا َمِلٌك )
 تعاىل:

وقال أبو عبيدة: يـَْعِصرون، أي ينجون، وهو من الُعْصَرِة، وهي املَْنجاة.  )فيه يُغاُث الناُس وفيه يـَْعِصرون( *
ون، وهو من َعْصِر العنب. واْعَتَصْرُت ماَله، إذا استخرجَته من يده. ويف احلديث: " وقال أبو الغوث: َيْسَتِغلُّ 

ه وحَيِبسه عنه. وَعَصْرتُ   العنب واْعَتَصْرتُُه، فانـَْعَصر وتـََعصََّر. يـَْعَتِصُر الوالد على َوَلده يف ماله " أي مينعه إاي 
النجم: َخْوٌد يـَُغطِ ي الَفرُع منها املؤتـََزْر * لو ُعْصَر منه الباُن وقد اْعَتَصْرُت َعصريًا، أي اختََّْذتُُه. وقول أيب 

يَـْعتَ  -وامِلسُك انـَْعَصْر  ِصَر ابملاء، وهو أن يشربه يريد ُعِصَر فخفَّف. واالعِتصاُر: أن يـََغصَّ اإلنساُن ابلطعام فـَ
 قلياًل قلياًل ليسيغه. قال عديُّ بن زيد:

_________ 



 د ".( يف اللسان: " واح1)
 ( يف الديوان واللسان: " تعصر "، وفسره يف اللسان بقوله: " أي يعطينا كالذى تعطينا ".2)
 (2 -صحاح  - 95)
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والُعصارَُة: ما سال عن الَعْصِر، وما بقي من  -لو ِبَغرْيِ املاِء َحْلقي َشِرٌق * كنُت كالغصان ابملاء اْعِتصاري 
: بكسر امليم: ما يـُْعَصُر فيه العنب. وفالن كرمي املَْعَصِر، ابلفتح، أي كرمي امِلْعَصَرةُ الثـُْفل أيضاً بعد الَعْصِر. و 

ا دخلت َعْصَر شباهبا أو  عند املسألة. واملُْعِصُر: اجلارية أوََّل ما أدرَكْت وحاضت يقال: قد أْعَصَرْت، كأهنَّ
( إزارها * 2قطاً مِخارُها * يـَْنَحلُّ من ُغْلَمِتها )هلَُوْيىن سا( : جارية ِبَسَفواَن دارُها * متشي ا1بـََلغْتُه. قال الراجز )

قد أعصرت أو قددان إعصارها * واجلمع معاصر. ويقال: هي اليت قاربت احليَض، ألنَّ اإلعصاَر يف اجلارية 
أبدًا. كاملراَهَقة يف الغالم. مسعته من أىب الغوث االعرايب. وقوهلم: ال أفعله ما دام للَزيت عاِصٌر، أي 

 ( ، أي مطروا. ومنه قرأ بعضهم:3ْعِصراُت: السحائب تـُْعَتَصُر ابملطر. وعِصَر القوم )واملُ 
 )وفيه يعصرون( *.
_________ 

 ( منظور بن مرثد االسدي1)
 ( يف املطبوعة االوىل: " غلمها ".2)
 مطروا.  فاعُله، أي( يف املخطوطة: " وأعصر القوم ". لكن يف املختار: عصر القوم، على ما مل يسمَّ 3)
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 واالعصار: ريح هتبُّ تُثري الغبار، فريتفع إىل السماء كأنه عمود. قال هللا تعاىل:
يعصر وأعصر: اسم رجل، ال )فأصاهَبا إْعصاٌر فيه انٌر( *. ويقال: هي ريٌح تثري سحاابً ذات رعد وبرق. و 

 ة. والعنصر والعنصر: االصل واحلسب.ينصرف النه مثل يقتل وأقتل. وهو أبو قبيلة منها ابهل
الُعْصُفُر: ِصْبغ. وقد َعْصَفْرُت الثوَب فتَـَعْصَفَر. والُعصفوُر: طائر، واألنثى ُعْصفورَة. والعصفور: عظٌم  ]عصفر[

ُجَليدة.  مَيْنًة وَيْسرة. والُعْصفوُر: ِقطعٌة من الِدماغ، كأنَّه ابئن منه، وبينهما انتٌئ يف جبني الفرس، ومها َعْصفوران
وَعصافرُي القتب: َعراصيفها، مقلوبة منها، وهي أربعة أواتٍد جُيَْعْلَن بني رءوس أحناء الَقَتب، يف رأس كلِ  ِحْنٍو 



فور إال كاف: عرصوفه، على القلب، وهو وِتداِن مشدودان ابلَعقب أو جبلود اإلبل. وفيه الظَِلفاُت. وعص
وىف احلديث: " قد حرمت املدينة أن تعضد أو ختبط إال لعصفور قعطة خشب، مشدود بني احلنوين املقدمني. 

 قتب، أو مسد حمالة، أو عصا حديدة ".
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وعصافري املنذر: إبل كانت للملوك جنائب. قال حسان بن اثبت: " فما حسدت أحدا حسدي للنابغة حني 
 وآنية من فضة ".ائة انقة بريشها من نوق عصافريه، وجام أمر له النعمان بن املنذر مب

الِعْطُر: الطيب. تقول منه: َعِطَرِت املرأة ابلكسر تـَْعَطُر َعَطرًا، فهي َعِطَرٌة وُمتَـَعطِ َرٌة، أي متطيِ بة. ورجل  ]عطر[
 التن:ِمْعطرٌي، كثري التعطُِّر، وكذلك امرأة معطري ومعطار. وأما قول العجاج يصف احلمار وا

ريد العطار. وانقة عطرة وِمعطار، أي كرمية. وإبل ُمْعَطراٌت: كأنَّ على أوابرها يتبعن جأاب كمدق املعطري * فإنه ي
 -ِصْبغاً من ُحسنها. قال الشاعر: هجاانً ومحرًا معطرات كأهنا * حصى مغرة ألواهنا كاجملاسد 

الرتاب يـَْعِفُرُه َعْفرًا، وعفره الَعَفُر، ابلتحريك: الرتاب. والَعَفُر أيضاً: أو ُل َسقيٍة ُسقيها الزرع. وَعَفَرُه يف  ]عفر[
 تعفريا، أي مرغه.
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والتعفري يف الِفطام: أن متسح املرأة ثديها بشئ من الرتاب تنفريا للصيب . ويقال: هو من قوهلم: لقيُت فالانً عن 
ا ترضعه بني اليوم واليومني، تبلو بذلك صربه. وهذا ا ملعىن أراد لبيد ُعْفٍر ابلضم، أي بعد شهٍر وحنوه، ألهنَّ

وتعفري اللحم: جتفيفه على الرمل يف  -ْبٌس كواِسُب المين طعامها ( ِشلَوُه * غُ 1بقوله: ملعفر قـَْهٍد تنازََع )
الشمس. واسم ذلك اللحم العفري وانعفر الشئ، أي ترتب. واعتفر مثله. وقال املر ار يصف َشعر امرأٍة 

اْعتَـَفَرُه األسد، ويروى: " ينعفر ". ويقال:  -وإذا ما َأْرَسَلْتُه يـَْعَتِفْر  ابلكثافة والطول: هتلك املدارة يف أكنافه *
إذا فـََرَسُه. والتعفرُي: التَـْبييُض. ويف احلديث: أنَّ امرأًة شكت إليه أنَّ ماهلا ال يزكو، فقال: ما ألواهنا؟ قالت: 

فيها. والَعفرُي من النساء: اليت ال هتدى جلارهتا سوٌد فقال: " َعفِ ري "، أي استبديل أغناماً بيضاً، فإنَّ الربكة 
 -ل وصارت مهداؤهن عفريا.  -*  كميت: وإذا اخلرد اغرترن من احملشيئا. قال ال

_________ 
 ( يف اللسان: " ينازع ".1)
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ٌء: يعلو بياضها محرٌة. والعفري: السويق امللتوُت بال أْدٍم. واألْعَفُر: األبيض وليس ابلشديد البياض. وشاٌة َعْفرا
أبو عمرو: الُعْفُر من الظباء: اليت يعلو بياضها محرٌة، قصار األعناق، وهي أضعف الظباء َعدوًا، تسكن 

يقول:  -( أرادان * بكيٍد محلناُه على َقرِن أْعَفرا 1ال الكميت: وُكنَّا إذا َجبَّاُر قوٍم )القفاف وصالبة األرض. ق
نان. وكانت تكون االسنة فيها مضى، من القرون. والعفراء من الليايل: ليلة ثالَث نقتله وحنمل رأسه على الس

وولد البقرة الوحشية أيضاً. وقال بعضهم: عشرة. واملَْعفورُة: األرض اليت ُأِكل نبتها. واليـَْعفور: اخِلْشُف، 
، النه مثل يقتل. وقال يونس: الَيعافرُي تيوس الظباء. واالسود بن يعفر الشاعر إذا قتله بفتح الياء مل تصرفه

مسعت رؤبة يقول: أسود بن يعفر بضم الياء وهذا ينصرف النه قد زال عنه شبه الفعل. والعفار: شجر تقدح 
ل: " يف كلِ  شجٍر انٌر، واستمجد املَْرُخ والَعفاُر ". والَعفار أيضاً: إصالح النخلة وتلقيحها. منه النار. ويف املث

 وهو ابلفاء أشهر منه ابلقاف.يقال: كنا يف الَعفار 
_________ 

 ( يف املخطوطة: " جبار أرض ".1)
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والعفاُر: لغة يف القفار، وهو اخلبز بال أدم. والعفر ابلكسر: اخلنزير الذكر. والِعْفُر: الرجل اخلبيث الداهي. 
ريٌت نفريٌت، وِعْفرِيٌَة نِْفرِيٌَة. وىف املبالغ يقال: فالٌن ِعفْ  واملرأة عفرة. قال أبو عبيدة: العفريت من كل شئ:

احلديث: " إن هللا تعاىل يبغض العفرية النفرية، الذى ال يرزأ يف أهل وال مال ". والعفرية: املصحح. والنفرية 
هلا العفارية  إتباع. قال: والعفارية مثل العفريت، وهو واحد. وأنشد جلرير: قرنت الظاملني مبر مريس * يذل

ل اخلليل: شيطاٌن ِعْفرِيٌَة وِعْفريت، وهم العفارية والعغاريت، إذا سكنت الياء صريت اهلاء اتء، وإذا قا -املريد 
 -حركتها فالتاء هاء يف الوقف. قال ذو الرم ة: كأنَّه كوكٌب يف إثر ِعْفرِيٍَة * ُمَسوٌَّم يف سواد الليل منقضب 

لقفا من األسد والديك وغريمها، وهي اليت يردُّها إىل ايفوخه الُعْفَرُة ابلضم: شعرُة اوالعفرية أيضا: الداهية. و 
 عند اهِلراش، وكذلك الِعفرِية والِعفراة أيضاً ابلكسر فيهما. يقال: جاء فالٌن انفشاً عفريته، إذا غضبان.

(2/752) 

 



ن، ال ينصرف واملعافر بضم امليم: الذي ميشي مع الُرَفِق فينال من فضلهم. ومعافر بفتح امليم: حى من مهدا
مع. وإليهم تنسب الثياب املعافرية. تقول: ثوب يف معرفة وال نكرة، النه جاء على مثال ماال ينصرف من اجل

معافرى، فتصرفه النك أدخلت عليه ايء النسبة ومل تكن يف الواحد. والعفرىن: االسد وهو فـََعْلىن، مسِ ي بذلك 
وااللف لالحلاق بسفرجل. وانفة عفرانة، أي قوية. قال الشاعر لشد ته. ولبؤٌة عفرىن أيضا، أي شديدة، والنون 

، أي يف شد ة. ويقال:  -لت أثقايل مصمماهتا * غلب الذفارى وعفر نياهتا ( : مح1) ووقع القوم يف عافوِر شرٍ 
. ويف عفرة احلر ابلفتح، حك ، بضم العني والفاء: لغة يف أُفـُرَّة احلر  امها الكسائي، أي جاءان فالٌن يف ُعُفرَِّة احلرِ 

: ليٌث ِعِفر ِيَن، بكسر العني والراء مشددة. يف شدَّته، ويقال يف أوَّله. وِعِفر ِيُن: مأَسَدةٌ  . وقيل لكلِ  ضابٍط قويٍ 
 قال االصمعي: عفرين: اسم بلد.

_________ 
 ( هو عمر بن جلأ التيمى يصف إبال.1)
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، وقوم عقرى، مثل جريح وجرحى. ويقال يف الدعاء على اإلنسان: ( ، أي جرَحه، فهو عقري1َعَقَرُه ) ]عقر[
ا قالوا: َعْقرى وَحْلقى، بال تنوين، َجْدعاً له وَعْقرًا وَحْلقاً! أي َعَقَر هللا جسده، وأصا به بوجٍع يف حلقه. ورمبَّ

األدوية، واحدها عقار.  على ما نذكره يف ابب القاف. وكلب عقور. والتعقري أكثر من الَعْقِر. والَعقاقرُي: أصول
ن يف ذلك. ومعقر: اسم شاعر، وهو معقر بن محار البارقى، حليف بىن منري. وتعاقرا إبلهما، أي عرقباها يتباراي

واملُعاَقرة: املنافرة، والِسباب، واهلجاء. وعاقـََرُه، أي الزمه. واملُعاقَرُة: إدماُن شرب اخلمر. وسرٌج ُعَقٌر وُعَقَرٌة، 
وال يقال َعقوٌر  -غرُي واٍق. قال الَبعيث: أَلدُّ إذا ال قيت قوما خبطة * أحل لعى أكتافهم قتب عقر أي ِمْعَقٌر 

 الُعَقَرُة أيضاً: خرزٌة تشدُّها املرأة يفإال يف ذي الروح. و 
_________ 

 ( عقره يعقره عقرا، من ابب ضرب: جرحه، فهو عقري.1)
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ُعقَرُة العلم النسيان ". والَعقاُر ابلفتح: األرض والِضياع والنخل. ومنه قوهلم:  حقويها لئال حتبل. ومنه قوهلم: "
قاٌر حسٌن، أي متاٌع وأداٌة. واملُْعِقُر: الرجل الكثري الَعقاِر، وقد ماله دار وال عقار. ويقال أيضًا: يف البيت عَ 



َميَّا َطلٍَّة شاَب مَاءها * هلا من عقاراء أعقر. وقال أبو عبيد: العقاراء موضع. وأنشد حلميد بن ثور: رَكوِد احلُ 
نصر، أو عاقـََرِت الَدنَّ، أي والعقار ابلضم: اخلمر، مسِ يت بذلك ألهنا عاقـََرِت العقل، عن أىب  -الكروم زبيب 

الزمته، عن أىب عمرو. وأصلها من ُعْقِر احلوض. والُعقاُر أيضاً: ضرٌب من الثياب أمحُر. قال طفيل: عقارتظل 
والعقريَُة: الساق املقطوعة. وقوهلم: رفع فالٌن َعقريَتُه، أي  - ختِطُف َزْهَوُه * وعاَلنْيَ أْعالقاً على كلِ  ُمْفأِم الطري
ه. وأصله أنَّ رجاًل ُقِطعت إحدى رجليه، فرفعها ووضَعها على األخرى وصرخ، فقيل بعُد لكلِ  رافٍع صوت

 صوَته: قد رفع َعقريََتُه.
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ما رأيت كاليوم َعقريًَة وسط قوم، للرجل الشريف يقتل. وَعَقْرُت البعرَي أو الفرس ابلسيف، فانَعَقَر إذا  ويقال:
ضربت به قوائمه، فهو َعقرٌي وخيٌل َعْقرى. وَعَقْرُت النخلَة، إذا قطعَت رأسها كلَّه مع اجلَُمار، واالسم الَعقاُر. 

َقَر )ته. وعَ وَعَقْرُت ظهَر البعري َعْقرًا: أدبرْ  ( . وقوهلم: َعَقْرَت يب، أي أطَْلَت حبسي، 1َقَرُه السرُج فانَعَقْر واْعتـَ
( * إذا مشْت 2كأنك َعَقْرَت بعريي فال أقدر على السري. وأنشد ابن السكيت: قد َعَقَرْت ابلقوم أمُّ َخْزرَِج )

يع أن يقاتل من الَفَرِق والَدَهِش. تقول منه:  يستطوالَعَقُر: أن ُتْسِلَم الرجَل قوائُمه فال -ساَلْت ومل َتَدْحَرِج 
( ابلكسر، أي َدِهْشُت. ومنه قول عمر رضي هللا عنه: " فـََعِقْرُت حىتَّ خررت إىل االرض "، يعين 3َعِقْرُت )

 عند موت النيب عليه الصالة والسالم.
_________ 

 عرض السماء مث يقصد على حياله من ينشأ يف( وىف املخطوطة زايدة بعد قوله: " واعتقر ": والعقر: غيم 1)
غري أن تراه ولكن يسمع رعده من بعيد. قال محيد بن ثور: وإذا احزألت يف السنام رأيتها * كالعقر أفرده 

 -العماء املمطر 
 ( يف االساس: " أخت اخلزرج ".2)
 ( عقر يعقر عقرا من ابب طرب: دهش.3)
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ظيُم من الرمل ال ينبت شيئاً. والعاِقُر: املرأة اليت ال حتبل. ورجٌل عاِقٌر أيضاً: وأعقره غريه أدهشه. والعاِقُر: الع
 ذو الرم ة:ال يوَلد له بنيِ  الُعْقِر ابلضم. قال 



( * ويقال أيضاً: َلِقَحِت الناقُة عن ُعْقٍر. وقد َعُقَرِت املرأة ابلضم تعقر عقرا: 1وَردَّ ُحروابً قد َلِقْحَن إىل ُعْقِر )
عاقرا، مثل حسنت حسنا. عن أىب زيد: والعقر أيضاً: َمْهُر املرأة إذا ُوِطَئْت على ُشبهٍة. وبيضُة الُعْقِر  صارت

ضة الديك، ألنَّه يبيض يف عمره بيضًة واحدًة إىل الطول ماهى، مسيت بذلك ألنَّ ُعْذرة هي بي -زعموا  -
، للَعِطيَِّة إذا كانت مرًة واحدة. وقال بعضم: بيضة العقر، إمنا اجلارية خُتَْترَبُ هبا. ومنه قوهلم: كانت بيضَة الُعْقرِ 

ون. وُعْقُر النار أيضاً: َوسطها وُمعَظمها. قال هو كقوهلم: بيض االنوق، واالبلق العقوق، فهو مثل ملا ال يك
 ( يصف السيوَف ويشبهها ابلنار:2اهلذيل )

_________ 
 ( صدره:1)

 -ه: أبوك تالىف الناس والدين بعد ما * تشاءوا وبيت الدين منقطع الكسر فشد إصار الدين أايم أذرح * وقبل
 ( هو عمرو بن الداخل.2)
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وُعْقُر احلوض: مؤخَّره حيث تقف اإلبل إذا وردت.  -وبيض كالسالجم مرهفات * كأن ظُباهِتا ُعُقٌر بَعيُج 
 -ماها يف َفراِئصها * إبزاِء احلَوِض أو ُعُقرِْه فـَرَ يقال: عقر وعقر: مثل عسر وعسر. قال الشاعر امرؤ القيس: 

واجلمع األعقاُر. والَعِقَرُة: الناقة اليت ال تشرب إال من الُعْقِر. واالزية: الىت ال تشرب إال من االزاء. والَعْقُر، 
* أبشباٍه حذين على مثال ( 1ابلفتح: الَقْصُر، وكلُّ بناٍء مرتفع. قال لبيٌد يصف انقته: كَعْقِر اهلاجريِ  إذا بَناُه )

والعقر: موضع ببابل قتل به يزيد بن املهلب يوم العقر. وعقر كل شئ: أصله. قال االصمعي: قرالدار  -
أصلها، وهو حملة القوم. وأهل املدينة يقولون: ُعْقر الدار، ابلضم. وعنقر القصب: أصله، بزايدة النون. وعنقر 

 الرجل: عنصره.
َقفريُ  ]عقفر[  لداهيُة. يقال: َعْقَفَرْتُه الدواهي، أي أهلكته.: االَعنـْ

_________ 
 ( يف اللسان: " إذ ابتناه ".1)
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َعَكَر يـَْعِكُر َعْكرًا: عطف. والَعكَرة: الكرَّة. ويف احلديث: قلنا اي رسول هللا، حنن الفرَّارون. فقال: أنتم  ]عكر[
بعريه، مثل َعَجَر به، إذا عطف به إىل أهله وَغَلبه. واعتَكَر الظالم: َعكَّارون، إانَّ فئة املسلمني. وَعَكَر به ال

اختلط، كأنَّه كرَّ بعضه على بعض من ُبْطِء إجنالئه. واعتكر املطر، أي كثر. وتعاَكَر القوُم: اختلطوا. والَعَكُر: 
اجتمع فيها الُدْرِديُّ. وعكر الشراب  امِلْسَرَجُة ابلكسر، تـَْعَكُر َعَكرًا، إذاُدْرِديُّ الزيت وغريه. وقد َعِكَرِت 

واملاء والدهن: آخره وخاثره. وقد عكر. وشراب عكر. وأْعَكرتُُه أان وَعكَّرتُُه تـَْعكريًا: جعلت فيه الَعَكر. 
العكرة ما بني اخلمسني إىل املائة.  والَعَكُر أيضاً: مجع َعَكَرٍة، وهي القطيع الضخم من االبل. قال أبو عبيدة:

صمعي: العكرة اخلمسون إىل الستني إىل السبعني. يقال: أعكر الرجل فهو ُمْعِكٌر، إذا كانت عنده وقال اال
 َعَكَرٌة. والَعَكَرُة أيضاً: الَعَكَدُة، وهي أصل اللسان.
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والعكر ابلكسر: االصل، مثل الِعرْتِ. يقال: رجع فالن إىل ِعْكَرُه، وابع فالن عكره، أي أصل أرضه. وىف 
 له تعاىل:احلديث: ملا نزل قو 

)اقرتب للناس حساهبم( * تناهى أهل الظاللة قليال مث عادوا إىل عكرهم، أي إىل أصل مذهبهم الردئ 
 وأعماهلم السوء.

َعِمَر الرجل ابلكسر يـَْعَمُر َعمرًا وُعمرًا على غري قياس، ألنَّ قياس مصدره التحريك، أي عاش زماانً  ]عمر[
( . ومها وإن كاان مصدرين مبعىًن، إال أنه استعمل يف القسم 1َرُك وَعْمَرَك )م: أطاَل هللا ُعمْ طوياًل. ومنه قوهل

أحدمها وهو املفتوح، فإذا أدخلت عليه الالم رفعته ابالبتداء قلت: لعمر هللا، والالم لتوكيد االبتداء واخلرب 
نصب املصادر وقلت: أتت ابلالم نصبته  حمذوف، والتقدير لعمر هللا قسمي ولعمر هللا ما أقسم به. فإن مل

عمر هللا ما فعلت كذا، وعمرك هللا ما فعلت كذا. ومعىن لعمر هللا وَعْمَر هللا: أحلف ببقاء هللا وَدواِمِه. وإذا 
قلت َعْمَرَك هللا، فكأنَّك قلت بتعمريك هللَا، أي إبقرارك له ابلبقاء. وقول عمر بن أيب ربيعة املخزومي: أيُّها 

 -َهْياًل * َعْمَرَك هللا كيف يلتقيان ِكُح الثـَُراي  سُ املنْ 
_________ 

 ( العمر ابلفتح وبضم وبضمتني.1)
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 األسنان، وهو ما بينها من يريد سألت هللا أن يطيل عمرك. ألنَّه مل يُِرْد القسَم بذلك. والُعْمُر: واحد ُعمورِ 
ينه وبني عمر، وتسقطها يف النصب الن االلف ختلفها، اللحم. وعمرو: اسم رجل، يكتب ابلواو للفرق ب

وعمرويه:  -وجيمع على عمور. قال الشاعر الفرزدق: وشيد ىل زرارة ابذخات * وعمرو اخلري إن ذكر العمور 
بىن على الكسر الن آخره أعجمى مضارع لالصوات، فشبه شيئان جعال واحدا. وكذلك سيبويه، ونفطويه. و 

فقلت مررت بعمرويه وعمرويه آخر. وذكر املربد يف تثنيته ومجعه العمرويهان  بغاق. فإن نكرته نونت
والعمرويهون، وذكر غريه أن من قال: هذا عمرويه وسيبويه، ورأيت عمرويه وسيبويه فأعربه، ثناه ومجعه. ومل 

 الرجُل ابمرأته يف أهلها، عمرة يف احلج، وأصلها من الزايرة، واجلمع الُعَمُر. والُعْمَرُة: أن يبينيشرطه املربد. وال
فإن نقلها إىل أهله فذلك الُعرُس. قاله ابن األعرايب. وَعَمْرُت اخلراَب أْعُمُرُه ِعمارًَة، فهو عاِمٌر، أي َمْعموٌر، 

 ية.مثل ماٍء دافٍق أي مدفوٍق، وعيشٍة راضية أي مرض
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لِ  ُأانٍس من َمَعدٍ  ِعمارٍة * َعروٌض إليها يـَْلَجؤوَن وجاِنِب ( : ِلك1والعمارة أيضا: القبيلة والعشرية. قال التغليب  )
انس. ومكاٌن َعمرٌي، أي عاِمٌر. وثوٌب َعمرٌي، أي صفيٌق. ويقال: تركت وِعمارٍَة خفض على أن ه بدل من أ -

إايها وقلت: هي لك ُعْمري القوَم يف َعْومرٍة، أي يف ِصياٍح وَجَلَبة. وأْعَمْرتُُه دارًا أو أرضاً أو إباًل، إذا أعطيته 
راٌت من الُتقى * وما املاُل إال ُمْعَمراٌت ( . قال لبيد: وما الربُّ إال ُمْضمَ 2أو ُعْمَرَك، فإذا متَّ رجعْت إيلَّ )

واالسم الُعْمرى. وأْعَمْرُت األرض: وجدهتا عاِمَرًة. أبو زيد: يقال َعَمَر هللا بك منزَلك، وأْعَمَر هللا بك  -وداِئُع 
منزلك. قال: وال يقال أعمر الرجل منزله اباللف. واعتمره، أي زاره. واعتمر يف احلج واعتمر، أي تعمم 

 لعمامة.اب
_________ 

 ( االخنس بن شهاب، من قصيدة مفضلية.1)
 ( الوجه أن يقال: " أينا مات دفعت الدار إىل أهله "، كما يف اللسان.2)
 (2 -صحاح  - 96)
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يد: الَعمارَُة ابلفتح: كل شئ جعلته على رأسك من عمامٍة أو َقلنُسوٍة * أو اتج أو غريذلك. ومنه قال أبو عب
أي وضعناها عن رؤوسنا إعظاماً له. وقال  - له وَرَفعنا الَعمارا قول األعشى: فلمَّا أاتان بـَُعْيَد الَكرى * َسُجْدان
. ويقال: الَعماُر ها هنا: الَرحْياُن يـَُزيَُّن به جمالُس الشراِب، غريه: رفعنا له أصواتنا ابلدعاء وقلنا: َعْمَرَك هللا

وه به. وأمَّا قول أعشى ابهلة. ( فإذا دخل عليهم داخل رفعوا شيئا منه أبيديهم وحي1وتسمية الُفْرُس َمُيوراْن )
ي  يقول: ُمْعَتِمٌر، أي زائر. وقال فإنَّ األصمع -وجاشِت النفُس ملَّا جاء فـَلُُّهُم * وراكٌب جَاء من تـَْثليَث ُمْعتِمُر 

فهو من  -ملُعتِمْر أبو عبيدة: أي متعمِ م ابلعمامة. وأمَّا قول ابن أمحر: يُِهلُّ ابلَفْرَقِد رُُكباهُنا * كما يُِهلُّ الراكُب ا
 ُعمرة احلج. وقوله تعاىل:

 )واستعمركم فيها( *، أي جعلكم عمارها.
_________ 

حيث فسره أبنه أعشاب  1365" مبوران " صوابه يف اللسان ومعجم استينجاس  ( يف املطبوعة االوىل:1)
 عطرية وأزهار حتيا هبا الضيفان.

(2/758) 

 

وعمره هللا تْعمريًا، أي طوَّل هللا ُعْمَرُه. وُعمَّار البيوت: سكَّاهنا من اجلن. وقول عنرتة: أحوىل تنفض استك 
عمارة، النه يهجو به عمارة بن زايد العبسى. وعمارة بن عقيل  ترخيمهو  -مذرويها * لتقتلين فهاأان ذا عمارا 

 ( :1بن بالل بن جرير: أديب جدا. واملعمر: املنزل الواسع من جهة املاء والكأل. قال الراجز )
ٍَة مبَْعَمِر ) غني ( * ومنه قول الساجع: " أرسل العراضات أثرا، يبغينك يف االرض معمرا "، أي يب2اي لِك من ُقربَّ

 ك، كقوله تعاىل:ل
)يبغوهنا عوجا( *. وحيىي بن يعمر العدواين، ال ينصرف يعمر النه مثل يذهب. قال الفراء: " العمران ": أبو 

 بكر وعمر رضى هللا عنهما. قال: وقال معاذ اهلراء: لقد قيل سرية العمرين قبل عمر بن عبد العزيز،
_________ 

 ( هو طرفة بن العبد.1)
 -اجلو فبيضي واصفرى * ونقرى ما شئت أن تنقري  ال لك( بعده: خ2)
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الهنم قالوا لعثمان رضى هللا عنه يوم الدار: نسألك سرية العمرين. وزعم االصمعي عن أىب هالل الراسىب عن 
ول ن فما بينهما من اخللفاء أمهات االوالد. ففى ققتادة، أنه سئل عن عتق أمهات االوالد فقال: أعتق العمرا

قتادة أنه عمر بن اخلطاب وعمر بن عبد العزيز، النه مل يكن بني أىب بكر وعمر خليفة. والعمران: عمرو بن 
جابر بن هالل بن عقيل ابن مسى بن مازن بن فزارة، وبدر بن عمرو بن جؤية بن لوذان بن ثعلبة بن عدى بن 

العمران عمرو بن جابر * وبدر بن عمرو ا فزارة. قال قراد بن حنش الصادرى: إذا اجتمع فزارة، ومها روق
ابن األعرايب: الَيعامرُي: اجِلداُء  -خلت ذبيان تبعا * وألقوا مقاليد االمور إليهما * مجيعا قماء كارهني وطوعا 

ا نسال * مثل الذميم على قزم وصغار الضأن، واحدها يعمور. قال أبو زبيد الطائى: ترى الخالفها من خلفه
سل اللنب منها كأنه الذميم الذى يذم من االنف. وعامر: أبو قبيلة، وهو عامر بن صعصعة أي ين -اليعامري 

 بن معاوية بن بكر بن هوازن. وأم عامر: كنية الضبع.

(2/759) 

 

وهو أبو براء مالعب االسنة  -والعامران: عامر بن مالك بن جعفر بن كالب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
 مالك بن جعفر بن كالب، وهو أبو على.وعامر بن الطفيل بن  -
الَعْنرَبُ: ضرٌب من الطيِب. والعنرب: أبوحى من متيم، وهو العنرب بن عمرو بن متيم. وبلعنرب، هم بنو  عنرب[]

 ( .1العنرب، حذفوا النون ملا ذكرانه يف ابب الثاء يف بلحارث )
: نون ن معاوية ابن شداد العبسى. قال سيبويهالعنرت: الذابب االزرق. وعنرتة: اسم رجل، وهو عنرتة ب ]عنرت[

 عنرت ليست بزائدة.
ا حيرك الثاين من  ]عور[ الَعْورَُة: سوءة اإلنسان، وكلُّ ما ُيْستحيا منه، واجلمع َعَورات. وَعْوراٌت ابلتسكني، وإمنَّ

ْعَلٍة يف مجع األمساء إذا مل يكن ايًء أو واو. وقرأ بعهضم:  فـَ
 ابلتحريك.)على عورات النساء( *، 

_________ 
ر فيها االسنة  -*  بعد قوله " بلحارث ". والعنرب: الرتس. وأنشد: هلا عارض كدايه الصبي( عن املخطوطة 1)

 -والعنرب 
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والعورة: كل خلل يُتخوَّف منه يف ثغٍر أو حرٍب. وَعْورات اجلبال: شقوقها. وقول الشاعر: جَتاَوَب بوُمها يف 
قال ابن األعرايب: أراد َعْوَريت الشمِس، ومها مشرقها ومغرهبا. ورجٌل  -( * إذا احِلرابُء َأْوىف للتناجي 1َعْورَتَيها )

أْعَوُر بنيِ  الَعَوِر، واجلمع ُعوراٌن. وقوهلم: " َبَدٌل أْعَوٌر ": مثٌل يضرب للمذموم خيُلف بعد الرجل احملمود. وقال 
بن مسلٍم ملَّا َويلَ ُخراسان بعد يزيد بن املهلَّب: أقتيب قد قلنا غداة أتيتنا * عبد هللا ابن مهَّام الَسلويل  لقتيبة 

ا *  -َبَدٌل َلَعْمُرَك من يزيٍد أْعَوُر  ا قالوا: " َخَلٌف أعَوُر ". قال أبو ذؤيب: فأصبحُت أْمشي يف دايٍر كأهنَّ ورمبَّ
 الٍف، مثل جبٍل وجباٍل. واالسم العورة.كأنَّه مجع َخَلفاً على خِ   -ِخالُف دايِر الكاِمليَِّة عوُر 

_________ 
( يف اتج العروس قال الصاغاىن: الصواب غورتيها ابلغني معجمة، ومها جانباها. وىف البيت حتريف. 1)

والرواية: " أو يف للرباح ". والقصيدة حائية، والبيت لبشر بن أىب خازم. وانظر خمتارات ابن الشجرى ص 
79. 
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ُنُه أم مل َتعارا 1رت العني تعار. قال الشاعر )وقد عا أراد: أم مل  -( : وسائلٍة بَظْهِر الَغْيِب َعينِ  * أعاَرْت َعيـْ
َعِوَرْت عينُه. وإمنا صحَّت الواو فيها لصحَّتها يف أصلها وهو اْعورَّْت َتعاَرْن، فوقف ابأللف. ويقال أيضاً: 

والتشديد، فبقي َعِوَر. يدل على أن ذلك أصله جمئ أخواته على بسكون ما قبلها: مث حذفت الزوائد: األلف 
يف عرج  هذا: اسود يسود، وامحر حيمر، وال يقال يف االلوان غريه. وكذلك قياسه يف العيوب: اعرج واعمى،
عنٍي، أي  وعمى، وإن مل يسمع. وتقول منه: ُعْرُت عينه أعورُها. وفالٌة َعْوراُء ال ماء هبا. وعنده من املال عاِئَرةُ 

حيار فيها البصر من كثرته، كأنَّه ميأل العني فيكاد يَعورها. والعائر من السهام واحلجارة: الذي ال يُدرى من 
َعواِئُر من اجلراد، أي مجاعاٌت متفر ِقة. والَعْوراُء: الكلمة القبيحة، وهي رماه. يقال: أصابه سهٌم عاِئٌر. و 

 -َعْورَاء الكرمِي ادخاره * وأعرض من شتم اللئيم تكرما  ( : وَأْغِفرُ 2الَسْقطة. قال الشاعر )
_________ 

 ( عمرو بن أمحر الباهلى.1)
 ( هو حامت طيئ.2)
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أي ال دخاره. ويقال للغراب: أعَوُر، مسِ ي بذلك حلدَّة بصره، على التشاؤم. وعوير: موضع. ويقال يف 
اً. والَعواُر: العيب. يقال: ِسلعٌة كلُّ َغرْيُ خَ اخلصلتني املكروهتني: " ُكَسرْيٌ وُعَويـٌْر، و  رْيِ "، وهو تصغري أْعَوَر ُمَرمخًّ

 ( . وينشد:1ذات َعواِر بفتح العني وقد تضم، عن أيب زيد: والُعوَّاُر ابلضم والتشديد: اخلطاف )
، أي قًذى. والعاِئُر بعينه ُعوَّارٌ  ( * والُعوَّاُر أيضاً: الَقذى يف العني. يقال:2كأمنا انـَْقضَّ حتت الصيِق ُعوَّاُر )

مثله. والعاِئُر: الرمَد. والُعوَّاُر أيضاً: اجلبان، واجلمع الَعواويُر، وإن شئت مل تعوِ ض يف الشعر فقلت: الَعواِوُر. 
قال أبو على النحوي: إمنا  -( * فقمت مقاما مل تقمه العواور 3قال لبيد: ويف كلِ  يوٌم ذي ِحفاٍظ بـََلوَتين )

 صحت فيه الواو
_________ 

 ( يف اللسان: " ضرب من اخلطاطيف أسود طويل اجلناحني ".1)
 ( يف املخطوطة واللسان: " كما انقض ". والصيق، ابلكسر: الغبار.2)
 ( يف املطبوعة االوىل: " يلومين "، صوابه يف املخطوطة واللسان وديوان لبيد.3)
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حملذوفة للضرورة مرادة، فهى يف حكم ماىف اللفظ، فلما بعدت يف احلكم من مع قرهبا من الطرف الن الياء ا
ا منسوبٌة  ا أنـُْفُسنا الطرف مل تقلب مهزة. والعارية ابلتشديد، كأهنَّ إىل العار، ألنَّ طلبها عاٌر وعيٌب. وينشد: إمنَّ

ا املاُل عارٌَة * وُكْلُه والعارَُة مثل العارِيَُّة. قال اب -عاريٌة * والَعواِريُّ ُقصارى أن تـَُرد   ن مقبل: فأْخِلْف وأْتِلْف إمنَّ
ه. ومنه قوهلم: كرٌي يقال: هم يـَتَـَعوَّروَن الَعواريَّ بينه -مع الدهِر الذي هو آِكُلُه  م. واْستَـَعارَُه ثوابً فأعارَُه إايَّ

وقد قيل ُمْستعاٌر مبعىن مَتعاَوٌر، أو  -ُمْستعاُر ُمْستعاٌر. قال بشر: كأنَّ َحفيَف َمْنِخرِِه إذا ما * َكَتْمَن الَربـَْو كرٌي 
ُع. وأْعَوَر لك الصيد، أي متداوٌل. واالعوار: الريبة، عن أىب عبيد. وهذا مكان معور، أي خُياف فيه القط

 ( :1أمكنك، وأْعَوَر الفارُس، إذا بدا فيه موضُع خلٍل للضرب، قال الشاعر )
ُة األوىل إذا الِقْرُن أعْ   َورا * وأْعَوْرُت عيَنُه: لغٌة يف ُعْرهُتا. وعورهتاله الَشدَّ

_________ 
 ( يصف االسد، كما يف اللسان.1)
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تعويرا مثله. وعورت عن الرَِكيَِّة إذا َكبْستها حىتَّ نضب املاء. وعورت عن فالن، إذا كذبت عنه ورددت. 
( الذي يطلب املاء إذا مل ُيْسَقُه، قد َعوَّْرُت 1يز )جوعورته عن األمر: صرفته عنه. قال أبو عبيدة: يقال للمست

 -( املَُعوَّرا 4( * أديهم يرمى املستجيز )3( يوماً َسفاِر جتد هبا )2ُشْربَُه. وأنشد للفرزدق يقول: مىت ما َتِرْد )
 وأنشد للعجاج: .قال: واألْعَوُر: الذي قد ُعوِ َر ومل تُقض حاجته ومل ُيِصب ما طََلَب. وليس من َعَوِر العني

وَعوََّر الرمحُن من وىلَّ الَعَوْر * ويقال: معناه أفسد من وال ُه الفساد. وعاَوْرُت املكاييل: لغٌة يف عايـَْرهتا. ويقال: 
عاوره الشئ، أي فعل به مثل ما فعل صاحبه به. واْعتـََوروا الشئ، أي تداولوه فيما بينهم. وكذلك تعوروه 

 واوتعاوروه. وإمنا ظهرت الو 
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل: " للمستجري " حتريف صوابه يف اللسان. واملستجري، ابلزاى: طالب املاء.1)
( يف املطبوعة االوىل: " يقول مىت ترد "، صواب إنشاده من اللسان عن اجلوهرى. وقد رددت كلمة " 2)

 يقول " إىل مكاهنا قبل الشعر
 ( يف اللسان: " جتدبه ".3)
 املطبوعة االوىل: " املستجري " صوابه يف اللسان. ( يف4)
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يف اعتوروا النه يف معىن تعاوروا، فبىن عليه كما فسرانه يف جتاوروا. وتعاورت الرايح رسَم الدار. وعارَُه يَعورُُه 
 يُّ اجلراد عارَُه، أْي أيُّ الناس ذهَب به.ويعريُُه، أي أخذه وذهب به. يقال: ما أدري أ

أبو عمرو: الَعْهُر: الزىن. وكذلك العهر، مثل هنر وهنر. وال أحكى التحريك عن أىب عمرو. يقال، عهر  []عهر
( . ويف احلديث: " الوَلُد للفراش وللعاِهِر احلجُر ". واالسُم الِعْهُر ابلكسر. وأنشد البن دارة 1فهو عاِهٌر )

َهَر  -ى عهرا ( * وال يباىل لو يالق2: فقام ال حيفل مث كهرا )التغليب َهرة. وتعيـْ واملرأة عاِهرٌة، وُمعاِهرٌة، وَعيـْ
 الرجل، إذا كان فاجرا.

والعري: احلمار الوحشى واالهلى أيضاً، واألنثى َعرْيٌَة، واجلمع أْعياٌر ومعيوراء وعيورة، مثل فحل  ]عري[
 وفحولة.

_________ 
 م ضمنوه حىت عدوه إبىل.إىل املرأة يعهر عهراان وعهرا وعهرا إذا زىن، كأهن( وعهر 1)
 ( والكهر: االنتهار، وىف حرف عبد هللا بن مسعود: " فأما اليتيم فال تكهر ".2)
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وعري العني: جفنها. ومنه قوهلم: فعلت ذاك قبل َعرْيٍ وما جرى، أي قبل حلظ العنِي. قال أبو عبيدة: وال يقال 
قال أبو عمرو بن  -ر موال لنا وأىن الوالء  -*  العي ارث بن حلزة. زعموا أن كل من ضربأفعل. قال احل

( . ويقال: ما أدري أيُّ من ضرب الَعرْيَ هو، أْي أي الناس هو، 1العالء: ذهب من كان يعرف هذا البيت )
ا مات  "، كان اخلليفة من بين أمية إذحكاه يعقوب. وَعرْيُ القوم: سي دهم. وقوهلم: " َعرْيٌ ِبَعرْيٍ وزايدُة َعَشَرةٍ 

وقام آخر زاد يف أرزاقهم عشرة دراهم. والعري: الوتد. وعري: جبل املدينة. وىف احلديث: " أنه حرم ما عري إىل 
ثور ". وعري النصل: الناتئ منه يف وسطه. وكذلك َعرْيُ الكتِف. وَعرْيُ القدم: الشاخُص يف ظهرها. وَعرْيُ 

 ذى يف ابطنها.األذن: الوتد ال
_________ 

وقيل يعىن الوتد، أي من  -والعري إنسان العني  -اللسان: قيل معناه: كل من ضرب جبفن على عري ( يف 1)
ضرب وتدا من أهل العمد. وقيل: يعىن إايدا الهنم أصحاب محري. وقيل: يعىن جبال. ومنهم من خص فقال: 

 جبال ابحلجاز.
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كهيئة احلمامة. ويقال للموضوع الذى ال خري فيه: هو وعري الورقة: اخلط يف وسطها. وَعرْيُ الَسراة: طائٌر  
قوهلم: أخلى من جوف محار، وقد فسرانه. ويقال: كجوف عرٍي، ألنه ال شئ يف جوفه ينتفع به. ويقال: أصله 

العريها هنا: الطبل. وقصيدة عائرة، أي سائرة. ويقال: ما قالت العرُب بيتاً أْعرَيَ من كذا، أي أسرَيَ. وفالٌن 
 وحِدِه، أي معجٌب برأيه، وهو ذمٌّ. وإن شئت كسرت أوله مثل شييخ وشييخ. وال تقل عوير وال شويخ. ُعَيرْيُ 

 األرض يَعرُي، أي ذهب. والعاِئرُة: الناقة خترج من اإلبل إىل األخرى ليضرهبا الفحل. واجلمُل عاِئٌر: وعار يف
وهاهنا، من مرحه. وأعارَُه صاحبُه فهو معار. يرتك الَشْول إىل أخرى. وعاَر الفرس، أي انفلت وذهب هاهنا 

 -( 2ل ابلركض املعار )( : وجدان يف كتاِب بين متيٍم * أحق اخلي1ومنه قول الطرماح )
_________ 

 ( صوابه: بشر بن أىب خازم. وهذا البيت من كلمة مفضلية.1)
 -( يف اللسان: أعريوا خيلكم مث اركضوها * أحق اخليل ابلركض املعار 2)
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( " املعار " من العارية، وهو خطأ. وفرس عيَّاٌر أبوصاِل، أي يعرُي هاهنا 1قال أبو عبيدة: والناس يرونه )
ه يف طلب صيده. قال الشاعر: ملا رأيت أاب عمرو رزمت وهاهنا من نشاطه. ومسِ ي األسُد: عيارا، جمليئه وذهاب

وهى الغابة. وحكى الفراء: رجل عيار، إذا كان كثري مجع غريف،  -له * مىن كما رزم العيار يف الغرف 
التطواف واحلركة ذكيًّا. ويقال: عاَر الرجل يف القوم يضرهبم، مثل عاث. وتعار بكسر التاء: اسم جبل. قال 

 بشر:
( 3( * ومها جبالن يف بالد قيس. وعريه كذا من التعيري. والعامة تقول: عريه بكذا )2مشائلها تعار )وشابة عن 

 قال النابغة:. 
_________ 

( قوله: " والناس يرونه "، أي يظنونه. هكذا عبارة الصحاح. فما يف القاموس: " والناس يروونه " بواوين 1)
 الوشاح.من الرواية، تبع فيه نسخة حمرفة، كما يف 

 ( وصدره:2)
 -املَغاُر وليل ما أثني على أروم * وبعده: كأن ظباء أسنمة عليها * َكواِنَس قاِلصاً عنها 

 ( كيف، وىف احلديث: " لو غري أحدكم أخاه برضاعة كلبة " اخل. قاله نصر.3)

(2/764) 

 

والعاُر: السبة والعيب. يقال: عاره، إذ  -( * وهل َعليَّ أبن أخشاَك من عاِر 1وعريتين بنو ذْبياَن َرْهبَـَتُه )
َك ما ابملوِت عاٌر على امرٍئ * إذا مل ُتِصْبُه يف احلياِة املَعاِيُر يليَُّة: لعمرُ عابه. واملَعاِيُر: املَعاِيُب. قالت ليلى األخ

وَتعايـََر القوم: تعايَبوا. وعايـَْرُت املكاييل واملوازين ِعيارًا وعاَوْرُت مبعىًن. يقال: عاِيروا بني مكاييلكم  -
وا. وامِلْعيا وبناُت ِمْعرَيٍ: الدواهي. والَعرْيانَُة: الناقة  ُر: الِعياُر.وموازينكم، هو فاعلوا من الِعياِر. وال تقل: َعريِ 

 ( .2تشب ه ابلَعرْيِ يف سرعتها ونشاطها. والعرُي ابلكسر: اإلبل اليت حتمل املرية، وجيوز أن جتمعه على عريات )
 فصل الغني

 لشئ اغربارا.. وقد اغرب االغباُر والَغرَبَُة، واحد. والُغرْبَُة: لون األْغرَبِ، وهو شبيه ابلغُبارِ  ]غرب[
_________ 



 ( يف اللسان: " خشيته ".1)
 ( قال سيبويه: اجتمعوا فيها على لغة هذيل، يعىن حتريك الباء، والقياس التسكني.2)

(2/764) 

 

( احملاويُج. والوطأة الَغرْباء: 1والغرباء: األرض. والَغرْباُء: ضرٌب من النبات. وبنو غرباء الذى يف شعر طرفة )
( . 2ى مثل الوطأة السوداء. والغرباء: اسم فرس قيس بن زهري العبسى. والغبرياء ابملد معروف )وه الدارسة،

والغَُبرْياُء أيضاً: شراٌب تتَّخذه احلبُش ُمسكٌر من الُذرة. ويف احلديث: " إايكم والغَُبرْياَء فإهنا مخر العامل ". 
، أي ابلناقة، واجلمع أْغباٌر. وُغرْبُ احليِض: بقاايه. قال أبو لنب والُغرْبُ: بقية اللنب يف الضرع. يقال: هبا ُغرْبٌ من

ومرباء معطوف  -كبري اهلَُذيل ، وامسه عامر بن احلَُليس: وُمرَبَّاٍء من كل ُغربَِّ َحْيَضٍة * وفساد ُمرضعٍة وداِء مغيل 
أيضا: بقاايه. وكذلك رض وغرب امل -على قوله: ولقد سريت على الظالم مبغشم * جلد من الفتيان غري مثقل 

 غرب الليل.
_________ 

 -( هو قوله: رأيت بىن غربا ال ينكرونين * وال أهل هذاك الطراف املمدد 1)
 ( شجرة مثرهتا فاكهة.2)
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وغرب الشئ يـَْغرُبُ، أي بقي. والغاِبُر: الباقي. والغابز: املاضي، وهو من االضداد. وَغرِبَ اجلرح ابلكسر يـَْغرَبُ 
ومنه مسِ ي الِعرُق الَغرُب، بكسر الباء، ألنه ال يزال ينتفض. وداهية  رَبًا: اندمل على فساٍد مث ينتفض بعد ذلك.غَ 

( : أنَت هلا ُمْنِذُر من بني الَبَشْر 1الَغرَبِ ابلتحريك، هي العظيمة اليت ال يُهتدى هلا. قال احلرمازيُّ ميدح املنذر )
يف طلب احلاجة، إذا جدَّ يف طلبها، عن ابن  يريد: " اي منذر ". وأْغرَبَ الرجلُ  - * داهيُة الدهِر وَصمَّاُء الَغرَبْ 

( الغُبار. وكذلك َغربََّْت 2السكيت. وأغربت السماء.، إذا جدَّ وقعها واشتد . قال: وأْغرَبَْت، أي أاثرت )
ولد يف ذلك فقال: لعلى أتغرب منها ولدا. فلما تـَْغبريًا. وتـََغربَُّْت من املرأة ولدًا. وتزوج رجل امرأة كبرية، فقيل له 

 له مساه: غرب بن غنم، مثال عمر.
 األْغثـَُر، قريب من األغرب. ويسمى الطحلب أغثر. ]غثر[

_________ 



 ( ابن اجلارود.1)
 ( يف املطبوعة االوىل: " أثرت ".2)
 (2 -صحاح  - 97)
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ثْـُر: َسفلة الناس، الواحد أغثر، مثل أمحر ومحر، وأسود وسود. كذلك والغثرة: غربة إىل ُخضرٍة. والَغثراُء والغُ 
ىف احلديث: " رعاع غثرة "، هكذا يروى، ونرى أن أصله غيثرة حذفت منه الياء. وقوهلم: كانت بني الغيثرة. و 

لغة يف املُغفور،  القوم غيثـََرٌة شديدة. قال ابن األعرايب: هي ُمداَوسة القوم بعضهم بعضاً يف القتال. واملُْغثوُر:
ا سال لَثاُه على الَثرى مثل وهى شئ ينضحه العرفط والرمث مثل الصمغ، وهو حلٌو كالَعَسل  يؤكل، ورمبَّ

 الِدبِس، وله ريٌح كريهة. وامِلْغثـَُر، بكسر امليم: لغة فيه حكاها يعقوب.
ثمرا * ولو أشاء حكته حمربا املغثمر: الثوب اخلشن الردئ النسج. قال الراجز: عمدا كسوت مرهبا مغ ]غثمر[

 ب: اسم ولده.يقول: ألبسته املغثمر الدفع به عنه العني. ومره -
 الَغْدُر: ترك الوفاء، وقد َغَدَر به فهو غادٌر وُغَدٌر أيضاً. وأكثر ما يستعمل هذا يف النداء ]غدر[
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ذرتك ". ويقال يف اجلمع: ايَل ُغَدَر. اي غَدُر، ألست أسعى يف عابلشتم، يقال: اي غَدُر: ويف احلديث: " 
وَغِدَرِت الليلة ابلكسر تغدر غدرا، أي أظلمت، فهي َغِدرٌَة. وأْغَدَرْت فهي ُمْغِدرٌَة. وَغَدَرِت الناقة أيضاً عن 

قال الراجز: فقل ما اإلبل، والشاُة عن الغنم، إذا ختلَّفت عنها. فإن تركها الراعي فهي غديرة، وقد أغدرها. 
والغدر أيضا: املوضع الظلف، الكثري احلجارة. قال العجاج:  -حىت أغدرا * وسط الغبار خراب جمورا طارد 

ورجل ثـَْبُت الَغَدِر، أي اثبٌت يف قتاٍل أو  -سنابك اخليل يصدعن االير * من الصفا القاسي ويدعسن الغدر 
والَغَدُر: احلجرة واللخاقيق من االرض  أي ما أثبته يف الَغَدِر.كالم. ابن السكيت: يقال ما أثبت َغَدرَُه، 

املتعادية. قال: يقال ذلك للفرس، وللرجل إذا كان لسانه يثبت يف موضع الزَلل واخلصومة. واملُغاَدرَُة: الرتُك. 
 والَغديُر: القطعة من املاء يغادرها السيل. وهو َفعيٌل مبعىن ُمفاَعل من غادره، أو مفعل.
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قال هو َفعيٌل مبعىن فاعٍل، ألنه يـَْغِدُر أبهله، أي ينقطع عند شدَّة احلاجة إليه. قال الكميت: من أْغَدرَُه. وي
( . والَغديَرُة: واحدة الغدائر، 2واجلمع ُغْدراٌن ) -( الَغديَر الَغديرا 1ومن َغْدرِِه نـَبَـَز األوَّلو * َن إذ لقَّبوُه )

 وهى الذوائب. وغندر: اسم رجل.
ُة: الغضب وكثرة الَصَخِب، والصياُح، والَزْجر، مثل الزجمرة. يقال: مسعت لفالٍن َغْذَمَرًة. الَغذَمرَ  ]غذمر[

وكذلك التَـَغْذُمُر. وفالٌن ذو َغذامرَي. قال الراعي: تبصَّْرهُتُْم حىتَّ إذا حاَل دوهَنُم * رُكاٌم وحاٍد ذو َغذامرَي 
للرئيس الذي يسوس عشريته مبا شاء من عدٍل أو ظلم ُمَغْذِمٌر. منه قيل والَغْذَمَرُة مثل الَغْشَمَرِة، و  -َصْيدح 

والَغْذَمَرُة لغة يف الَغْذَرَمِة، وهو بيع الشئ  -قال لبيد: ومقسِ ٌم يعطي الَعشريَة َحقَّها * وُمَغْذِمٌر حلقوِقها َهضَّاُمها 
 جزافا.

_________ 
 ( يف اللسان: " أبن لقبوه ".1)
 غدران، وغدر. يقال: قد استغدرت هناك غدر، أي صارت مث غدران.واجلمع  ( يف املخطوطة:2)
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 مر لغة يف الُغذارِِم، وهو الكثري من املاء، حكامها أبو عبيد.والغذا
 -الغرور: مكاسر اجللد. قال أبو النجم: حىت إذا ما طار من خبريها * عن جدد صفر وعن غرورها  ]غرر[

ومنه قوهلم:  -( * َسرْيُ َصناٍع يف خريز تكلبه 2( : كأن غر متنه إذ جَنْنُـُبْه )1)الواحد غر ابلفتح. قال الراجز 
رجل عن رؤبة أنه عرض عليه ثوب، فنظر  طويت الثوب على َغر ِِه، أي كسره األوَّل. قال االصمعي: وحدثين

. إليه وقلبه مث قال: اطوه على غره. والُغرَُّة، ابلضم: بياٌض يف جبهة الفرس فوق الدِ  رهم. يقال فرٌس أَغرُّ
: األبيُض. وقوٌم ُغرَّاٌن. قال امرؤ القيس: ثياُب بين عوٍف طهارى نقيٌَّة * وأوُجُهُهْم بيُض املسافر ) ( 3واألَغرُّ

 ورجل أغر، أي شريف. -غران 
_________ 

 ( دكني بن رجاء الفقيمى.1)
 ( يروى: " جتنبه ".2)
 ( يروى: " عند املشاهد ".3)
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فالن غرة قومه، أي سيدهم. وهم ُغَرُر قومهم. وغرة كل شئ: أوله وأكرمه. والُغَرُر: ثالث لياٍل من أوَّل و 
قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اجلنني بغرة "، ( . والُغرَُّة: العبد أو األَمُة. وىف احلديث: " 1الشهر )

َغريٌر، أي غري جمرِ ب. وجاريٌة ِغرٌَّة وَغريَرٍة، وِغرٌّ أيضاً، بيِ نة كأنه عرب عن اجلسم كله ابلغرة. ورجٌل ِغرٌّ ابلكسر و 
سر غرارًة. واالسم الِغرَُّة. يقال: كان الَغرارَة ابلفتح. ومجع الِغرِ  أْغراٌر، ومجع الَغريِر أِغرَّاُء. وقد غرَّ يغرُّ ابلك

يفزَُّع أهله. والِغرَّة: الغفلة. والغارُّ: الغافل. ذلك يف غراريت وحدائىت، أي يف ِغرَّيت. وعيٌش غريٌر، إذا كان ال 
غريرك من تقول منه: اْغرَتَْرَت اي رجل. واْغرتَُّه، أي أاته على ِغرٍَّة منه. واْغرَتَّ ابلشئ: خدع به. وقوهلم: أان 

 فالن، قال أبو نصر
_________ 

الوىل غرر، مث نفل، مث تسع، مث عشر، مث ( تقسيم لياىل الشهر ثالاث ثالاث كما يف حاشية القاموس: الثالث ا1)
 البيض، مث درع، مث ظلم مث حنادس، مث دآدى، مث حماق بتثليث امليم.
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يف كتاب االجناس: أي لن أيتيك منه ما تـَْغرَتُّ به. والَغريُر: اخللق احلسن. يقال للرجل إذا شاَخ: " أدبر َغريرُه، 
. والَغرُر: اخلطر. وهنى رسول هللا صل ى هللا عليه وسلَّم عن بيع الغرر، وهو ، أي قد ساء ُخُلُقهُ وأقبل َهريرُه "

 مثل بيع السمك يف املاء والطري يف اهلواء. ابن السكيت: الَغروُر: الشيطان. ومنه قوله تعاىل:
م: لدود، ولعوق، وسعوط. دوية، وهو مثل قوهل)وال يـَُغَرنَّكم ابهلِل الَغروُر( *. والَغرور أيضاً: ما يـَُتغرغر به من اال

قال: والغرور ابلضم: ما اْغرُتَّ به من متاع الدنيا. والِغراُر ابلكسر: النوم القليل. ولبث فالن ِغراَر شهٍر، أي 
مكث مقدار شهر. والِغراُر: نقصان لنب الناقة. ويف احلديث: " ال غرار يف صالة "، وهو أن ال يتمَّ ركوعها 

 السيف. وكل شئ له حدٌّ فحدُّه ِغراره. واجلمع أِغرٌَّة. وأاتان على ِغراٍر، أي على ها. والغراران: شفراتوسجود
: الِغراُر: الطريقة. يقال: رميت  عجلة. قال األصمعي 

(2/768) 

 



ثالثة أسهم على ِغراٍر واحد، أي على جمًرى واحد. وولدت فالنة ثالثة بنني على ِغراٍر، أي بعضهم خلف 
الذي ُتطَبع عليه ِنصال السهام. يقال: ضرب نصاله  هتم على ِغراٍر واحد. والِغراُر: املثالبعض. وبىن القوم بيو 

قوله "  -( 2غرار فقدحه زعل دروج ) -*  ( : سديد العري مل يدحض عليه ال1على ِغراٍر واحد. قال اهلذىل )
ي طول شهر. والغرارة: ( غرار شهر، أي مثال شهر، أ3سديد " ابلسني، أي مستقيم. ويقال: ليت اليوم )

 للِتنب، وأظنُّه معرابً. وَغرَُّه يـَُغرُُّه ُغرورًا: خدعه. يقال: ما َغرََّك بفالن؟ أي كيف اجرتأت واحدة الغرائر اليت
عليه؟ ومن َغرََّك من فالن؟ أي من أوطأك عشوًة فيه. وغر الطائر أيضا فرخه يغره ِغرارًا، أي َزقَُّه. والتغريُر: 

 غرة، كما يقال: حلل حتليال وحتلة، وعلل تعليال وتعلة.ى الَغَرر. وقد َغرََّر بنفسه تغريرا وتمحل النفس عل
_________ 

 ( هو عمرو بن الداخل.1)
( العري: الناتئ يف وسط النصل. مل يدحض: أي مل يزلق. والغرار: املثال الذى يضرب عليه النصل. والزعل: 2)

 النشيط. والدروج: الذاهب يف االرض.
 ( يف اللسان: " لبث اليوم ".3)
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: يقال غارَِّت الناقُة، أي نفرت 1ويقال أيضا. َغرََّرْت ثنيَّتا الغالم، أي طلعْت أوَّل ما تطلع ) ( . األصمعي 
بفتح امليم: ( ". يقال: انقة ُمغارٌَّة ابلضم. ونوٌق َمغارٌّ اي هذا، 2رارُه )فرفعت الِدرََّة. ويف املثل: " سبق ِدرَّتُُه غِ 

غري مصروف. أبو زيد: غارَِّت السوُق تُغارُّ غرارًا: كسدت. ودرت درة: نفقت. والغر غرة: تردد الروح يف 
لقه، أي يرتدد. والغرغر احللق. ويقال: الراعي يـَُغْرِغُر بصوته، أي يردِ ده يف حلقه. ويـَتَـَغْرَغُر صوته يف ح

وأنشد أبو عمٍرو البن أمحر: ألُفُُّهُم ابلَسيِف من كل جانٍب * كما  ابلكسر: الدجاج الربى، الواحدة ِغْرِغَرٌة.
والغرغرة ابلضم: غرة الفرس. ورجل غرغرة أيضا: شريف، عن اللحياىن. وقول  -َلفَّت الِعقباُن حجلى وغرغرا 

 ( :3الشاعر )
 (4ماء الوقائع ) رشيف الغريرايت
_________ 

 ( وذلك لظهور بياضهما.1)
 " سبق سيله مطره ". ( كما يقال:2)
 ( الفرزدق.3)



 ( صدره:4)
 -إذا ما أاتهن احلبيب رشفنه * وقبله: عفت بعد أتراب اخلليط وقد نرى * هبا بدان حورا حسان املدامع 
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 -نوق منسوابت إىل فحل. وقال الكميت: غريرته االنساب أو شدقمية * يصلن إىل البيد الفدافد فدفدا 
غزير. وَغُزَرِت الناقة أيضاً: كُثر لبنها َغزارًَة، فهي : الَكثرة. وقد َغُزَر الشئ ابلضم، يغزر، فهو الَغزارَةُ  ]غزر[

َغزيٌر، ونوٌق ِغزاٌر. واالسم الغزر مثال الضرب، واجلمع غزر مثل جون وجون، وأذن حشر وآذان حشر. 
 وذلك إذا أدبـََر لنب الناقة.وأعزر القوم: غزرت إبلهم. والتَـْغزيُر: أن تدع َحْلبًة بني حلبتني، 

ة: إتيان األمر من غري تثب ٍت. وَغْشَمَر السيل: أقبل. وتـََغْشَمَرُه، أي أخذه قـَْهرًا. ورأيته الَغشَمرَ  ]غشمر[
 متغشمرا، أي غضبان.

الغضار: الطني احلر. والغضارة: طيب العيش. تقول منه: بنو فالٍن َمغضوروَن، وقد َغَضَرهم هللا.  ]غضر[
 لعيش، أي يف ِخْصٍب وخري.م لفي َغضارٍَة من العيش، ويف َغْضراَء من اوإهنَّ 
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قال األصمعي : ال يقال أابد هللا خضراء هم، ولكن أابد هللا غضراء هم، أي أهلك خريهم وغضارهتم. 
ْغِضُر، أي عدل عنه. قال ابن َعِلَكٌة. يقال: أنـَْبَط فالٌن بئره يف َغْضراَء. وَغَضَر عنه يَـ والَغْضراُء: طينٌة خضراء 

ويقال:  -أمحر يصف اجلوارى: تواعدن أن ال وعى عن فرج راكس * فرحن ومل يغضرن عن ذاك مغضرا 
وحى من بىن  غضره، أي حبسه ومنعه. والغاِضُر: اجللد الذي أجيد دابغه. وغاضرة: قبيلة من بىن أسد،

 وغضور أيضا: ماء لطيئ.صعصعة، وبطن من ثقيف. والغضور بتسكني الضاد: نبات. 
َفٌر: غيظ اجلثة. ]غضفر[ َفُر: األسد. ورجل َغَضنـْ  الَغَضنـْ

الَغْفُر: التغطية. والَغْفُر: الغفران. وَغَفْرُت املتاع: جعلته يف الوعاء. ويقال: اْصُبْغ ثوبك فإنَّه أْغَفُر  ]غفر[
 للوسخ، أي أمحل له.
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( : لَعْمُرَك إنَّ الداَر َغْفٌر ِلذي اهلوى * كما 1َس، وكذلك املريض. قال الشاعر )وغفر اجلُرح يـَْغِفُر َغْفرًا: ُنكِ 
( . والَغْفُر: ثالثُة أجنٍم صغاٍر ينزهلا 2وَغِفَر ابلكسر يـَْغَفُر َغَفرًا، لغة فيه ) -يـَْغِفُر احملموُم أو صاحُب الَكْلِم 

يكون على ساق املرأة واجلبهة وحنو ذلك، وكذلك الغفر  ان. والَغْفُر أيضاً: َشَعٌر كالزغبالقمر، وهي من امليز 
والغفر أيضا: زِئرِبُ  -( أو ليبيدن الشجر 3ابلتحريك. قال الراجز: قد علمت خود بساقيها الغفر * لرتوين )

واجلمع األغفاُر، وأمُُّه لُغْفُر ابلضم: ولد اأُلْرِويَِّة، الثوب. وقد غِفَر ثوبك يـَْغَفُر َغَفرًا. واْغفارَّ الثوُب اْغفريارًا. وا
والغفرة:  -( : وصعٌب يزلُّ الُغْفُر عن ُقُذفاتِِه * حبافاتِِه ابٌن ِطواٌل وعرعر 4ُمْغِفَرٌة، واجلمع ُمْغِفراٌت. قال بشر )

 يصلح به.ما يغطى به الشئ. يقال: اغفروا هذا االمر بُغْفَرتِِه، أي أصلحوه مبا ينبغي أن 
_________ 

 عسى.( املرار الفق1)
 ( وكذلك غفر، على صيغة ما مل يسم فاعله.2)
 ( يف اللسان: " لريوين ". وقد سبق يف )شجر( .3)
 ( ابن أىب خازم4)
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 -* وقسطة ما شاهنا غفارها والغفار ابلضم: لغٌة يف الَغَفِر، وهو الَزغب. قال الراجز: تبدى نقيا زاهنا مخارها 
: امِلْغَفُر: زرٌد ينسج من الدروع على َقدر والقسطة: عظم الساق، ولست أرويه  عن أحد. قال األصمعي 

َغَفَر له ذنبه َمْغِفَرًة وَغْفرًا وُغْفراان.  الرأس، يلبس حتت الَقلنسوة. ويقال: اْستَـْغَفَر هللا لذنبه ومن ذنبه، مبعىًن، فـَ
َغفرياَء ممدودًا، واجلَمَّاَء الَغفرَي، وَجمَّ الَغفرِي،  به مثله، فهو َغفوٌر واجلمع ُغُفٌر. وقوهلم: جاءوا مَجَّاءَ واْغتَـَفَر ذن

ومَجَّاَء الَغفرِي، أي جاءوا جبماعتهم: الشريِف والوضيع، ومل يتخلَّف أحد، وكانت فيهم كثرٌة. واجلماء الغفري: 
وطرا * صب املصادر الىت هي يف معناه، كقولك جاءوين مجيعا، وقاطبة، اسم وليس بفعل، إال أنه ينصب كما تن

وكافة. وأدخلو فيه االلف والالم كما أدخلومها يف قوهلم: أوردها العراك، أي أوردها عراكا. ويقال: ما فيهم 
مجال  ( : اي قوم ليست فيكم غفريه * فامشوا كما متشى1َغفريًَة، أي ال يغفرون ذنبا الحد. قال الراجز )

 -احلريه 
_________ 

 ( هو صخر العى اهلذىل.1)
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ا  والغفارة ابلكسر: ِخرقة تكون دون امِلْقنَـَعِة، توقِ ي هبا املرأة مِخارها من الدهن. والِغفارة: السحابة اليت كأهنَّ
على احلزِ  الذي جيري عليه الوتر. وبنو غفار من كنانة، رهط أىب ذر  فوق سحابة. والِغفارة: الرقعة اليت تكون
لكسائي: ِمْغَفٌر وِمْغثـٌَر بكسر امليم. يقال: قد أغَفَر الرِمُث، إذا خرجت الغفاري. واملغفور مثل املغثور. وحكى ا

ا خيرج يف الصفرية إذا أورس. يقال: ما أحسن مغافرَي هذا الرِْمِث.  ومن قال: ُمغفوٌر قال: خرجنا مغافريُُه. وإمنَّ
قد يكون املُغفوُر أيضاً للُعَشِر نـََتَمْغَفُر. ومن قال: مغفر قال: خرجنا نتغفر، إذا خرجوا جيتنونه من شجرة. و 

 والُثماِم والَسَلِم والطَْلِح وغريها.
: َغَمَرُه القوُم، إذا علْوه شرفاً. الَغْمُر: املاء الكثري. وقد َغَمَره املاء يـَْغُمُرُه، أي عاله. ومنه قيل للرجل ]غمر[

سخيًّا بنيِ  الُغمورَِة، من قوم ِغماٍر وُغموٍر. قال والَغْمُر: الفرس اجلواد. ورجٌل َغْمُر اخللق وغمُر الرداء، إذا كان 
 كثري:
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وحبٌر َغْمٌر، وحباٌر ِغماٌر وُغموٌر أيضاً.  -( 1غمر الرداء إذا تبسَّم ضاِحكا * غِلَقْت لِضحكته رقاُب املال )
. قال القطامى يصف سفينة أشدَّ ُغمورََة هذا النهر. والَغْمَرُة: الشدة، واجلمع غمر، مثل نوبة ونوب يقال: ما

 نوح عليه السالم:
( * وغمرات املوت: شدائده. والُغَمُر أيضاً القدح الصغري. قال أعشى ابهلة 2وحان لتالك الغمر احنسار )

: تكفيه ُحزَّ  ومنه  -ُة ِفْلذاٍن أملَّ هبا * من الِشواِء وَيكفي ُشْربَُه الُغَمُر يرثي أخاه املنتشَر بن وهٍب الباهلي 
لتـََّغمُُّر، وهو الشراب دون الرى. والغمرة: الزمحة من الناس واملاء، واجلمع ِغماٌر، ودخلت يف ُغماِر الناس ا

  الغمارةوغمار الناس، يضم ويفتح، أي يف زمحتهم وكثرهتم. ورجٌل ُغْمٌر: مل جيرِ ب االمور، بني
_________ 

وبثثت  -ويسودها * يوم الفخار وكل يوم نبال  ( ويروى: " جزل العطاء ". وقبله: يعطى العشرية سؤهلا1)
 -مكرمة فقد أعددهتا * رصدا ليوم تفاخر ونضال 

 ( صدر بيت القطامى:2)
 إىل اجلودى حىت صار حجرا:
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ه من قوم أْغماٍر. واألنثى ُغْمَرٌة. وقد َغُمَر ابلضم يـَْغُمُر َغمارًة. وكذلك املَُغمَُّر من الرجال. وغامره، أي ابطش
رجٌل ُمغاِمٌر، إذا كان يقتحم املهالك. والُغْمَرُة: طالٌء يتَّخذ من الَوْرِس. وقاتله ومل يبال املوت. قال أبو عمرو: 

وقد َغمََّرِت املرأُة وجهها تـَْغمريًا، أي طلت به وجهها ليصفو لوهنا. وتـََغمَّرْت مثله. والغمر، ابلكسر: العطش. 
 قال العجاج:

الغل . وقد غمرصدره على ابلكسر يغمر غمرا ( * والغمر ابلكسر أيضاً: احلقد و 1مارا )حىت إذا ما بلت االغ
وغمرا، عن يعقوب. والغمر أيضا ابلتحريك: ريح اللحم والَسَهِك. وقد َغِمَرْت يدي من اللحم فهي َغِمَرة، 

من األرض: خالف العاِمِر. وقال ( : َسِهَكٌة. ومنه منديل الَغَمِر. والغاِمُر 2أي َزمِهٌَة، كما تقول من السمك )
ا قيل له غاِمٌر الن املاء يبلغه فيغمره. وهو فاعل بعضهم: ال غاِمُر من األرض: ما مل يُزرع ممَّا حيتمل الزراعة. وإمنَّ

 مبعىن مفعول، كقوهلم:
_________ 

 ( بعده:1)
 راي وملا يقصع االصرارا

 ( يف اللسان: " من السهك ".2)
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ماء دافق وإمنا بىن على فاعل ليقابل به العامر. وما ال يبلغه املاء من موات االرض ال يقال له غامر. سر كامت و 
( السراء وانِشٌط * قد 1 يصف وحشا: ثالث كأقوس )والغمري: نبات أخضر قد َغَمَرَه الَيبيس. قال زهري

 واالنغمار: االنغماس يف املاء. -اْخَضرَّ من َلسِ  الغمري جحافله 
غور كل شئ: قعره. يقال: فالٌن بعيد الَغْوِر. والَغْوُر: املطمئن من االرض. والغور: هتامة وما يلي  ور[]غ

م: درهم ضرب، وماء سكب، وأذن حشر. والغار: اليمن. وماء غور، أي غائر، وصف ابملصدر، كقوهل
ا مسُّوا َمكانَس الظباِء َمغارًا. قال كالكهف يف اجلبل، واجلمع الغرياُن. واملَغاُر مثل الغاِر، وكذلك املَغارَةُ  . ورمبَّ

 ملثل: " عسىوتصغري الغاِر ُغَويـٌْر. ويف ا -بشر: كأنَّ ِظباء أْسُنَمٍة عليها * َكواِنَس قاِلصاً عنها املَغاُر 
_________ 

 ى.( يف املطبوعة االوىل: " كأقواء "، صوابه من اللسان وديوان زهري. والسراء: شجر تتخذ منه القس1)
 (2 -صحاح  - 98)
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الغويرأبؤسا $ ". قال االصمعي: أصله أنه كان غاٌر فيه انٌس، فاهنار عليهم، أو أاتهم فيه. عدو فقتلوهم، 
خياف أن أييت منه شر. وقال ابن الكلىب: الغوير ماء لكلب، وهو معروف. وهذا املثل فصار مثال لكل شئ 

مى ابالمجال الطريق املنهج، وأخذ على الغوير. والغاران: البطن تكلمت به الزابء ملا تنكب قصري اللخ
والغاُر: اجليش. يقال: التقى  -والفرج. قال الشاعر: آمل ترأن الدهَر يوٌم وليلٌة * وأنَّ الفىت يسعى لغارَْيِه دائبا 

بَّ انٍر ِبتُّ أْرُمُقها * الغاراِن، أي اجليشان. والغاُر: ضرب من الشجر، ومنه ُدهن الغاِر. قال عديُّ بن زيد: رُ 
 والغار: الَغرْيَُة وقال أبو ذؤيب يشبه غليان القدر بصخب الضرائر: -تـَْقَضُم اهلِْنديَّ والغارا 

 ( :2( والغارة: اخليل املغرية. قال الشاعر )1ضرائر حرمى تفاحش عراها )
_________ 

 ( صدره:1)
 هلن نشيج ابلنشيل كأهنا

 ( الكميت بن معروف.2)
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يقول: سقيناهم خيال مغرية. ونصب متيم بن مر  -وحنن صبحنا آل جَنْراَن غارًة * متيَم بَن ُمرٍ  والرماح النوادسا 
رَِة على العدو وحبٌل شديد الغارِة، أي شديد الفتل، عن على أنه بدل من غارة. والغارة: االسم من اإلغا

ُر، فهو غاِئٌر. قال: وال يقال أغار. وغاَر املاء َغْورًا وُغؤورًا، أي سفل االصمعي. وغاَر يَغوُر َغْورًا، أي أتى الَغوْ 
 وقال ابن أمحر: يف األرض. وغاَرْت عينه َتغوُر َغْورًا وُغؤورًا: دخلت يف الرأس. وغاَرْت َتغاُر لغة فيه.

هل الدهُر إال ليلٌة  ( * وغارت الشمس تغور ِغيارًا، أي َغَرَبْت. قال أبو ذؤيب:1أغارت عينه أم مل تغارا )
أبو عبيد: غاَر النهار، أي اشتدَّ حر ه. وغارَُه خبرٍي يَغورُُه ويَغريُُه، أي  -وهنارها * وإال طُلوُع الشمِس مث ِغيارُها 

 ْران منك بغيٍث أي أغثنا به.نفعه. يقال: اللهم غُ 
_________ 

 ( صدره:1)



 وسائلة بظهر الغيب عىن * ويروى:
 :وربت سائل عىن حفى
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وأغار على العدو يُغرُي إغارًة وُمغارًا، وكذلك غاَوَرُهم ُمغاَورًَة. ورجٌل ِمْغواٌر وُمغاِوٌر، أي مقاتل، وقوٌم َمغاويُر، 
وقد تكسر امليم، كما يقال منْت ومنْت. واملغريية: صنف من السبائية، نسبوا  وخيٌل ُمغريٌَة. ومغرية: اسم رجل،

وىل جبيلة. وأَغْرُت احلبَل، أي فتلته، فهو ُمغاٌر. وأغاَر فالٌن أهَله، أي تزوََّج عليها، حكاه إىل مغرية بن سعيد، م
. وأغاَر، أي َشدَّ الَعْدَو وأسرع. وكانوا يقولون:  " أْشِرْق ثَبرُي، َكْيما نُغري "، أي نسرع أبو عبيٍد عن األصمعي 

ودفع يف َعْدِوه. وقال بشر بن أيب خازم: فعد طالهبا وتعد للنحر. ومنه قوهلم: أغاَر إغارََة الثعلب: إذا أسرع 
َلَعْمري يف ( وِذُكُرُه * أغار 1واختلفوا يف قول االعشى: َنيبٌّ يرى ما ال يـََرْوَن ) -عنها * حبرٍف قد تُغرُي إذا تَبوُع 

: أغاَر مبعىن أسرع، وأجند أي ارتفع. ومل يـُْرد أتى  -البالد وأجْنَدا  الَغْوَر وال جَنْدًا. وليس عنده يف قال األصمعي 
 إتيان الَغْوِر إال غار.

_________ 
 ( ويروى: " ماال ترون ".1)

(2/775) 

 

وزعم الفراء أهنا لغة، واحتج هبذا البيت. وانس يقولون: أغار وأجند، فإذا أفردوا قالوا: غار، كما قالوا هناين 
وير: إتياُن الَغْوِر. يقال: َغوَّْران وُغْران مبعىًن. والتَـْغويُر: القيلولة. غالطعام ومرأىن، فإذا أفردوا قالوا: أمراىن. والت

َن ودخل فيه الشحم.  يقال: َغوِ روا، أي انزلوا للقائلة. قال أبو عبيد: يقال للقائلة: الغاِئَرُة. واسَتغاَر، أي مسَِ
ا قالوا: اْستغاَرِت الَقرَحة، إذا تورََّمْت. وَتغاَوَر القوم  أغاَر بعُضهم على بعض. :ورمبَّ

( : وهَنِْديٍَّة مَشْطَاء 1الغريَُة ابلكسر: املريَُة. وقد غاَر أهَله يَغريهم ِغيارًا، أي مَيريُُهم وينفعهم. قال الباهلي ) ]غري[
: غاَرين الرجل لأي أيتيها ابلغنيمة فقد قُتلوا. قال أبو عبيدة: يقا -أو حارِثِيٍَّة * تـَُؤمِ ُل هَنْباً من بَنيها يَغريُها 

 ( :2يَغريين ويَغوُرين، إذا َوداَك من الِديَِة. واالسم الغريَُة أيضاً ابلكسر، ومجعها غري. قال الشاعر )
_________ 



 ( هو مالك بن زغبة الباهلى.1)
 ( بعض بىن عذرة.2)
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بعضهم: إنه واحد، ومجعه أْغياٌر. والِغرَيُ وقال  -( إن مل تقلبوا الغريا 1لنجدعن أبيدينا أنوَفكم * َبين أَميََّة )
( . والَغرْيَُة ابلفتح: مصدر قولك: غاَر الرجل على أهله يَغاُر 2: االسم من قولك غريت الشئ فتَـَغريَّ )أيضاً 

ياٌر وقوٌم َغرْيًا، وَغرْيًَة، وغارًا. ورجٌل غيوٌر وَغرياُن، ومجع َغيوٍر ُغرُيٌ، ومجع َغرْياَن َغيارى وُغيارى. ورجٌل ِمغْ 
ُغرُيٌ، وامرأٌة َغرْيى وِنسوٌة َغيارى. وغارَُه يُغريُُه ويَغورُُه، أي نـََفَعُه. قال عبد مناف َمغايرُي، وامرأٌة َغيوٌر وِنْسوٌة 

َنيَتْ رِْبٍع َعويُلُهما * ال تـَْرُقداِن وال بـُْؤسى ِلَمن َرَقدا )3) يغين  يقول: ال -( 4( بن رِْبٍع اهلذيل : ماذا يَغرُي ابـْ
 بكاؤمها على أبيهما من طلب أثره.

_________ 
 ( يف اللسان: " بىن أميمة ".1)
( يف املختار: ومنه غري الزمان. وقال االزهرى: قال الكسائي: اسم مفرد مذكر، ومجعه أغيار. وقال أبو 2)

 يعىن ابلكسر. -عمرو: هو مجع غرية 
 ( يف املطبوعة االوىل: " عبد الرمحن "، حتريف.3)
ربع اهلذىل " ماذا ... اخل. كلتامها أبطنت  قال عبد مناف ابن 215ص  1( يف هتذيب االصالح ج 4)

 -أحشاؤها قصبا * من بطن حيلة ال رطبا وال نقدا 
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وغارهم هللا مبطر يغريهم ويَغورُُهْم، أي سقاهم. يقال: اللهم ِغْران خبري وُغْران خبري. قال الفراء: قد غاَر الغيُث 
هللا خبري، كقولك: أعطاان خريًا. قال أبو ذؤيب: وما محل البخىت عام األرض يَغريُها، أي: سقاها. قال: وغاَران 

وأرٌض َمغريٌَة بفتح امليم، وَمْغيورٌَة، أي َمْسِقيٌَّة. وغاَيرُت الرجل ُمغايـََرًة،  -غياره * عليه الوسوق برها وشعريها 
( . قال الشاعر األعشى: فال 1يـََرِت االشياء: اختلف. والغيار: البدال )أي عارْضُته ابلبيع وابدلُته. وتغا

وَن، أي ُيصِلحون الرِحاَل. وَغرْيُ مبعىن  -حَتَْسَبينِ  لكم كاِفرًا * وال حَتَْسَبينِ  أريُد الِغيارا  وقوهلم: نزل القوم يـَُغريِ 
ت هبا أتبعَتها إعراَب ما قبلها، وإن استثنيِسوى، واجلمع أْغياٌر. وهي كلمٌة يوصف هبا ويستثىن، فإن وصفَت 



هبا أعربتها ابإلعراب الذي جيب لالسم الواقع بعد إال. وذلك أن  أصل َغرْيَ صفًة واالستثناء عارض. قال 
 الفراء: بعض بىن أسد وقضاعة ينصبون

_________ 
 ( أي املبادلة.1)
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 تيم. يقولون: ما جاءين غريك، وما جاءين أحد غريك. وقد تكون غريا إذا كان يف معىن إال، مت الكالم قبلها أومل
 غري مبعىن ال فتنصبها على احلال، كقوله تعاىل:

 َمِن اْضَطرَّ َغرْيَ ابغ والعاد( *، كأنه قال: فمن اضطُرَّ جائعاً ال ابغياً. وكذلك قوله:)فَ 
 )غري انظرين إانده( *، وقوله:

 )غري حملى الصيد( *.
 فصل الفاء

ع يف رسغ الَفأُر مهموز: مجع فَأرَة. ومكاٌن ِفِئٌر: كثري الَفأِر. وأرٌض َمْفأرٌَة: ذات فَأر. والَفأرَُة: ريح جتتم أر[]ف
البعري، فإذا ُمسَّت انفشَّْت. وفارَُة امِلْسِك غري مهموزة: النافجُة. وفَأرَُة اإلبل: أن َتفوح منها ريٌح طيِ بة، وذلك 

 َشرِبت وصدرت عن املاء، نِديت جلوُدها ففاحت منها رائحة طيبٌة، فيقال لتلك: إذا رعت الُعشب وزهَره مث
 -يصف إباًل: هلا فَأرٌَة َذْفراُء ُكلَّ َعِشيٍَّة * كما فـََتَق الكافور ابملسك فاتقه  فأرة االبل، عن يعقوب. قال الراعي
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ه هللا تـَْفتريًا. والَفرْتَُة: ما بني الرس الَفرْتَة: االنكساُر والضعُف. وقد فرت احلر وغريه ]فرت[ ولني من يفرت فتورا، وَفرتَّ
رسل هللا عزوجل. وطرف فاتر، إذا مل يكن حديدا. والفرت: مابني طرف السبابة واالهبام إذا فتحتهما: وأما قول 

 ( :1الشاعر )
 ( .3( * فهو اسم امرأة )2أصرمت حبل الود من فرت )

الِفَتْكرين والفتكرين، بكسر الفاء وضمها، والتاء مفتوحة، والنون للجمع، وهى قوهلم: لقيت منه  ]فتكر[
 الشدائد والدواهي.

: ]فثر[  الفاثوُر: اخِلواُن يتَّخذ من الرخام وحنوه. قال األغلب العجلي 



_________ 
 ( هو املسيب بن علس ويروى لالعشى.1)
 ( يف للسان: " حبل الود ". وعجزه:2)

 - اهلجر * وبعده: ومسعت حلفتها الىت حلفت * إن كان مسعك غري ذى وقر وهجرهتا وجلجت يف
 ( يقال بفتح الفاء وكسرها.3)
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* إذا اجنلى فاثوُر عنِي الشمِس * يقال: هم على فاثوٍر واحٌد، أي على مائدة واحدة،، ومنزلة واحدة. وفاثور: 
 ( : اسم موضع.1الذى يف شعر لبيد )

املاء أْفُجُرُه ابلضم َفْجرًا، فانـَْفَجَر، أي جبسُتُه فانـَْبَجَس. وَفجَّرته شد د للكثرة، فـَتَـَفجََّر. َفَجْرُت  ]فجر[
َفَجُر الرمِل: طريٌق  والُفْجَرُة ابلضم: موضع تفت ح املاء. ومفاِجُر الوادي: مراِفُضُه حيث يرَفضُّ إليه السيل. وُمنـْ

يف أوَّله. وقد أْفَجْران، كما تقول: أصبحنا من الصبح. وىف كالم ل كالشفق يكون فيه. والَفْجُر يف آخر اللي
م العرب، وهي أربعة أْفِجَرٍة كانت  بعضهم: كنت أحل إذا أسحرت، وأرحل إذا أفجرت والِفجاُر: يوٌم من أايَّ

ت قريٌش ا مسَّ بني قريش ومن معها من كنانة، وبني قيس عيالن، وىف اجلاهلية، وكانت الَدبرُة على قيس. وإمنَّ 
 هذه احلرَب ِفجاراً 
_________ 

 -( بيت لبيد: ولدى النعمان مىن موقف * بني فاثور أفاق فالدحل 1)
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ا كانت يف األشهر احلرم، فلمَّا قاتلوا فيها قالوا: قد َفَجْران، فسمِ يت ِفجارًا. وَفَجَر ُفجورًا، أي فسق.  ألهنَّ
ر: املائل. قال لبيد خياطب عمه أاب مالك: فقلت ازدجر أْحنَاء طريك وَفَجَر، أي كذب. وأصله امليل. والفاج

( * كال مركبيها حتت رجلك شاجر 1ت أىن أتهتا تبتئس هبا )فأصبح -واْعَلَمْن * أبن ك إْن قدمت رجلك عاثر 
يقول: مقعد الرديف مائل. والشاجر:  -فإن تتقدم تغش منها مقدما * غليظا وإن أخرت فالكفل فاجر  -
( : 2ختلف. وأحناء طريك، أي جوانب طيشك. والفجر ابلفتح: الكرُم والتفجٌُّر يف اخلري. قال الشاعر )امل

وَفجاٍر، مثل َقطاٍم: اسم للُفجوِر، وهي  -( اي ماِل َغرْيُ ما َتِصُف 3ِي كل ذى فجر * والبغى )خالفَت يف الرأ



 معرفة. قال النابغة:
_________ 

 ".( يف املخطوطة: " تلتبس 1)
 ( عمرو بن امرئ القيس االنصاري خياطب مالك ابن العجالن.2)
 رى.( يف اللسان: " احلق "، وهو الصواب كما قاله ابن ب3)
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 ويقال أيضاً للمرأة: اي فجار، يريد اي فاجرة. -( ُخطََّتينا بيَننا * فحملُت بـَرََّة واحتملَت َفجاِر 1إان احتملنا )
ِتخاُر وَعدُّ القدمِي. وكذلك الفخر، مثل هنر وهنر. وقد فخر وافتخر. وتفاَخَر القوُم. الَفْخُر: االف ]فخر[

. والَفخرُي: الذي يُفاِخُرَك، ومثله اخَلصي ُم. والِفخِ رُي: الكثري الَفْخِر، مثال الِسكِ رِي. والتَـَفخُُّر: التعظُّم والتكربُّ
ٌر ُمتَـَفجِ ٌس: ابن السكيت:  ( فخرا، إذا كنت أكرم منه أابً 2فاَخرُت الرجل فَـَفَخْرتُُه أْفُخُرُه )يقال: فالن ُمتَـَفخِ 

يف الَفْخِر. وكذلك َفخَّْرتُُه عليه تـَْفخريًا. واملَْفَخَرُة بفتح اخلاء وأمًّا. قال: وأْفَخْرتُُه على فالٍن، إذا فضَّلته عليه 
 وضمها: املأثُرُة. وفرٌس َفخوٌر، أي عظيُم اجلُْرداِن.

_________ 
 ( يف اللسان: " إان اقتسمنا "، وىف ديوانه " إان قسمنا ".1)
ت: قاعدة ابب املغالبة أن املضارع ( قوله " ففخرته أفخره " بفتح اخلاء يف املاضي واملضارع. فإن قل2)

الصحيح فيه يكون من ابب نصر، مل يشذ منه غري خاصمين فخصمته أخصمه بكسر املضارع. قلت: حمل 
عينه حرف حلق كما هنا، وإال كان ابلفتح، كما أييت للمصنف موضحا يف )خصم( مبينا حكم ذلك ما مل تكن 

 ر.الصحيح واملعتل، فاذهب إليه إن أردت. قاله نص
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: انقٌة َفخوٌر، هي العظيمة الَضرِع الضيِ قة األحاليل.  وخنلٌة َفخوٌر، أي عظيمُة اجِلذع غليظة الَسَعِف. األصمعي 
( . والفاِخُر من البسِر: الذي يعظم وال نوى له. والفاخور: ضرب من الرايحني، عن 1: اخلزُف )والفخَّارُ 

فيقال: هي املرأة الىت  -تكدح للدنيا وتنسى اآلخره اليزيدى. وأما قول الراجز: إن لنا جلارة فناخره * 
 تتدحرج يف مشيتها.



 ل الراجز:الِفْدرَُة: القطعة من اللحم إذا كانت جمتمعة. قا ]فدر[
وأطعمت كرديدة وفدره * والفادر: املسن من الوعول، ويقال العظيم. وكذلك الَفدوُر، واجلمع ُفُدٌر وُفْدٌر، 

َدَر الَفْحُل يـَْفِدُر ُفدورًا، أي َجَفَر وَعدَل عن الضراب، فهو فاِدٌر، واجلمع َفواِدُر. والَفِدُر وموضعها املَْفَدرَُة. وفَ 
 والفندير والفنديرة: الصخرة العظيمة تـَْنُدُر من رأس اجلبل. ابلكسر الدال: االمحق.

_________ 
 ( زايدة يف املخطوطة بعده: " والفاخر: الشئ اجليد "1)
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فـَرَّ يَِفرُّ ِفرارًا: هرب. وأفـَرَُّه غريه. والَفروُر من النساء: النَـَواُر. ورجٌل فَـرٌّ، وكذلك االثنان واجلمع  ]فرر[
( : " هذان فر قريش، أفال أرد على قريش فرها ". وقد يكون الفر اجلمع فار، مثل 1وىف احلديث )واملؤنث. 

كب، وصاحب وصحب. وفررت الفرس أفره ابلضم فـَرًّا، إذا نظرت إىل أسنانه، قال احلجَّاج: " راكب ور 
إذا ذهبْت رواضُعها وطلع  ُفِرْرُت عن ذكاء ". وفـََرْرُت عن األمر: حبثت عنه. وأفرت االبل لالثناء اباللف،

وفـُرَُّه احلَرِ  ابلضم: أوَّله، ويقال ِشدَّته. غريها. وتفارُّوا، أي هتاربوا. واْفرَتَّ فالٌن ضاحكاً، أي أبدى أسنانه. 
: وحكى الكسائي أُفـُرَُّة احلَرِ  وَأفـُرَُّة احلَرِ  بضم اهلمزة وفتحها، والفاء مضمومة فيهما. وفرٌس ِمَفرٌّ بكسر امليم

: الِفراُر. ومنه قوله تعاىل:  يصلح للِفرار عليه. واملََفرُّ
( *. واملَِفرُّ بكسر   الفاء: املوضع. وفرير: بطن من العرب.)أين املََفرُّ

_________ 
( هو قول سراقة حني نظر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وإىل أىب بكر رضى هللا عنه، مهاجرين إىل املدينة 1)

 هذا القول.فمرا به. فقال 
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والَفريُر: ولد البقرة الوحشية، وكذلك الفرار، مثل طويل وطوال، ويقال: إنه مجع فرير. قال أبو عبيدة: ومل 
أيت على فعال شئ من اجلمع إال أحرف هذا أحدها. وىف املثل: " نزو الفرار استجهل الفرار "، وذلك أنه إذا 

ا لنزوه. ويقال أيضاً: " إن اجلواد عينه ُفرارُُه، وقد يُفتح، أي يغنيك مىت رآه غريه نز شب أخذ يف النزوان، ف
شخصه ومنظره عن أن ختتربه وأن تفر أسنانه. وفرفرت الشئ: حركته، مثل هرهرته، يقال فـَْرفـََر الفرس، إذا 



اخلفة ( . والفرفرة: 1ضرَب بفأس جلامه أسنانه وحرَّك رأسه. وانس يروونه يف شعر أمرئ القيس ابلقاف )
 والطيش. والفرفور: طائر.

الِفزُر ابلكسر: القطيع من الغنم. وقال أبو زيد: الِفزُر من الضأن: ما بني العشرة إىل االربعني، حكاه  ]فزر[
 عنه أبو عبيد.

_________ 
يذىب، " ابلقاف. واهل ويروى: قرقرا -( هو قوله: إذا زعته من جانبيه كليهما * مشى اهليذىب يف دفه مث فرفرا 1)

ابلذال املعجمة سري سريع، من أهذب الفرس يف سريه، إذا أسرع. ويروى " اهليدىب " ابملهملة، وهى مشيه فيها 
 تبخرت. والرواية الصحيحة: " فرفرا " ابلفاء.
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ىف املوسم والفزر أيضا: أبو قبيلة من متيم، وهو سعد ابن زيد مناة بن متيم. والفزر لقبه، وإمنا مسى بذلك النه وا
نان وأكثر. وقال أبو مبعزى فأهنبها هناك وقال: من أخذ منها واحدة فهى له، وال يؤخذ منها فزر وهو االث

عبيدة: هو اجلدى نفسه. فضربوا به املثل، فقالوا: " ال آتيك معزى الفزر " أي حتيت جتتمع تلك، وهى ال 
تـََفزَر الثوُب، إذا تقطَّع وبَِلَي. وَفزْرُت الشئ: جتتمع أبدا. والفزر ابلفتح: الفسخ يف الثوب. يقال: لقد 

ورجل  -جز: تدق معزاء الطريق الفازر * دق الدايس عزم اال اندر صدعته. وطريق فازر، أي واسع. قال الرا
أفزر بني الفزر، وهو األحدب الذي يف ظهره ُعْجَرٌة عظيمٌة، وهو املَْفزوُر أيضاً. وفزارة، أبوحى من غطفان، 

 ارة ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان.وهو فز 
ابلكسر فسرا. والتفسري مثله. واْستَـْفَسْرتُُه كذا، أي سألته أن  الَفْسُر: البياُن. وقد َفَسْرُت الشئ أفسره ]فسر[

َرُه يل. والَفْسُر: نظر الطبيب إىل املاء، وكذلك التَـْفِسَرُة، وأظنُّه مولدا.  يـَُفسِ 
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 الصائُم. واالسُم الِفْطُر. وَفطَّرتُُه أان تـَْفطريًا. ورجٌل ُمْفِطٌر وقوم مفاطري، مثل موسر ومياسري. ورجل أْفَطرَ  ]فطر[
وهو مصدر يف األصل. والَفطوُر: ما يـُْفَطُر عليه، وكذلك الَفطوِريُّ كأنَّه منسوب  فطر وقوم ِفْطٌر، أي مفِطروَن،

تبان فيه الُفْطُر. والُفْطُر أيضاً: ضرٌب من الكمأة أبيُض ِعظاٌم، الواحدة إليه. وَفَطَرِت املرأُة العجنَي حىتَّ اس
ابلضم َفْطرًا، أي خلقُه. والَفْطُر أيضاً: الشقُّ. يقال: فطرته  ُفْطَرٌة. والِفْطَرُة ابلكسر: اخلِلقُة. وقد َفَطَرُه يـَْفطُُرهُ 



فطر الشئ: تشقق. وسيف فطار، أي فيه تشقٌُّق. قال فانفطر. ومنه فطر انب البعري: طََلَع، فهو بعرٌي فاِطٌر. وت
الخرتاُع. قال ابن عبَّاس والَفْطُر: االبتداُء وا -عنرتة: وسيفي كالَعقيقِة فهو ِكْمعي * سالحي ال أَفلَّ وال ُفطارا 

أان َفَطْرهُتا  رضي هللا عنه: كنت ال أدري ما فاِطُر السموات حىتَّ أاتين أعربيَّاِن خيتِصمان يف بئر فقال أحدمها:
 أي أان ابتدأهتا.

 ( .2صحاح  - 99)
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والفطر: حلب الناقة ابلسبَّابة واإلهبام. والَفطرُي: خالف اخلمري، وهو العجني الذي مل خيتمر. وكل شئ أعجلته 
ك والرأَي ا أعجلته عن إدراكه. تقول: لَفطرَي. وَفَطْرُت العجني أْفطُُرُه َفْطرًا، إذا عن إدراكه فهو َفطرٌي. يقال: إايَّ
 عندي خبز مخري، وحيس فطري، أي طرى.

فـََغَر فاُه، أي فتحه. وفغر فوه، أي انتفخ. يتعدى وال يتعدى. وأفْـَغَر النجُم، وذلك يف الشتاء، ألن  ]فغر[
: وانفغر فاغرة: ضرب من الطيب، وهو أصل النَـْيلوَفِر اهلندي ِ الثراي إذا كبَّد السماء من نظر إليه فغرفاه. وال

 النور: تفتح. واملغفرة: االرض الواسعة.
الَفقارَُة ابلفتح: واحدة َفقاِر الظهر. وذو الفقار أيضا: اسم سيف النيب صلى هللا عليه وسلم. والفقرة  ]فقر[

 ( وفقر.1ابلكسر مثل الفقارة، واجلمع فقرات وفقرات )
_________ 

 . وانقوىل.ىن بكسرتني اه( فقرات االول يفتح القاف وأوله مكسور والثا1)
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ية. يقال: وأجود بيٍت يف القصيدة يسمَّى ِفْقَرًة، تشبيهاً بِفْقَرِة الَظهر. ورجٌل ِفَقٌر: يشتكي َفقارَُه. والفاِقَرُة الداه
َقَرْتُه الفاِقَرُة، أي كسرْت َفقاَر َظهره. وفـََقْرُت أنف البعري، إذا حزْزَته حبديدٍة مث جعلت على موضع احلَزِ   فـَ

اجلريَر وعليه وتـٌَر ملوى، لتذهلل بذلك تروضه. ومنه قوهلم: قد َعِمَل به الفاِقَرُة. ورجٌل َفقرٌي من املال. قال ابن 
ي له بـُْلَغٌة من العيش. قال الراعي ميدح عبد امللك بن مروان ويشكو إليه ُسعاَتُه: أمَّا السكيت: الَفقرُي الذ

قال: واملسكني الذى ال شئ له. وقال  -ُتُه * َوْفَق العياِل فلم يرتك له سبد الفقرُي الذي كانت َحلوبَـ 
سكني. قال: وقلت االصمعي: املسكني أحسن حاال من الفقري. وقال يونس: الفقري أحسن حاال من امل



 مثله. العرايب أفقري أنَت؟ فقال: ال وهللا بل مسكني. وقال ابن االعرايب: الفقري الذى ال شئ له، واملسكني
 والفقر: لغة يف الَفْقِر، مثل الُضْعُف والضعف. والفقري: خمرج املاء من القناة. وأما قول الراجز:
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( * فهو ركى بعينه معروف. والفقري: حفري حيفر حول الَفسيلة إذا ُغرست. 1* ما ليلة الفقري إال شيطان )
: ثق بته. والَفقرُي: املكسوُر َفقاِر الَظهر. وقال لبيد: َلمَّا رأى للودية تفقريا. وفقرت اخلزز أيضاً تقول منه: فقرت 

واملَُفقَُّر: السيُف الذي يف متنه حزوز. وقوهلم: أفقرك  -لَُبُد النسوَر َتطايـََرْت * َرَفَع القوادَم كالَفقرِي األْعَزِل 
عرته َفقارها لريكبها. واالسم الفقرى. قال . وأفْـَقْرُت فالانً انقيت، أي أالصيد، أي أمكلنك من فقاره، أي فاْرِمهِ 

وأفقره هللا من للفقر فافْـتَـَقَر.  -الشاعر: له فقرة قد أحرمت حل ظهره * فما فيه الفقرى وال احلج مزعم 
ما أغناه، شاذ، النه يقال يف ويقال: َسدَّ هللا َمفاِقَرُه، أي أغناه وسدَّ وجوَه فـَْقرِِه. وقوهلم: فالن ما أفقره و 

 هما افتقر واستغىن، فال يصح التعجب منهما.فعلي
_________ 

 ( بعده:1)
 جمنونة تودي بروح االنسان:
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التَـَفكُُّر: التأمُل. واالسم الِفْكُر والِفْكَرُة. واملصدر الَفْكُر ابلفتح. قال يعقوب: يقال ليس يل يف هذا  ]فكر[
يه أفصح من الكسر. وأْفَكَر يف الشئ وفكر فيه وتفكر، األمر ِفْكٌر، أي ليس يل فيه حاجة. قال: والفتح ف

 مبعىن. ورجل فكري، مثال فسيق: كثري التفكر.
 فاَرْت الِقْدُر َتفوُر فـَْورًا وفـََوراانً: جاشْت. ومنه قوهلم: ذهْبُت يف حاجة مث أتيُت فالانً من فـَْوري، أي قبل ]فور[

: شدته وفـَْورَُة العشاء: بعد الَعَتَمِة. والُفوُر  أن أسكن. وفاَر فاِئُرُه: لغة يف اثر اثئره، إذا جاش غضبه. وفـَْورَُة احلَرِ 
ابلضم: الظباء، ال واحد هلا من لفظها. يقال: " ال أفعل كذا ما أْلأَلِت الفوُر "، أي َبْصَبَصْت أبذانهبا. وفوارة 

 من َحر ِها. والِفياراِن: اللذان يكتنفان : ثقبها. وفوراة القدر، ابلضم والتخفيف: ما يَفورُ الورك ابلفتح والتشديد
 لسان امليزان.
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، يذكَّر ويؤنَّث، واجلمع أْفهاٌر. وكان األصم ]فهر[ عي  يقول: ِفْهَرٌة وِفْهٌر. وتصغريها الِفْهُر: احلجر ملء الكفِ 
ر بن كنانة. قال فهرية. وعامر بن فهرية: رجل. وفهر: أبو قبيلة من قريش، وهو فهر ابن مالك بن النض

الطائى: الفهرية حمض يُلقى فيه الَرْضف، فإذا غال ُذرَّ عليه الدقيُق وِسيَط به مث أكل. حكاه ابن السكيت. 
، وأصلها هُبْر، وهي ِعربانيٌة فعر بت. والَفْهُر: أن جيامع الرجل املرأة مث يتحوَّل عنها ( 1وفهر اليهود مدراسهم )

يها. ويف احلديث أنَّه هنى عن الَفْهِر. وكذك الفهر مثل هنر وهنر. وفـَهََّر الرجل قبل الفراغ إىل أخرى فينزل ف
مث الُفتوُر، مث التَـْفهرُي. وتْـْفهََّر الرجل يف املال: اتَّسع  تـَْفهريًا، أي أعيا. يقال: أوَّل نقصان ُحْضِر الفرِس الرَتَادَّ،

 والفتور. فيه، كأنه مبدٌل من تـََبحََّر، أو أنه لغة يف اإلعياء
_________ 

. مصباح. ووقع يف بعض نسخ " مدارسهم " وهو حتريف. ( " مدراسهم " أي الذى جيتمعون فيه للصالة اه1)
 قاله نصر.
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 فصل القاف
ْقرَبُ. وقال اء وضمها: واحدة املقاِبر. وقد جاء يف الشعر املَ الَقرْبُ: واحد الُقبور. واملَْقرَبَُة واملَْقرُبَُة بفتح الب ]قرب[

وهو املَْقرَبيُّ واملَْقرُبِيُّ.  -( 1عبد هللا ابن ثعلبة احلنفي: لكلِ  أانٍس َمْقرَبٌ بِفنائِهم * فهم ينُقصوَن والُقبوُر َتزيْد )
وكان قد أبن يقرب. قالت متيم للحجاج " أقربان صاحلا "،  وَقرَبُْت امليَت أْقرُبُُه َقرْبًا، أي دفنته. وأْقرَبْتُُه، أي أمرت

ت له َقرْبًا يدفن  قتله وصلبه، أي ائذن لنا يف أن نقربه. قال هلم: دونكموه. قال ابن السكيت: أْقرَبْتُُه، أي صري 
 فيه. وقوله تعاىل:

َُة: )مث أماَتُه فأْقرَبَُه( *، أي جعله ممن يـُْقرَب، ومل جيعله يلقى للكالب. وكأنَّ   القرب مما ُأكرم به بنو آدم. والُقربَّ
 احدة الُقربَِّ، وهو ضرٌب من الطري. قال طرفة وكان يصطاد هذا الطري يف صباه:و 

_________ 
 -( وقبله: أزور وأعتاد القبور وال أرى * سوى رمس أحجار عليه ركود 1)
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ٍَة مبَْعَمِر ) صياد ونقرى ما شئت أن تنقري * قد ذهب ال -لك اجلو فبيضي واصفرى ( * خال 1اي لِك من ُقربَّ
البد من صيدك يوما فاصربي * والقنرباء: لغة فيها، واجلمع القنابر مثل العنصالء  -( 2عنك فابشرى )

والعناصل: والعامة تقول: القنربة، وقد جاء ذلك يف الرجز، أنشده أبو عبيدة: جاء الشتاء واجثأل القنرب * 
 رجل، ابلفتح.أي يسكن حرها وخيبو. وقنرب: اسم  -( 3لت عني احلرور تسكر )وجع

 الُقْبطُرِيَُّة ابلضم: ضرٌب من الثياب. قال ابن الرقاع: ]قبطر[
_________ 

ٍَة مبَْعَمِر، لكليب بن ربيعة التغليب.1)  ( قال ابن برى: اي لِك من ُقربَّ
عاىل: " وأبشرو ابجلنة " لكن الضرورة سوغت وصلها. وىف ( قوله فابشرى، أصل اهلمزة القطع كما قال ت2)

 ريي بدل الشطر االخري:الدم
البد من أخذك يوما فاحذري * ويروى أن ابن عباس قال البن الزبري حني خرج احلسني إىل العراق رضى هللا 

 عنهم:
 خال لك اجلو فبيضي واصفرى * قاله نصر.

 ليها مغفر * والقربى: االنف.( يف املخطوطة زايدة بعده: وطلعت مشس ع3)
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 -رِيَِّة ُعلِ َقْت * بَنادُِكها منه جبذع مقوم ُزروَر الُقْبطُ كأن 
الَقبَـْعثـَُر: العظيم اخلَْلِق. قال املربد: القبعثر: العظيم الشديد. وااللف ليست للتأنيث، وإمنا زيدت  ]قبعثر[

ث آخر. فهذا لتلحق بنات اخلمسة ببنات الستة، النك تقول: قبعثراة، فلو كانت االلف للتأنيث ملا حلقه أتني
ا أشبه ال ينصرف يف املعرفة وينصرف يف النكرة، واجلمع قباغث، الن ما زاد على أربعة أحرف ال يبىن منه وم

اجلمع وال التصغري حىت يرد إىل الرابعي، إال أن يكون احلرف الرابع منه أحد حروف املد واللني، حنو أسطوانة 
 وحانوت.

 قوله تعاىل:الغبار. ومنه  الَقرَتُ: مجع الَقرَتَِة، وهي ]قرت[
بَـُعُه * َمْوٌج ترى فوقه الراايت والقرتاء  )تـَْرَهُقها قرتة( *، عن أىب عبيدة. وأنشد للفرزدق: متوج برداء املُلِك يـَتـْ

والقرت: اجلانب والناحية: لغٌة يف الُقْطِر. والُقرْتَُة: انموُس الصائد. والِقرْتُ ابلكسر: ضرٌب من النصال حنٌو من  -
 سهُم اهلدف. والِقرْتَُة والِسرَوُة واحٌد.ملَرماِة، وهو ا
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وابُن ِقرْتََة: حيٌَّة خبيثة إىل الصغر ماهى، وقرتة معرفة ال تنصرف. ورجل قاتر، أي واٍق ال يعِقر ظهَر البعري. 
*  وَجْوٌب قاتٌر، أي ُترٌس حسن التقدير. ومنه قول أىب دهبل اجلمحى: ِدرعي ِدالٌص َشكُّها َشكٌّ َعَجبْ 

وتقرت فالن، أي هتيَّأ للقتال، مثل تـََقطََّر. والَقترُي: رءوس املسامري يف الدروع.  - من سرِي اليَـَلْب وَجْوهُبا القاِترُ 
 ( :1قال الزفيان )

جواران ترى هلا قتريا * والقتري أيضاً الَشْيُب. والُقتاُر: ريح الشواِء. وقد َقرَتَ اللحم يـَْقرِتُ ابلكسر، إذا ارتفع 
حم ابلكسر: لغة فيه، حكاها أبو عمرو. وحلم قاتر. والُقتاُر أيضاً: ريُح العود. وَقرَتَ على عياله تارُُه. وَقرِتَ اللقُ 

يـَْقرُتُ ويـَْقرِتُ َقرْتًا وقُتورًا، أي ضيََّق عليهم يف النفقة. وكذلك التقترُي واإلقتاُر، ثالث لغات. والتَـْقترَي: هتييُج 
َيِة جيد قُتارَُه. وِكباٌء ُمَقرتٌَّ. ويقال: أْقرَتَِت املرأُة فهى  ُت لألسد، إذا وضعتالُقتاِر. يقال: َقرتَّْ  له حلماً يف الُزبـْ

 مقرتة، إذا
_________ 

 ( امسه عطية، وكنيته أبو املرقال.1)
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احَلصى * لكم ِقْبُصُه من تبخرت ابلعود. وأْقرَتَ الرجل: افتقر. قال الشاعر الكميت: لكم مسجد هللِا املَُزوراِن و 
 ( :1يريد: من بني من أثرى وأقرت وقال آخر ) -بني أثرى وأقرتا 

 (2ومل أُْقرِتْ َلُدْن أين ُغالُم )
خ الكبري اهلرم، والبعري املسن. يقال لالنثى انب وشارف، وال يقال قحرة. وبعضهم الَقْحُر: الشي ]قحر[
 يقوله.
 هللا وَقْدرُُه مبعىًن، وهو يف األصل مصدر. وقال هللا تعاىل:( : مبلغه. وقدر 3قدر الشئ ) ]قدر[

لَقْدُر أيضاً: ما يقدره هللا عزوجل من )ما َقَدُروا هللا َحقَّ َقْدرِِه( *، أي ما عظَّموا هللا حقَّ تعظيمه. والَقَدُر وا
 -َرء من حيث ال يدري ( : أال اي ِلقومي للنوائِب والَقْدِر * ولألمِر أييت امل4القضاء. وأنشد األخفش )

_________ 
 ( هو عمرو بن حسان، من بىن احلارث بن مهام.1)



 ( وصدره:2)
 فإن الكثر أعياىن قدميا

 . خمتار.: هو بسكون الدال وفتحها، ذكره يف التهذيب اه( قوله " قدر الشئ مبلغه " قلت3)
 ( هلدبة بن خشرم.4)
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رٌَة وَمْقُدرٌَة، أي ُقْدرٌَة. ومنه قوهلم: " املَْقُدرَُة ُتذهب احلفيظة ". ورجٌل ذو ُقْدرٍَة، ويقال: مايل عليه َمْقَدرٌَة وَمْقدِ 
وىف احلديث: " إدا غم عليكم اهلالُل فاْقُدروا له أي ذو يساٍر. وَقَدْرُت الشئ أقدره وأقدره قدرا، من التقدير. 

أي مقدر.  -طاِمٌع يف غنيمٍة * وَقْد َقَدَر الرمحُن ما هو قاِدُر ( : ِكال ثـََقلينا 1"، أي أمتُّوا ثالثني. قال الشاعر )
َقَدَر، أي جاء على امِلْقداِر. ويقال: بني أرضك وأرِض فالن لي لة قادرة، إذا كانت وقدرت عليه الثواب َقْدرًا فانـْ

. وُقِدَر على اإلنسان رزقُُه قدرا، ليِ نَة السرِي، مثل قاصُدٍة وراِفَهٍة. عن يعقوب. وَقَدَر على عياله َقْدرًا، مثل َقرَتَ 
مثل قرت. وقدرت الشئ تـَْقديرًا. ويقال: اْستَـْقِدِر هللَا خريًا. وتقدر له الشئ، أي هتيأ. واالقتدار على الشئ: 

 يه. واقْـَتَدَر القوُم: طبخوا يف ِقْدٍر. يقال: أتقتدرون أم تشتوون؟القدرة عل
_________ 

 ( إايس بن مالك املعىن.1)
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والقدير: املطبوُخ يف الِقْدِر. تقول منه: َقَدَر واقْـَتَدَر، مثل طبخ واطََّبَخ. والقدر تؤنث، وتصغريها قدير بالهاء، 
ر مثود، عاقر انقة صاحل على غري قياس. والقدار: اجلزار، ويقال الطباخ. وقدار بن سالف الذى يقال له أمح

يصف صائدا: أتيح هلا أقيدر  -هو صخر اهلذىل  -جال. قال الشاعر عليه السالم. واالقدر: القصري من الر 
واالقدار من اخليل: الذي جياِوز حاِفُر رجليه حاِفَرْي يديه.  -( ذو حشيف * إذا سامت على امللقات ساما 1)

 -شِرُف الَصهواِت ساٍط * ُكَمْيٌت ال أحق وال شئيت ( : وأْقَدُر مُ 2قال رجٌل من األنصار )
 قذر: ضد النظافة. وشئ قذر بني القذارة. وقذرت الشئ ابلكسر وتـََقذَّرتُه واْستَـْقَذْرتُُه، إذا كرهته.ال ]قذر[

_________ 
ىن ( أقيدر: تصغري أقدر، وهو القصري اجملتمع اخللق. وذو حشيف: صاحب حشيف، وهو الثوب اخللق. يع1)



 ساء.الصائد الذى يصيد الوعول. وامللقات: مجع ملقة: الصفاة املل
 -( هو عدى بن خرشة اخلطمى. وقبله: ويكشف خنوة املختال عىن * جراز كالعقيقة إن لقيت 2)
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والَقذوُر من النساء: اليت تتنزَّه عن األْقذاِر. أبو عبيدة: انقٌة َقذوٌر: تربك انحيًة من اإلبل وتستبعد. قال: 
قذرة مثل مُهََزٍة: يتنزَّه عن املالئِم. ورجٌل قاذورٌَة وذو  : رجلوالكنوف مثلها إال أهنا ال تستعبد. قال الكاليب

قاذورٍَة: ال خياُل الناَس لسوء ُخُلِقِه وال يُناِزهلم. قال متمِ م ابن نويرة يرثي أخاه. فإن َتلقه يف الشراب ال تـَْلَق 
 ( .1ر اهلذىل )يف شع ورجل مقذر ابلفتح: جيتنبه الناس. وهو -فاحشاً * على الكأس ذا قاذورة متزبعا 

املقذحر: املتهيئ للسباب والشر، تراه الدهَر منتفخاً شبه الغضبان. قال أبو عبيد: هو ابلدال والذال  ]قذحر[
مجيعا. واملقذعر مثله. قال االصمعي: سألت خلفا االمحر عنه فلم يتهيأ له أن خيرج تفسريه بلفظ واحد فقال: 

 شد االصمعي لعمرو بن مجيل:د؟ وأنأما رأيت سنورا متوحشا يف أصل راقو 
_________ 

 -( هو بيت أىب كبري. ونضيت مما تعلمني فأصبحت * نفسي إىل إخواهنا كاملقذر 1)

(2/788) 

 

 -مثل الشييخ املقذحر الباذى * أوىف على رابوة يباذى 
َر وجَيْتاهبا * كَشقِ  الَقراِريِ  ثوَب ألعشى: َيُشقُّ األمو الَقراُر: املستِقرُّ من األرض. والَقراِريُّ: اخليَّاط قال ا ]قرر[
: الَقراُر والَقرارَُة: النَـَقُد، وهو ضرٌب من الغنم قصار األرجل قباُح الوجوه. والَقرارَُة: القاع  -الَرَدْن  األصمعي 

 قر اهلودج. وأنشد:املستدير. قال أبو عبيد: الَقرُّ مركٌب للرجال بني الَرْحِل والسرِج. وقال غريه: ال
 -لقر انست فوقه اجلزاجز * وقال امرؤ القيس: فإمَّا تـََرْيين يف رحالة جابر * على حجر كالقر ختِفُق أْكفاين كا

: الَفرُّوجُة. قال ابن أمحر:  والَقرُّ
 (1كالَقرِ  بني قواِدٍم زعر )

_________ 
شعره: حلقت بنو  لى ما روته الرواة يف( قال ابن برى: هذا العجز مغري قال: وصواب إنشاد البيت ع1)

 -فيظل دفاه له حرسا * ويظل يلجئه إىل النحر  -غزوان جؤجؤه. * والرأس غري قنازع زعر 
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. قال لبيد: ويوم القر: اليوم الذى بعد يوم الَنحر، ألنَّ الناس يـََقرُّوَن يف منازهلم. والَقرَّ  اتِن: الغداة والعشي 
اجلَواِرُن: الدروع. ويوٌم قـَرٌّ وليلٌة قـَرٌَّة، أي ابردة. والُقرُّ  -و عليها الَقرََّتنْيِ ُغالُم وَجواِرٌن بيٌض وكلُّ ِطِمرٍَّة * يعد

صارت الشدة يف ابلضم: الربد. والُقرُّ أيضاً: الَقراُر. ومنه قوهلم عند شدة تصيبهم: " صابْت ِبُقرٍ  "، أي 
ا قالوا: " وقعت ِبُقرٍ  ". قال عديُّ بن ز  يها وقد َوقـََعْت ِبُقرٍ  * كما تـَْرجو أصاِغَرها َعتيُب قرارها. ورمبَّ  -يد: تـَُرجِ 

( . وأمَّا ما يلتزق أبسفل الِقدر فهي الُقرورَُة 1والَقرارَُة: ما يصبُّ يف الِقدر من املاء بعد الطبخ لئال حترتق )
طويلة. وقراقر، على فعالل اف والراء، عن أيب عبيدة. وكان الفراء يفتح الراء. والقرقور: السفينة البضم الق

بضم القاف: اسم ماء. ومنه غزاة قراقر. قال الشاعر: وهم ضربوا ابحلنو حنو قراقر * مقدمة اهلامرز حىت 
 -( 2تولت )

_________ 
 وتفتح القاف فتقول القرارة ".( يف املخطوطة زايدة بعد قوله لئال حترتق: " 1)
 اده: هم ضربوا ". وقبله:( قال ابن برى: البيت لالعشى، وصواب إنش2)

 فدى لبىن ذهل بن شيبان انقيت * وراكبها يوم اللقاء وقلتِ 
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( * من بعد 1وحاد ُقراِقٌر وُقراِقِريٌّ، إذا كان جيِ د الصوت، من القرقرة. قال الراجز: أصبح صوت عامر صئيا )
( : اسم واد. 2يف شعر أىب ذؤيب ) اسم رجل. وقران ما كان قراقراي * فمن ينادى بعدك املطيا * وقران:

والقرة ابلكسر: الربد. يقال: " أنشد العطش حرة على قرة ". ورمبا قالوا: " أجد حرة حتت ِقرٍَّة " ويقال أيضاً: 
وأيوب بن  " ذهبْت ِقرَّهُتا "، أي الوقت الذي أييت فيه املرض، واهلاء للعلَّة. والِقر ِيَُّة: احلوصلُة، مثل اجلرية.

 ( أحد الفصحاء. والقارورة: واحدة القوارير من الزجاج. والقاروُر: املاء البارد يغتسل به.3ة )القري
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل: " صبيان "، صوابه من اللسان. والصئ: صوت الفرخ وحنوه.1)
 -اهبا ( هو قوله: رأتىن صريع اخلمر يوما فسؤهتا * بقران إن اخلمر شعث صح2)
القرية امسه أيوب بن يزيد، واسم أمه مجاعة بنت جشم، كما يف القاموس. وله واقعة عجيبة مع ( ابن 3)



 احلجاج ذكرت بطوهلا يف ترمجته من الوفيات.
 (2 -صحاح  - 100)

(2/789) 

 

والقرقر: القاع األملس. والَقْرقَـَرُة: نوٌع من الضحك. والقرقرة: لقب سعد الذى كان يضحك منه النعمان بن 
طوٍق فوق عوِد أراَكٍة * إذا قـَْرقـََرت هاج اهلَوى قرقريها  نذر. وقرقرت احلمامة قرقرة وقرقريرا. قال: وما ذاتُ امل
وقرقر بطنه، أي صوت. والقرقرة: اهلدير، واجلمع القراقر. قال شظاظ: رب عجوز من منري شهربه * علمتها  -

 الصوت صوته ورجَّع. وبعرٌي قـَْرقاُر اهلدير، إذا كان صايف يقال: قـَْرقـََر البعري، إذا صفا -االنقاض بعد القرقره 
يف هديره. وقرقرى، على فعللى: موضع. وقوهلم: قرقار بىن على الكسر، وهو معدول، ومل يسمع العدل من 

( واختلَط املعروف 2( : قالت له ريُح الصبا قْرقاِر )1الرابعي إال يف عرعار وقرقار. قال الراجز أبو النجم )
 نكارابال

_________ 
 ( العجلى.1)
 -ن على مطار * ميناه واليسرى على الثراثر ( وقبله: حىت إذا كا2)
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يريد قالت له: قـَْرِقْر ابلرعِد، كأنَّه أيمر السحاب بذلك. وقررت القدر أقرها قـَرًّا، إذا صببت فيها الُقرارَُة لئال 
أي صببُت. وقـَرَّ احلديَث يف أذنه يـَُقرُُّه، كأنَّه صبَّه فيها. وقـَرَّ يومنا  رد،حترتق. وقـََرْرُت على رأسه دلوا من ماء اب

. ويوٌم قارٌّ وقـَرٌّ، وليلٌة قارٌَّة وقرٌَّة. والَقراُر يف املكان: االستقرار فيه. تقول منه: قرقرت ابملكان،  من الَقرِ 
رورًا. وقَـَرْرُت به عيناً وَقِرْرُت به عيناً قـُرًَّة وُقرورًا فيهما. وقُ  ابلكسر، أقر َقرارًا، وقـََرْرُت أيضاً ابلفتح أِقرُّ َقراراً 

: نقيض سخنت. وأقر هللا عيَنه، أي أعطاه حىتَّ تـََقرَّ فال تطمح إىل  ورجٌل قريُر العني، وقد قرَّت عينه َتِقرُّ وتـََقرُّ
ة حارٌَّة. وقارَّه ُمقارًَّة، أي قـَرَّ دمع من هو فوقه. ويقال: حىتَّ تربد وال تسخن. فللسرور دمعٌة ابردة، وللحزن

معه وسكن. ويف احلديث: " قاروا الصالة "، هو من الَقراِر ال من الوقار. وأقـَرَّ ابحلق: اعرتف به. وقـَرَّرَُه ابحلق  
 غريه حىت أقر.
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. وأقْـَرْرُت هذا األمر تقرارة وتقرة. وأقرت الناقة، إذا ثبت محلها. عن ابن السكيت.  وأقره يف مكانه فاستقرَّ
، فهو مقروٌر على غري قياس،   . وتقرير االنسان ابلشئ: محله على االقرار وأقره هللا من الُقرِ  كأنَّه بين على قـُرٍ 

 . . وفالٌن ما يـََتقارُّ يف مكانه، أي ما يستقرُّ به. وتقرير الشئ: جعله يف َقرارِِه. وقـَرَّْرُت عنده اخلرَب حىتَّ اْستَـَقرَّ
القرارة، إذا أخذت ما التصق رت ماء الفحل يف الرحم، أي استقر. واقرترت ابلقرارة: ائتدمت هبا. واقرترت واق

ابلقدر. واقرترت ابلقرور: اغتسلت به. واقرتت الناقة: مسنت. قال أبو ذؤيب يصف ظبية: هبا أبلت شهرى 
ا، وذلك إمنا يكون يف أول الربيع إذا نسؤها: بدء مسنه -( * فقد مار فيها نسؤها واقرتارها 1ربيع كليهما )

وذلك إمنا يكون إذا أكلت اليبيس وبزور الصحراء فعقدت عليها  أكلت الرطب. واقرتارها: هناية مسنها،
 الشحم.

_________ 
 ( يف اللسان: " كالمها ".1)

(2/791) 

 

ه. وقسر: بطن من جبيلة، وهم رهط َقَسَرُه على األمر َقْسرًا: أكرهه عليه وقهره. وكذلك اقْـَتَسَرُه علي ]قسر[
بل العظام. قال الشاعر: وعلى القياِسِر يف اخلدوِر َكواِعٌب خالد ابن عبد هللا القسرى. والقياسر والقياسرة: اال

الواحد قيسرى. وأما قول العجاج: أطراب وأنت قيسرى * والدهر ابالنسان  -* رُُجُح الرواِدِف فالقياِسُر دلف 
( . والقسور: نبت. قال 1خ الكبري، عن االخفش. ويروى " قنسرى "، ابلكسر النون )فهو الشي -دوارى 

والَقْسَوُر  -اء االشجعى يف عنز له: جلاءت كأن القسور اجلون جبها * عساليجه والثامر املتناوح جبيه
 والَقْسَورة: األسُد. قال هللا تعاىل:

 ادين. وقنسرون، بلد ابلشام، بكسر القاف،)فرَّْت من َقْسَورٍَة( * ويقال: هم الرماة من الصي
_________ 

 كسر القاف ".( وكذا يف اللسان. ولعله: " ب1)
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والنون مشددة تكسر وتفتح. وأنشد ثعلب ابلفتح. هذا البيت: سقى هللا فتياان ورائي تركتهم * حباضر قنسرين 
 يف نصيبني من ابب الباء.والنسبة إليه قنسريىن، على ما فسرانه  -( 1من سبل القطر )

ه أْقُشُرُه وأْقِشُرُه َقْشرًا: نزعت عنه الِقْشُر: واحد الُقشوِر. والِقْشَرُة أخصُّ منه. وقد َقَشْرُت العوَد وغري  ]قشر[
ليت تـَْقِشُر وجه األرض. ُقْشَرُه. وَقشَّْرتُُه تـَْقشريًا. وفستٌق ُمَقشٌَّر. وانـَْقَشَر العود وتـََقشََّر مبعىًن. واملََطَرُة القاِشَرُة: ا

ا تـَْقِشُر اجللد. ولباس الرجل: ِقْشُرُه. ويف َلَة: " كنت إذا رأيُت رجاًل ذا والقاِشَرُة: أوَّل الِشجاِج، ألهنَّ  حديث قـَيـْ
شديد ُرواٍء وذا ِقْشٍر َطَمَح بصري إليه ". ومتٌر َقِشٌر، أي كثري الِقْشِر. ورجٌل أْقَشُر بنيِ  الَقَشِر ابلتحريك، أي 

 ملْشؤوم.احلمرة. والقاشور: الذى جيئ يف احلَْلبة آخَر اخليل، وهو الِفْسِكُل والُسَكْيُت أيضاً. والقاشوُر: ا
_________ 

 ( لعكرشة الضىب.1)
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وقشري: أبو  -وسنة قاشورة، أي جمدبة. قال الراجز: فابعث عليهم سنة قاشوره * حتتلق املال احتالق النوره 
ن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. وقوهلم: " أشأم من هو قشري بقبيلة، و 

( بن سعد بن زيد مناة بن متيم، وكانت لقومه إبل تذكر، فاستطرقوه 1قاشر " هو اسم فحل كان لبىن عوافة )
 رجاء أن تؤنث إبلهم، فماتت االمهات والنسل.

: ]قشرب[ ( العبد اهلار 2. قال الراجز: ال يلتوى من الوبيل القشبار * وإن هتراه به )اخلِشنةُ  الِقْشباُر من الِعِصيِ 
- 

ا زائدة. يقال: أخذته  ]قشعر[ اْقَشَعرَّ جلد اإلنسان اْقِشْعرارًا، فهو ُمْقَشِعرٌّ، واجلمع قشاِعُر، فتحذف امليم ألهنَّ
 ( .3قشعريرة )

 ( .4م اختالطه، وكذلك املقصرة )الَقْصُر: واحد الُقصوِر. وَقْصُر الظال ]قصر[
_________ 

 . قاموس.يان أبو املرقال عطية بن أسيد الراجز اه( بنو عوافة: بطن من سعد بن زيد مناة، منهم الزف1)
 ( يف اللسان: " هبا ".2)
 ( زايدة يف املخطوطة بعده: " والقشعر القثاء ".3)
 سان( هو كمقعد ومنزل ومرحلة، كما يف القاموس والل4)
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واجلمع املقاصر، عن أىب عبيد. وأنشد البن مقبل يصف انقته: فبعثتها تقص املقاصر بعدما * كربت حياة النار 
 وقد قصر العشى يقصر قصورا، إذا أمسيت. قال العجاج: -للمتنور 

ب * مبوزن ( : كأهنم قصرا مصابيح راه1حىت إذا ما قصر العشى * ويقال: أتيته قصرا، أي عشيا. وقال )
( ، وَقصاراَك أن 3وقوهلم: قصرك أن تفعل ذاك، وُقصاراك أن تفعل ذاك ابلضم ) -( 2روى ابلسليط ذابهلا )

إمنا أنفسنا عارية * والَعواِريُّ تفعل ذاك ابلفتح، أي غايتك وآخر أمرك وما اقتصرت عليه. قال الشاعر: 
 ن حياول، بكسر الصاد، أي بدون ماكان يطلب.ورضي فالن مبَْقِصٍر مما كا -( أن تـَُردْ  4ُقصارى )

_________ 
 ( كثري عزة.1)
 -( وبعده: هم أهل ألواح السرير ومينه * قرابني أردافا هلا ومشاهلا 2)
 ذاك ابلضم ". ( يف املخطوطة: زايدة: " وقصارك أن تفعل3)
 ( يف املخطوطة: " والعوارى قصار ".4)
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لضم، ومقصروة أيضا، أي ِدنْيًا. والُقْصرى والُقَصرْيى: الِضْلُع اليت تلي الشاِكلَة، اب ويقال: هو ابن عمه قصرة
وهي الواهنُة يف أسفل األضالع. والُقَصرْيى أيضاً: أفعى. والقوصرة ابلتشديد: هذا الذى ُيكَنز فيه التمر من 

. قال الراجز ) وقد خيفَُّف. والَقَصَرُة  -مره م ( : أفلح من كانت له قوصرة * أيكل منها كل يو 1البواريِ 
 ابلتحريك: أصل العنق. واجلمع قصر. وبه قرأ ابن عباس رضي هللا عنهما:

( . والقصارة ابلضم: ما بقي يف الُسنبل 2)إهنا ترمى بشرر كالقصر( *، وفسره بقصر النخل، يعىن االعناق )
لقصر أيضا، داٌء أيخذ يف الَقَصَرِة، وا( ابلكسر، وهو منسوب. 3من احلب  بعد ما يُداس، وكذلك القصرى )

 يقال: َقِصَر البعرُي ابلكسر يـَْقَصُر َقَصرًا. قال
_________ 

 ( ينسب الرجز إىل على بن أىب طالب.1)
( قوله يعىن االعناق، قلت قال اهلروي إن ابن عباس رضي هللا عنهما فسره أبعناق االبل. وقال الزخمشري: 2)

 . خمتار.البل وأبعناق اخليل اها فسرت هذه القراءة أبعناق
 ( بوزن القبطى، كما يف اللسان.3)
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ا برأ. وَقِصَر الرجُل أيضاً، إذا  ابن السكيت: هوداء ُيصيبه يف عنقه فيلتوي، فُيْكوى يف مفاصل عنقه فرمبَّ
، ومنه َمْقصورُة اجلامع. وَقَصرْ  اشتكى ذلك. وقصرت الشئ ابلفتح أقصره َقْصرًا: حبسته، ان، من َقْصِر الَعِشيِ 

أي أمسينا. وَقَصْرُت الِسرْت: أرخيته. وَقَصْرُت عن الشئ قصورا: عجزت عنه ومل أبلغه. يقال: َقَصَر السهُم عن 
. وقصرت اهلدف. وقصر الشئ ابلضم يـَْقُصُر ِقَصرًا: خالُف طاَل. وَقَصْرُت من الصالة ابلفتح أْقُصُر َقْصراً 

( على فرسى، إذا جعلَت َدرَّها له. وامرأة 1اوز به إىل غريه. يقال: قصرت اللحقة )الشئ على كذا، إذا مل جت
ْقُتُه، ومنه مسِ ي  قاِصَرُة الطرِف: ال متدُّه إىل غري بعلها. وماٌء قاِصٌر، أي ابرد. وَقَصْرُت الثوَب أْقُصُرُه َقْصرًا: َدقـَ

 ْقصرُي من الصالة، ومن الَشْعِر، مثل الَقْصِر.الثوَب تـَْقصريًا، مثُله. والتَـ  الَقصَّاُر. وَقصَّْرتُ 
_________ 

 ( اللحقة ابلكسر وتفتح: اللقوح، ومجعه لقح ولقاح.1)
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والتَـْقصري يف األمر: التواين فيه. والَقصرُي: خالف الطويل، واجلمع ِقصاٌر. واألقاِصُر: مجع أْقَصَر، مثل أْصَغَر 
 وأصاِغَر. وأنشد األخفش:

( * وأما قوهلم يف املثل: " ال يطاع لقصري أمر "، فهو قصري بن سعد اللخمى، 1قاصره )ُل الرجاِل أوأْصال
( : تراها عنذ 3( . وفرس قصري، أي مقربة ال ُترْتَُك أن َتروَد لنفاستها. قال الشاعر )2صاحب جذمية االبرش )

 -( 4قبتنا قصريا * ونبذ هلا إذا ابقت بؤوق )
_________ 

وال تذهنب عيناك  -رجال وأصالل الرجال أقاصره  -*  يك ابنة االعيار خاىف بسالة الت بتمامه: إل( البي1)
يريد أمازرهم، مجع أمزر، وهو الصلب الشديد. والشرمح:  -يف كل شرمح * طوال فإن االقصرين أمازره 

 الطويل.
 ( كل من قصري وجذمية بفتح أوله.2)
 غبة الباهلى.ن برى: هو لز ( مالك بن زغبة الباهلى. وقال اب3)



تنيف بصلهب للخيل عال * كأن عموده  -( وقبله: وذات مناسب جرداء بكر * كأن سراهتا كر مشيق 4)
 -جذع سحوق 
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وامرأٌة َقصريٌَة وَقصورٌة، أي َمقصورٌة، يف البيت ال ترتك أن خترج. قال كثري: وأنِت اليت َحبـَّْبِت ُكلَّ َقصريٍَة * إيلَّ 
وأنشد  -ُت َقصرياِت احِلجاِل ومل ُأِرْد * ِقصاَر اخلُطى َشرُّ النساِء الَبحاِتُر َعني -ا تدري بذاَك الَقصاِئُر وم

الفراء: " قصورة "، وكذا ابن السكيت. والبحاتر مر ذكره. وقيصر: ملك الروم. واالقتصار على الشئ: 
بال ألٍف.  ه، فإن عجزت عنه قلت: َقَصْرُت،االكتفاء به. وأْقَصْرُت عنه: كففت ونزعت مع القدرة علي

وأْقَصْران، أي دخلنا قصر العشى، كما تقول: أمسينا من املساء. وأْقَصْرُت من الصالة: لغة يف قصرت. 
وأقصرت املرأة: ولدت أوالد قصارا. وىف احلديث: " إن الطويلة قد تقصر، وإن القصرية قد تطيل ". 

َر أسناهنما. حكاها يعقوب. واستقصره، أي عده ِصٌر، إذا أَسنَّتا حىتَّ تـَْقصُ وأقصرت النعجة واملعز، فهى ُمقْ 
 مقصرا، وكذلك إذا عده َقصريًا. والِتْقصاُر والِتْقصارَُة، بكسر التاء: قالدٌة شبيهٌة ابملخنقة، واجلمع التقاصري.
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اُء وغريُه يـَْقطُُر َقْطرًا، وَقَطْرتُُه أان، يتعدَّى وال يتعدى. الَقْطُر: املطُر. والَقْطُر: مجع َقطَرٍة. وقد َقَطَر امل ]قطر[
. وأما اهلناء فهو القطران بكسر الطاء. تقول منه: َقَطْرُت البعرَي: طليته ابلقطران. قال وَقَطراُن املاِء ابلتحريك

قطور، ورمبا قالوا: والبعري م -( : أتقتلين وقد شغفت فؤادها * كما قطر املهنوءة الرجل الطاىل 1الشاعر )
لشئ، أن حان له أن يـَْقطَُر. وَقَطَر يف األرض ُمَقْطَرٌن ابلنون، كأهنم َردُّوُه إىل األصل، وهو الَقِطراُن. وأْقَطَر ا

ُقطورًا: َذَهَب. والبعري القاطُر: الذي ال يزال يـَْقطُُر َبولُه. والُقْطُر ابلضم: الناحية واجلانب، واجلمع األْقطاُر. 
َغماِم * ( : كأنَّ املُداَم وَصْوَب ال2ْطُر والقطر، مثل عسر وعسر: العود الذى يتبخر به. قال الشاعر )والقُ 

 واملقطرة: اجملمرة. وأنشد أبو عبيد للمرقش االصغر: -وريَح اخلُزامى وَنْشَر الُقطُْر 
_________ 

 ( امرؤ القيس.1)
 ( امرؤ القيس.2)



(2/795) 

 

أي ماء حار حتمم به. واملقطرة أيضا: الفلق، وهي خشَبٌة  -ة * فيها كباء معد ومحيم ( هلا مقطر 1يف كل يوم )
 ر: الُنحاُس. ومنه قوله تعاىل:فيها ُخروٌق ُتدخل فيها أرجل املخبوسني. والقطر ابلكس

ر االبل. قال أبو النجم: )َعنْي الِقْطِر( *. والِقْطُر أيضًا: ضرٌب من الربود، يقال هلا الِقْطرِيَُّة. والِقطاُر أيضا: قطا
واجلمع قطر وُقطُراٌت. والُقطارَُة ابلضم: ما َقَطَر  -واحنت من حرشاء فلج خردله * وأقبل النمل قطارا تنقله 

احُلبِ  وحنوه. وَتقاَطَر القوُم: جاءوا أْرسااًل، وهو مأخوذ من ِقطاِر اإلبل. والتَـَقطُُّر: لغة يف التَـَقرتُِّ، وهو  من
قتال. وطعنه فـََقطََّرُه تـَْقطريًا، أي ألقاه على أحد قطريه، ومها جانباه، قتقطر، أي سقط. قال اهلذىل التهيُّؤ لل

(2: ) 
_________ 

 د: عود البخور، وابلقصر: الكساحة، وهى الكناسة. يف املفضليات: " يف كل ممسى ".( الكباء، ابمل1)
 ( املتنخل.2)
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ويروى: " يتكسى جلده ". والقطل:  -( 1تقطر جذع الدومة القطل )جمدال يتسقى جلده دمه * كما 
. ويف املثل: " الَنفاُض يـَُقطِ ُر اجلََلَب "، املقطوع. وتقطري الشئ: إسالته َقطرًة قطرة. وتقطري اإلبل، من الِقطارِ 

قال أبو عبيد: اقطار النبت  َقَطروا اإلبل فجلبوها للبيع قطارا قطارا. -أي َفيَن زاُدُهْم  -أي إذا أنـَْفَض القوُم 
اقطريارا: هتيأ لليبس. وقطري بن الفجاءة املازىن، زعم بعضهم أن أصل االسم مأخوذ من قطرى النعال. 

 طرة: اجلسر. والقنطر، ابلكسر: الداهية. قال الشاعر:والقن
رضي هللا عنه أنَّه إن الغريف جين ذات القنطر * الغريف: االمجة. والقنطار: معيار. ويروى عن معاذ بن جبل 

قال: هو ألٌف ومائتا أْوقية. ويقال: هو مائة وعشرون رطاًل. ويقال: ملُء مْسِك الثوِر ذهبًا. ويقال غري ذلك، 
  أعلم. ومنه قوهلم: قَناطرُي مقنطرة.وهللا

_________ 
 -( قبله: التارك القرن مصفرا أانمله * كأنه من عقار قهوة مثل 1)
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ْطمرُي: الفوَفُة اليت يف النواة، وهي القشرُة الرقيقُة، ويقال هي الُنكتة البيضاء اليت يف ظهر النواة القِ  ]قطمر[
 تنبت منها النخلة.

نا هل تذكرون َباَلءان * عليكم إذا ما كان يوٌم ُقماِطٌر ويو  ]قمطر[ ٌم َقْمَطريٌر، أي شديٌد. قال الشاعر: َبين َعمِ 
( : اجملتِمُع. واْقَمَطرَّْت العقرُب، إذا 1واْقَمَطرَّ يومنا: اشتدَّ. أبو عبيد: املُْقَمِطرُّ ) بضم القاف. -يوٌم ُقماِطٌر 

 القربَة، إذا شددهتا ابلوِكاِء. والِقَمْطُر والِقَمْطَرُة: ما ُيصان عطَفْت ذنبها ومجعت نفسها. أبو عمرو: وَقْمَطْرتُ 
ينشد: ليَس ِبعلٍم ما يَعى الِقَمْطُر * ما الِعْلُم إال ما وعاُه فيه الكتب. قال ابن السكيت ال يقال ابلتشديد. و 

 واجلمع قماطر. -الَصدُر 
 قعر البئر وغيزها: عمقها. ]قعر[

_________ 
 راء وختفيفها.( بتشديد ال1)
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َقَعَرْت. الكسائي: قَـ  وقدٌح قـَْعراُن، أي ُمَقعٌَّر. وقصعٌة َقعريٌَة. وقـََعْرُت الشجرَة قـَْعرًا: قلعتها من أصلها، َعْرُت فانـْ
البئَر، أي نزلت حىتَّ انتهيت إىل قـَْعرِها، وكذلك اإلانء إذا شربَت ما فيه حىتَّ انتهْيَت إىل قـَْعرِِه. قال: وأقْـَعْرُت 

 البئَر: جعلت هلا قـَْعرًا. والتَـْقعرُي: التعميُق. والتَـْقعرُي يف الكالم: التشدُق فيه. التقعر: التعمق.
 الشديد. يقال: مجل قعسرى.العقسر والقعسرى: الضخم  ر[]قعس

 اقْـَعْنَصَر الرجل، إذا تقاصر إىل االرض. عن االخفش. ]قعصر[
ْفَرٌة أيضاً، وِمْقفاٌر. ونزلنا ببين  ]قفر[ الَقْفُر: مفازٌة ال ماء فيها وال نبات، واجلمع ِقفاٌر. يقال: أرٌض قـَْفٌر، وقـَ

يـَْقروان. وَقِفَرِت املرأة ابلكسر تـَْقَفُر قـََفرًا فهي َقِفَرٌة، أي قليلة اللحم. والَقفاُر ابلفتح:  فالٍن فِبتنا الَقْفَر، أي مل
 . يقال: أكل خبزه قفارا.اخلبز بال ُأْدمٍ 

 (2 -صحاح  - 101)
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ُز الساَق من أْيٍن وال َوَصٍب * ( : ال يـَْغمِ 1وقفرت أثره أقْـُفُرُه ابلضم، أي قـََفْوتُُه. واقْـتَـَفْرُت مثله. قال الباهلي )
 ( :2وكذلك تـََقفَّْرُت. قال صخر ) -وال يزال أماَم الَقْوِم يـَْقَتِفُر 
أقْـَفَر الرجل: صار إىل القفر. عن ابن السكيت. وأقفر ( * وأقْـَفَرِت الداُر: َخَلْت. و 3فإين ِ عن تـََقفُّرُِكْم َمكيُث )

" ما أقفر بيت فيه خل ". والقفور، مثل التنور: كافور النخل، وهو  فالن، إذا مل يبق عنده أدم. وىف احلديث:
 ( : نبت.4ِوعاء الطْلع. والَقفُّوُر الذى يف شعر ابن أمحر )

َفْخٌر أيضاً، مثال جردحل، والنون زائدة. عن رجٌل قُفاِخٌر بضم القاف وقُفاِخِريٌّ: ض ]قفخر[ خُم اجلثِة. وِقنـْ
 حممد بن السرى.
_________ 

 أعشى ابهلة يرثي أخاه املنتشَر.( 1)
 .224: 2( صوابه " أبواملثلم خياطب صخرا. ديوان اهلذليني 2)
 ( صدره:3)

 أنسل بىن شغارة من لصخر
 القفور: نبت ترعاه القطا. -تعر املاء فيمن يعر  ( بيت ابن أمحر: ترعى القطاة البقل قفوره * مث4)
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( : فما ألوم البيض أن ال تسخرا * وقد رأين الشمط القفندر 1قال الراجز )القفندر: القبيح املنظر.  ]قفندر[
 يريد أن تسخر، وال زائدة. قال هللا تعاىل: -( 2ا )

 )ما منعك أن ال تسجد( *.
، وهو تصغريه. الَقَمُر بعد ثالث لياٍل إىل آخر الشهر، مُسِ َي َقَمرًا لبياضه. ومن كالم بعضهم: ُقَمرْيٌ  ]قمر[
ُر أيضاً: حَتَريُُّ البصَر من الثلج. وقد َقِمَر الرجل يـَْقَمُر َقَمرًا، إذا مل يبصر يف الثلج. وَقِمَرِت الِقْربَُة أيضا، والَقمَ 

وهو شئ يصيبها من القمر كاالحرتاق، فيدخل املاء بني االدمة والبشرة. عن ابن السكيت. وتقمرته: أتيته يف 
( : َسَقَط الَعشاُء به على 3ج يف الَقْمراِء يطلب الَصيد. ومنه قول الشاعر )وتـََقمََّر األسد، إذا خر الَقْمراِء. 

ٍر * حامى الِذمار ُمعاِوِد االقران )  -( 4ُمتَـَقمِ 
_________ 

 ( أبو النجم.1)
 ( قال الصاعاىن: الرواية:2)



 إذا رأت ذا الشيبة القفندرا
 ( عبد هللا بن عنمة الضىب.3)
 -راعى إبله * َسَقَط العشاُء به على ِسْرحاٍن ( وقبله: أبلغ عثيمة أن 4)
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يقول: صادها يف القمراء.  -وقال االعشى: تقمرها شيخ عشاء فأصبحت * قضاعية أتتى الكواهن انشصا 
لرجل وتقمر فالن، أي غلب من يُقاِمُره. قال ابن دريد: والِقماُر: املُقاَمَرُة. وَتقاَمروا: لعبوا الِقماَر. وَقَمْرُت ا

َته فيه فغلْبته َقَمْرتُُه أْقُمُرُه ابلضم َقْمرًا، إذا فاخرته فيه فغلبته. وعود أْقِمُرُه ابلكسر َقْمرًا، إذا العبـْ . وقاَمْرتُُه فـَ
قماري: منسوب إىل موضع ببالد اهلند. والقمرى منسوب إىل َطرْيٍ ُقْمر، وُقْمٌر إما أن يكون مجع أْقَمَر مثل 

( : ال ُصْلَح بيين فاعَلموُه 1. قال الشاعر )ا أن يكون مجع ُقْمِريٍ  مثل روميٍ  وروٍم وزجنيٍ  وزْنجٍ أمحَر ومُحٍْر، وإم
َنُكُم ما مَحََلْت عاتِقي   -َسيفي وما كنَّا بَنْجٍد وما * قَـْرقـََر ُقْمُر الواد ابلشاهق  -وال * بـَيـْ

_________ 
 - نسب اليوم والخلة * اتسع الفتق على الراتق ( أبو عامر جد العباس بن مرداس. وقبل البيني: ال1)
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. واجلمع قماِريٌّ غري مصروٍف. واألْقَمَر: األبيُض. يقال: محاٌر أْقَمُر، وسحاٌب  واالنثى قمرية، والذكر ساُق ُحرٍ 
لَقَمُر وأْقَمَر الَتْمُر: ضربه أْقُمُر. وليلٌة َقْمراُء، أي مضيئٌة. وأْقَمَرْت ليلتنا: أضاءت. وأْقَمْران، أي طلَع علينا ا

 أن ينضج. الربَد فذهبت حالوته قبل
 املَُقْمِجُر: الَقوَّاُس، فارسيٌّ معر ٌب. وأنشد أبو عبيدة: ]قمجر[

 (1مثل القسى عاجها املقمجر )
 لِ  شئ.الَقنَـوَُّر: بتشديد الواو: الضخم الرأس. يقال: بعرٌي قـَنَـَورٌّ. ويقال: هو الشِرس الَصعب من ك ]قنر[
 ( القميص والبطيخ.2عىن َقَطَعُه ُمَدوَّرًا. ومنه ُقوارَُة )قـَوَّرَُه واقْـتَـَورَُه واْقتارَُه، كله مب ]قور[

_________ 
 ( اليب االخزر احلماىن. وقبله:1)



 وقد أقلتنا املطااي الضمر * يروى أيضا: " القمنجر ".
 ( بتخفيف الواو.2)
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ِت، وهي الدواهي العظاُم. قال هنار ودار قوراء: واسعة. ال َوِرايَّ كسائي: لقيُت منه األْقوريَن بكسر الراء، واألقـْ
واقور اجللد اقورارا: تشنج. وقال رؤبة:  -بن توسعة: وكنا قبل ملك بىن سليم * نسومهم الدواهي االقورينا 

ن اخليل: الضامُر. قال بشر: واملقور م -( اجللد والتشنن 1كالشظيف االخشن * عند اقورار )وانعاج عودي  
والقارَُة: األَكَمُة، ومجعها قار وقور. قال الراجز  -( 2يضمَّر ابألصائل فهو هند * أَقبُّ ُمَقلِ ٌص فيه اْقِوراُر )

والقارة: الدبة. والقارة: قبيلة،  -( 4) ( : هل تعرف الدار أبعلى ذى القور * قد درست غري رماد مكفور3)
 ا اهلون بن خزمية، مسوا قارةوهم عضل والديش ابن

_________ 
 ( يف اللسان: " بعد اقورار ".1)
 ( يف املفضليات: " فيه اضطمار ".2)
 ( منظور بن مرثد االسدي.3)
 -( وبعدمها: مكتئب اللون مروح ممطور * أزمان عيناء سرور املسرور 4)
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بىن كنانة، فقال شاعرهم: دعوان قارة ال تنفروان *  الجتماعهم والتفافهم ملا أراد ابن الشداخ أن يفرقهم يف
( ". وفالن بن عبد القارى، 1وهم رماة. وىف املثل: " أنصف القارة من رماها ) -فنجفل مثل إجفال الظليم 

منون وال يضاف. الفراء: انقارت البئر، إذا اهندمْت. والقاُر: القرُي. والقاُر: االبل.  منسوب إىل القارة. وعبد
ويوم ذى قار: يوم لبىن شيبان، وكان  -( 3( : ما إن رأينا ملكا أغارا * أكثر منه قرة وقارا )2الراجز )قال 

 عجم.أبرويز أغزاهم جيشا فظفرت بنو شيبان، وهو أول يوم انتصرت فيه العرب على ال
_________ 

 د أوالها على أخراها( جاء يف أرجازهم: قد أنصف القارة من راماها * إان إذا ما فئة نلقاها * نر 1)



 ( االغلب العجلى.2)
 ( وبعدمها. * وفارسا يستلب اهلجارا:3)
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( : متىن حصني أن 1قـََهَرُه قـَْهرًا: غلبه. وأقْـَهْرتُُه: وجدته مقهورا. قال أبو عبيد: ومنه قول املخبل ) ]قهر[
أي وجد كذلك. ويروى: " قد أذل  على ما مل يسمَّ فاعُله، -يسود جذاعه * فأمسى حصني قد أذل وأقهرا 

ه إىل الذل والقهر. وهو من قياس قوهلم: أمحد الرجل: صار أمره إىل احلمد. وحصني: وأقهرا "، أي صار أمر 
اسم الزبرقان. وجذاعه: رهطه من متيم. وقهز: غلب. وقهر اللحُم أيضاً، إذا أخذْتُه النار وسال ماؤه. ويقال: 

. والقهقرى: الرجوع اضطرارا. ويقال: أخذت فالان قهرة ابلضم، أي اضطرارا أخذُت فالانً قهرة ابلضم، أي
إىل خلف. فإذا قلت: رجعُت الَقْهَقرى، فكأنَّك قلت: رجعت الرجوع الذي يُعرف هبذا االسم، ألنَّ الَقْهَقرى 

 قار.ضرٌب من الرجوع. والقهقرى بتشديد الراء: احلجر الصلب. وكان أمحد بن حيىي يقول وحده: القه
 تها ابلقار. وصانعه قيار.القرُي: القاُر. وَقريَُّْت السفينة: طلي ]قري[

_________ 
 ( يهجو الزبرقان.1)

(2/801) 

 

برفع قيار  -وقيار: اسم مجل ضابئ بن احلارث. وقال: فمن يك أمسى ابملدينة رحله * فإىن وقيار هبا لغريب 
 ( .1على املوضع )
 فصل الكاف

أي أسن، ومكربا أيضا، بكسر الباء. ويقال: عاله املَْكرِبُ. السن  وقد َكرِبَ الرجل َيْكرَبُ ِكرَبًا،  الِكرَبُ يف ]كرب[
 واالسم الَكرْبَُة ابلفتح. يقال: َعَلْت فالانً َكرْبٌَة. وَكرُبَ ابلضم َيْكرُبُ، أي َعظَُم، فهو َكبرٌي وُكباٌر. فإذا أفرط قيل:

 معظمه. قال هللا تعاىل: ر: العظمة، وكذلك الكربايء. وكرب الشئ أيضا:ُكبَّاٌر ابلتشديد. والكرب ابلكس
 -(( *. وقال قيس بن اخلطيم: تَناُم عن ِكرْبِ َشأهنا فإذا * قامت رويدا تكاد تنغرف 2)والذي تـََوىلَّ ِكرْبَُه )

 ويقال أيضاً: فالٌن ِكرْبَُة ولِد أبويِه، إذا كان آخرهم. وقال ابن السكيت: يستوى فيه
_________ 



 ( ويروى أيضا ابلنصب.1)
 ه أيضا بضم الكاف، وقد قرئ للغتني.( وكرب 2)
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الواحد واجلمع واملؤنث. وقال أبو عبيد: هو مثل قوهلم: عجزة ولد أبويه. وقوهلم: كرب قومه ابلضم، أي هو 
رتك ابنا وابن ابن، فالوالء لالبن ، وهو أن ميوت الرجل ويأقْـَعَدَهْم يف النسب، وىف احلديث: " الوالء للكرب "

دون ابن االبن. ويقال أيضا: كرب سياسة الناس يف املال. وفالٌن إْكرِبَُّة قوِمِه، ابلكسر والراء مشدَّدة أي ُكرْبُ 
ى: أتنيث قومه، يستوي فيه الواحد واجلمع واملؤنث. والَكرَبُ ابلتحريك: األَصُف، فارسيٌّ معرب. والُكربْ 

جلمع الُكرَبُ ومجع األْكرَبِ اأَلكاِبُر واالكربون، واليقال كرب، الن هذه البنية جعلت للصفة خاصة، األْكرَبِ، وا
مثل االمحر واالسود، وأنت ال تصف أبكرب. كما تصف أبمحر وال تقول هذا رجل أكرب حىت تصله مبن أو 

اِبرًا عن كاِبٍر، أي َكبريًا عن َكبرٍي يف العز  قوهلم: توارثوا اجملد كتدخل عليه االلف والالم. واملكبوراء: الِكباُر. و 
والشرف. وأْكرَبُْت الشئ، استعظمته. وأكرب الصىب، أي تـََغوََّط، وهو كنايٌة. والَتْكبرُي: التعظيُم. والتكرب 

 واالستكبار: التعظيم.
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ا هو كقوهلم:  " أعزُّ من بـَْيِض األَنوِق ". ويقال والكربيت معروف. وقوهلم: " أعز من الِكرْبيِت األمحِر " إمنَّ
بن العجاج: هل ينفعين كذب سختيت * أو فضة أو ذهب كربيت أيضاً: ذهٌب ِكرْبيٌت، أي خالص. قال رؤبة 

- 
 ( :1الكرت ابلكسر: السنام. قال الشاعر ) ]كرت[

كرت ابلتحريك مثله. ( * قال االصمعي: ومل أمسع الكرت إال يف هذا البيت. وال2كرت كحافة كري الني ملموم )
 قال أبو عبيد: يقال هو بناٌء مثل الُقبَّة، شبه السنام به.

الكثرة: نقيض القلة. وال تقل الكثرة ابلكسر، فإهنا لغة رديئة. وقد كثر الشئ فهو كثري. وقوم َكثرٌي،  ]كثر[
 وهم َكثريوَن. وأْكثـََر الرجل، أي كثر ماله.

_________ 
 انقته.( هو علقمة بن عبدة يصف 1)



 ( صدره:2)
 قد عريت حقبه حىت استطف هلا:
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ويقال: كاثرانهم فكثرانهم، أي غلبناهم ابلكثرة. ومنه قول الكميت يصف الكالب والثور: وعاث يف غابٍر 
مها والعثعثة: اللني من االرض. واملكافئ: الذى يذبح شاتني إحدا -* حنَر املكافئ واملكثور يهتبل  منها ِبَعثْـَعَثةٍ 

مقابلة االخرى، للعقيقة. ويهتبل: يفرتص وحيتال. واستكثرت من الشئ، أي أكثرت منه. والُكثْـُر ابلضم من 
( : فإنَّ الُكثْـَر أعياين قدمياً * ومل 1من ربيعة ) املال: الَكثرُي. ويقال: ماله ُقلٌّ وال ُكثْـٌر. وأنشد أبو عمرو لرجل

مد هلل على القلِ  والُكْثِر، والقلِ  والِكْثِر. والتكاثـُُر: املُكاَثرُة. وعدٌد كاِثٌر، أي يقال: احل -أُْقرِتْ َلُدْن أين ُغالُم 
ا الِعزَُّة للكاِثِر  وفالن يـََتَكثَـُّر مبال غريه. ابن  -َكثرٌي. قال األعشى: ولسَت ابألْكَثِر منهم حًصى * وإمنَّ

 السكيت: فالن مكثور عليه، إذا نفد
_________ 

 بن حسان، من بىن احلارث بن مهام.( هو عمرو 1)
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ما عنده وكثرت عليه احلقوق، مثل مثمود، ومشفوه، ومضفوف. والكوثر من الرجال: السيد الَكثرُي اخلري. قال 
قد والَكْوثـَُر من الغبار: الَكثرُي. و  -كثرٌي اي ابَن َمرواَن طيِ ٌب * وكان أبوك ابُن العقاِئِل َكْوَثرا   الكميت: وأنتَ 

 ( :1َتَكْوثـََر. قال الشاعر )
( * والكوثر: هنر يف اجلنة. والكثار ابلضم: الكثري. والكثُر: مجار النخل، 2وقد اثَر نقع املوِت حىت تكوثرا )

 احلديث: " ال َقْطَع يف مثٍر وال َكَثٍر ". وقد أْكثـََر النخل، أي أطلع.ويقال َطلعها. ويف 
( ، فهو كدر وكدر أيضا، مثل فخذ 3َكِدَر املاُء ابلكسر َيْكَدُر َكَدرًا )  الَكَدُر: خالف الَصفو. وقد ]كدر[

 وفخذ. وأنشد ابن األعرايب:
 (4لو ُكْنَت ماًء كنت غري كدر )

_________ 
 ة.( حسان بن نشب1)



 ( صدره:2)
 أبو أن يبيحوا جارهم لعدوهم

 ( كدر املاء، مثلثة الدال، وكذلك كدر العيش.3)
 ( بعده:4)

 ب يف صفا ذى صخر:ماء سحا
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ديرًا. ويقال: َكَدَر عيُش فالن، وَتَكدََّرْت وكدر املاء ابلضم َيْكُدُر ُكدورًَة مثله، وكذلك َتكدََّر وَكدَّرَُه غريه َتكْ 
 معيشته. والَكَدُر أيضاً: مصدر األْكَدِر، وهو الذى يف لونه كدرة. قال رؤبة:

مر الوحش: بناُت أْكَدَر، ُنسبت إىل فحٍل. والُكْدِريُّ: ضرٌب من ( * ويقال حلُِ 1أكدر لفاف عناد الروغ )
جوينٌّ، وَغطاٌط. فالُكْدِريُّ الُغرْبُ األلواِن الرقُش الظهوِر والبطوِن الصفُر القطا، وهو ثالثة أضُرٍب: ُكْدِريٌّ، و 

، كأنَّه نسب إىل معظم القطا، وهي ُكْدٌر. ونذك ر الباقَينْي يف موضعهما. احللوِق، وهو ألطف من اجلوين ِ
َقُع فيه متٌر. واألْكَدرِيَُّة: مسألة يف الفرائض، وهي: زوٌج وأمٌّ وَجدٌّ وأخٌت ألٍب وأمٍ . وا لُكَدْيراُء: لنب حليب يـُنـْ

وَتكاَدَرِت العنُي يف الشئ، إذا أدامت النظر إليه. والكندر: اللبان. والكندر والكنادر: القصري الغليظ مع 
ٍة، و   ( :2يوصف به الغليُظ من مُحُِر الوحش. قال الراجز )ِشدَّ

_________ 
 ( يف اللسان: " الروع ".1)
 ( العجاج.2)

(2/804) 

 

والكدر بتشديد الراء: الشاب احلادر الشديد.  -( 1كأن حتيت كندرا كنادرا * جأاب قطوطى ينشج املشاجرا )
. واْنَكَدَرِت النجوُم.  وانكدر، أي أسرع وانقضَّ

تاِن الَكرُّ ابلفتح: احلبل ُيْصَعُد به على النخلة. والَكرُّ أيضاً: واحد األْكراِر، وهي اليت ُتَضمُّ هبا الظَِلفَ  []كرر
 وُتْدَخُل فيهما. والَكرُّ أيضاً: حبُل الِشراِع، ومجعه كروٌر. قال العجاج:

 ( :3كر وكر. قال الشاعر )( * وقال الفراء: الِكراُر: االْحساُء، واحدها  2جذب الصراريني ابلكرور )



 اتِن: الَقرَّاتِن، ومها الغداة والعشي، لغة( * والَكرَُّة: املَرَُّة، واجلمع الَكرَّاُت، والَكرَّ 4هبا قـُُلٌب عاِديٌَّة وِكراُر )
_________ 

 ( ينشج املشاجرا، أي يصوت ابالشجار.1)
 ( قبله:2)

د بطء. ويثانيه: أي يثنيه. واحلؤور: مصدرحار. والصراريون: الاي بثانيه عن احلؤور * يصف مركبا. الاي، أي بع
 املالحون واحدهم صرارى.

 ( هو كثري.3)
 الصواب " به ". وصدره: ( قال ابن برى:4)

 وما دام َغْيٌث من هِتاَمَة طيب:
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ِبِكْديـَْوٍن وأُْبِطنَّ ُكرًَّة * فُهنَّ  َعِفُن جُتلى به الدروع. قال النابغة: ُعلنيَ حكاها يعقوب. والكرَُّة ابلضم: البْعُر ال
والكر: واحد أكرار الطعام. وفرٌس ِمَكرٌّ: يصلح للَكرِ  واحلملِة. واملََكرُّ ابلفتح:  -( 1وضاٌء صافياُت الغالئل )

( ". والكر 2ل الساحرة: " اي َكراِر كريه )موضع احلرب. وكرار، مثل قطام: خرزة تؤخذ هبا نساء األعراب، تقو 
ة: رََحى َزْوِر البعري، وهي إحدى الثفنات اخلمس. والكر كرة أيضا: اجلماعة من الناس. وأبو مالك عمرو كر 

بن كركرة: رجل من علماء اللغة. والكر: الرجوع. يقال: كره، وَكرَّ بنفسه، يتعدَّى وال يتعدَّى. والَكريُر: صوٌت 
( : َيِكرُّ َكريَر الَبْكِر ُشدَّ ِخناقُُه * ليَـْقتُـَلين واملرُء 3شاعر )نوق. تقول منه: َكرَّ َيِكرُّ ابلكسر. قال الكصوت املخ
 -ليس ِبقتَّاِل 

_________ 
 ( يف اللسان: " وأشعرن كرة فهن إضاء ". وكذلك يف املخطوطة.1)
 ه ".( بعده: " اي مهرة امهريه، إن أقبل فسريه، وإن أدبر فضري2)
 ( امرؤ القيس.3)
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وكررت الشئ تكريرا وتكرارا. قال أبو سعيد الضرير: قلت اليب  : الكرير: احلشرجة عند املوت.وقال أبو زيد
عمرو ما الفرق بني تفعال وتفعال؟ فقال: تفعال ابلكسر اسم، وتفعال ابلفتح مصدر. وتكر كر الرجل يف 

إذا مجعته بعد  أمره، أي تردد. والكر كرة يف الضحك مثل القرقرة. والكر كرة: تصريف الريح السحاب،
 تفرق. وقال:

، أي دفعته اب تت تكر كره اجلنوب * وأصله تكرره، من التكرير. وكركرت ابلدجاجة: صحت هبا. وَكرَْكْرتُُه عينِ 
 ورددته.
 الُكْزبـَُرُة من األابزير، بضم الباء وقد تفتح، وأظنُّه معرابً. ]كزبر[
د   ]كسر[ سرٌي كما قالوا: كفٌّ خضيٌب. للتكثري واملبالغة. وانقٌة كَ كسرت الشئ فانكسر وتكسر وَكسَّْرتُُه، شدِ 

. قال العجاج:  ويقال: َكَسَر الطائُر، إذا ضمَّ جناحيه حني ينقض 
 (2 -صحاح  - 102تـََقضِ َي البازي إذا البازي َكَسْر * )
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ن حيُث يكسر جانباه من عن اِسُر: الُعقاب. والِكْسُر، ابلكسر: أسفل ُشقَِّة البيت اليت تلي األرض موالك
ميينك ويسارك، عن ابن السكيت. قال: ومنه قيل: فالٌن ُمكاِسري، أي جاري، ِكْسُر بيِته إىل جانب ِكْسِر 

( 2ور. قال الشاعر: أال بكرت عرسي بليل )( ، واجلمع كس1بييت. والِكْسُر أيضاً: َعْظٌم ليس عليه كثري حلم )
وال يكون كذا إال وهو مكسور. ويقال أيضا لعظم الساعد مما يلي  -تلومين * وىف كفها كسر أبح رذوم 

( كسرا 3( َعرْيًا كنَت َعرْيَ مذلة * ولو كنت )3الِنصف منه إىل املرفق: ِكْسُر قَبيٍح. قال الشاعر: فلو كنت )
، مثل تُح يف هؤالء الثالثة لغٌة. والكسرة: القطعة من الشئ املكسور، واجلمع كسروالف -كنت كسر قبيح 

قطعة وقطع. وعود صلب املكسر، بكسر السني، إذا َعرْفت َجْوَدَتُه بكسرِِه. ويقال: فالن طيِ ب املَْكِسِر، إذا 
 كان حممودًا عند اخِلربة.

_________ 
 ( يف اللسان: " كبري حلم ".1)
 ان: " وعاذلة هبت على ".( يف اللس2)
 امل. وقوله " فلو ... ولو " من البحر الطويل.( يف اللسان: " لو كنت. أو كنت " من البحر الك3)
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 ذاُت ُكسوٍر، أي ذات َصعوٍد وَهبوٍط. ورجٌل ذو َكَسراٍت وَهَزراٍت، إذا كان يـُْغنَبُ يف كل شئ. وكسار وأرضُ 
احلطب: دقاقه. وشئ كسري، أي مكسور، واجلمع كسرى، مثل مريض ومرضى. وكسرى: لقب ملوك الفرس، 

مثل حرمى، عن أىب كسرها، وهو معرب " خسرو "، والنسبة إليه كسروى وإن شئت كسرى بفتح الكاف و 
عمرو. ومجع كسرى أكاسرة على غري قياس، الن قياسه كسرون بفتح الراء، مثل عيسون وموسون بفتح 

 السني.
( ، 1لرجُل )َكشَر البعري عن انبه، أي كشف عنها. ابن السكيت: الَكْشُر: التبسُّم. يقال: َكَشَر ا  ]كشر[

 االسنان.واْنَكلَّ، واْفرَتَّ، وابتسم، كل ذلك تبدو منه 
. هذا احلرف نقلته  ]كظر[ الُكْظُر يف ِسَيِة القوس، هو الَفْرُض الذي فيه الَوتـَُر. والُكْظُر أيضاً: ما بني الرَتْقـَُوَتنْيِ

 من كتاب من غري مساع.
_________ 

 ابب ضرب. ( كشر عن أسنانه يكشر كشرا: أبدى، من1)
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( . والكنعرة: الناقة 1األصمعي: إذا محل الَفصيُل يف سنامه شحماً قيل: أْكَعَر فهو مكعر، أي جمذ ) ]كعر[
 العظيمة، ومجعها كناعر، حكاه أبو عبيد عن أىب زيد.

نه مسيت رءوس س جمتمٌع، ومالكعربة: واحدة الكعابر، وهو شئ خيرج من الطعام إذا نـُقِ َي غليُظ الرأ ]كعرب[
 العظام الَكعابَر. ويقال: كعربه ابلسيف، أي قطعه، ومنه مسى املكعرب الضىب، النه ضرب قوما ابلسيف.

الُكْفُر: ضدُّ اإلميان. وقد َكَفَر ابهلل ُكْفرًا. ومجع الكاِفِر كفار وكفرة وكفار أيضا، مثل جائع وجياع،  ]كفر[
والُكْفُر أيضاً: ُجحوُد النعمِة، وهو ضدُّ الشكر. وقد َكَفَرُه ُكفورًا وُكْفراانً. الَكواِفُر. وانئم نيام. ومجع الكاِفَرِة 

 وقوله تعاىل:
 )إانَّ بُكلٍ  كاِفرون( *، أي جاحدون. وقوله عزوجل:

 )فأىب الظاملون إال ُكفورًا( *. قال األخفش: هو مجع الكفر، مثل برد وبرود.
_________ 

 نامه الشحم.أي محل يف س ( أجذى فهو جمذ،1)
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والكفر ابلفتح: التغطية. وقد كفرت الشئ أكفره ابلكسر َكْفرًا، أي َسرَتْتُُه. ورماٌد مكفوٌر، إذا سَفت الريُح 
غري رماد ( : هل تعرف الدار أبعلى ذى القور * قد درست 1الرتاَب عليه حىت غطته. وأنشد االصمعي )

احلديث: " خترُجكم الروُم منها َكْفرًا َكْفرًا " أي قريًة قريًة، من قرى والكفر أيضا: القرية. ويف  -( 2مكفور )
الشام. وهلذا قالوا: َكْفُر ُتواث، وَكْفُر تِْعقاٍب وغري ذلك، إمنا هي قرى نسبت إىل رجاٍل. ومنه قول معاوية: " 

َمَع وما أشبهها. والَكْفُر قول: إهنم مبنزلة املوتى ال يشاهدون األمصار واجلُ أهل الُكفوِر هم أهل القبور "، ي
أيضاً: القرُب. ومنه قيل: " اللهم اغفر ألهل الُكفوِر ". والَكْفُر أيضاً: ظُْلَمُة الليل وسواُده. وقد ُيْكَسُر، قال 

 أي فيما يواريه من سواد الليل. -ْفِر ( : فَوَرَدْت قبل انبالِج الَفْجِر * وابُن ذُكاَء كامٌن يف كَ 3محيد )
_________ 

 ( ملنظور بن مرثد االسدي.1)
 ( بعده:2)

 مكتئب اللون مروح ممطور
 ( االرقط.3)

(2/807) 

 

والكافر: الليل املظلم، النه سرت كل شئ بظلمته. والكاِفُر: الذي َكَفَر درَعه بثوٍب، أي غط اه ولبَسه فوقه. 
 عليه. والكاِفُر: ه يسرت نَِعَم هللاوكل شئ غطى شيئا فقد َكَفَرُه. قال ابن السكيت: ومنه مسي الكاِفُر، ألن

يعين الشمس أهنا  -البحُر. قال ثَعلبة بن ُصَعرْي املازين: فـََتذَكَّرا ثـََقاًل رَثيدًا بـَْعَد ما * ألَقْت ذُكاُء مَييَنها يف كاِفِر 
ل: حىتَّ إذا بدأت يف املغيب. وحيتمل أن يكون أراد الليَل. وذكر ابن السكيت أن َلبيدًا سرَق هذا املعىن فقا

( : النهر العظيم. 1والكاِفُر الذي يف ِشعر املتلم س ) -َقْت َيدًا يف كاِفٍر * وأَجنَّ َعوراِت الثُغوِر َظالُمها ألْ 
 والكاِفُر: الزارُع، ألنه يغطِ ي الَبْذَر ابلرتاب. والُكفَّاُر: الزر اُع. واملَُتَكَفُر: الداخل يف سالحه.

_________ 
 -ن جنب كافر * كذلك أقنو كل قط مضلل ألقيتها ابلثىن م( يف قوله: ف1)
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وأكفرت الرجل، أي دعْوتُه كاِفرًا. يقال: ال ُتَكفْر أحدًا من أهل القبلة، أي ال تـَْنُسبهم إىل الُكْفِر. والَتْكفرُي: 
( : وإذا 1َمُن له. قال جرير )ويتطا أن خيضع اإلنسان لغريه، كما ُيَكفِ ُر الِعْلُج للدهاقني: يضع يَده على صدره

ْعَت حبرِب قيٍس بـَْعَدها * فَضعوا السالَح وَكفِ روا تكفريا  وَتْكفرُي اليمني: ِفْعُل ما جيب ابحلْنِث فيها.  -مسَِ
 . وقالواالسم الَكفَّارَُة. والَتْكفرُي يف املعاصي، كاإلحباِط يف الثواِب. أبو عمرو: الكافوُر: الطَْلُع. والفراء مثله

األصمعي: هو وعاء طلِع النخِل. وكذلك الُكُفرَّى. والكافوُر من الطيِب. وأما قول الراعي: تكسو املفارَق 
ُبَل  -والَلبَّاِت ذا أرٍَج * من ُقْصِب ُمْعَتِلِف الكافوِر درَّاِج  فإنَّ الظيب الذي َيكوُن منه املسُك إمنا يرعى ُسنـْ

 ( ، حكاه أبو عبيد عن الفراء.2الفاء: العظيم من اجلبال )  بكسرالطيِب، فيجعله كافورًا. والَكِفرُ 
_________ 

 ( خياطب االخطل ويذكر ما فعلت قيس بتغلب يف احلروب الىت كانت بينهم.1)
 ( يف املطبوعة االوىل: " احلبال " حتريف، صوابه من اللسان. وأنشد حملمد بن عبد هللا بن منري الثقفى: =2)
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: رأيته ُمْكَفِهرَّ الوجِه. وقد اْكَفَهرَّ الرجُل، إذا عَبس. ومنه قول ابن مسعود رضي هللا عنه: " إذا يقال ]كفهر[
اللوِن، إذا ضرب لونه إىل لقيت الكافر فالقه بوجه مكفهر "، يقول: ال تلقه بوجه منبسط. وفالٌن ُمْكَفِهرُّ 

( . * ميشى مبثل قائم الفسطاط * مبكفهر اللون ذى 1طاط )الُغرْبَِة مع الِغَلِظ. قال الراجز: قام إىل عذراء ابلغ
 ( * واملُْكَفِهرُّ من السحاب: األسوُد الغليُظ الذى ركب بعضه بعضا.2حطاط )
ذي أصاب اخلاِتُن طرَف َكَمَرتِِه. والِكِمرَّى مثال الزِِمكَّى: الَكَمُر: مجع َكَمَرٍة. واملَْكموُر: الرجل ال ]كمر[

 ذكره ابن السراج يف كتابه.العظيُم الكمرة، 
( كذا يف املخطوطة. وىف اللسان أيضا: " يف 1) -= له أرج من جممر اهلند ساطع * تطلع رايه من الكفرات 

لليل. وىف املطبوعة االوىل: " ابلقطاط " الغطاط "، وهو الصواب. والغطاط: السحر، أو بقية من سواد ا
 حتريف.

 ( احلطاط: حروف الكمرة.2)
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( اليوم 2( : وهللا لوال شيخنا عباد * لكمروان )1وكامرته فكمرته أكمره، إذا غلبته بعظم الكمرة. قال الراجز )
 -أو لكادوا 

تقارب، مثل الكردحة. ويقال َقْمَطَرُه وَكْمرَتَُه مبعىًن. والُكْمرُتُ أبو عمرو: الكمرتة: مشية فيها  ]كمرت[
 ِر والُكناِدِر، مبدالت.والُكماِتُر: القصرُي، مثل الُكْندُ 

 الُكمَّثْـَرى من الفواكه، الواحدة كمثراة. ]كمثر[
وقوهلم: نعوذ ابهلل من احلَْوِر بعد الَكْوِر، كاَر الِعماَمَة على رأسه َيكورُها َكْورًا، أي الَثها. وكلُّ َدْوٍر َكْوٌر.   ]كور[

ة من اإلبل. يقال: على فالٍن َكْوٌر من اإلبل. أي من النقصان بعد الزايدة. والَكْوُر أيضاً: اجلماعة الكثري 
 وجعله أبو ذؤيب يف البقر أيضا فقال:

_________ 
 ( أبو ذؤيب.1)
 ( يف اللسان: " لكامروان ".2)
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 جلمعوالكوُر ابلضم: الَرْحُل أبداته، وا -( 1وال مشب من الِثرياِن أفْـَرده * عن َكْورِِه َكثْـَرُة اإلْغراِء والَطَرُد )
أْكواٌر وكرياٌن. والكوُر أيضاً: كوُر احلداد املبينُّ من الطني والكوُر أيضاً: موضُع الزانبري. وكوارة النحل: عسلها 
يف الَشَمع. والكورَُة: املدينة، والُصْقُع واجلمع ُكَوٌر. والكارَُة: ما حُيمل على الَظهر من الثياب. وَتْكويُر املتاِع: 

فَكوَّرَُه، أي ألقاه جمتمعاً. وأنشد أبو عبيدة: َضربناه ُأمَّ الرأس والنَـْقُع ساِطٌع * َفَخرَّ  طعنهمجعه وشدُّه. ويقال: 
وَكوَّْرتُُه فَتَكوََّر، أي سقط. قال: أبو َكبري اهلذيل: ُمَتَكوِ ريَن على املعاري بينهم * ضرٌب  -صريعاً لليديِن مَكوَّرا 

 امة: كورها.العموتكوير  -َكتَـْعطاِط املَزاِد االثجل 
_________ 

 ( يف اللسان:1)
وال شبوب من الثريان أفرده * قال ابن برى: أورده اجلوهرى بكسر الدال، وصوابه برفع الدال. وأول 

 -القصيدة: اتهلل يبقى على االايم مبتقل * جون السراة رابع سنه غرد 
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 الكتاب: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية
 هـ(393املؤلف: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف: 

 حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار
 بريوت -الناشر: دار العلم للماليني 

 م 1987 - هـ 1407بعة الطبعة: الرا
 6عدد األجزاء: 

 تاب موافق للمطبوع، وهو مذيل حبواشي احملقق[]ترقيم الك

ه، ويقال زايدُة هذا من ذاك. وقوله تعاىل:  وتكوير الليِل على النهار: تـَْغِشَيته إايَّ
ؤها. وقال أبو عبيدة: اس رضي هللا عنه: ُغوِ َرْت. وقال قتادة: ذهب ضو )إذا الشمُس ُكوِ َرْت( * قال ابن عب  

ا ُكوِ َرْت مثل َتْكويِر الع مامِة تـَُلفُّ فتمحى. والَتَكوُُّر: التقطُّر والتشمُّر. واَكتاَر الفرُس: رفع َذنـََبه يف ُحْضرِِه. ورمبَّ
( ، أي لئيم. قال أبو بكر ابن 1ل مكورى )قالوا: كاَر الرجُل، إذا أسرع يف مشيته، حكاه ابن دريد. ورج

إذا مجعه. قال: وهو مفعلى بتشديد الالم، الن فعللى مل : هو العظيم روثَِة األنِف، مأخوٌذ من َكوَّرَُه السرَّاج
 ( .1جيئ. قال: وقد حتذف االلف فيقال مكور )

العانة يف كهر الضحى * دوهنا أحقب ذو حلم ( : فإذا 2َكَهَر النهاُر َيْكَهُر َكْهرًا: ارتفع. قال الشاعر )  ]كهر[
 - (3زمي )

_________ 
 ( بتثليث امليم، يف القاموس.1)
 هو عدى بن زيد.( 2)
 -( قبله: مستخفني بال أزوادان * ثقة ابملهر من غري عدم 3)
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 والكهر أيضا: االنتهار. وىف قراءة عبد هللا ابن مسعود رضي هللا عنه:
 هور: العظيم من السحاب.عىن. قال: والكنَكَهَرُه وقهره مب)فأمَّا اليتيَم فال َتْكَهْر( *. قال الكسائي:  

أبو عمرو: الكري احلدَّاد، وهو ِزقٌّ أو ِجْلٌد غليٌظ ذو حافاٍت. وأمَّا املبينُّ من الطني فهو الكور. وكري:  ]كري[
 اسم جبل.
 فصل امليم

ُت بينهم مُماَءرًَة، أي َمْأرًا، وماَءرْ ْرُت بني القوم امِلئَرُة ابهلمز: الَذْحُل والعداوُة، ومجعها ِمئَـٌر. أبو زيد: َمأَ  ]مأر[
َرُة، واجلمع ِمئَـٌر. وقال االموى: ماءرته مماءرة: فاخرته، حكاه عنه  عاديُت بينهم وأفسدُت. قال: واالسُم امِلئـْ

 أبو عبيد. قال: وقال أبو زيد: يقال هم يف أمر َمِئٍر، بفتح امليم، أي شديد.
ا ُكيِنَ به عن الِبضاِع. وَمرَتَ ِبَسْلِحِه، إذا َرمى به، مثل َمَتَح.  احلبَل، أي مدددُّ. وقد َمرَتْتُ املرَْتُ: املَ  ]مرت[ ته. ورمبَّ

 واملرَْتُ: لغٌة يف البرْت، وهو القطع.
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ن هذه الناقة. ويف احلديث أنَّه هنى املَْجُر ابلتسكني: اجليُش الكثرُي. واجملر أيضا: أن يباع الشئ مبا يف بط ]جمر[
لبيع إجمارا. ويقال أيضا: ماله جمر، أي عقل. واجملر ابلتحريك: االسُم من ن املَْجِر. يقال منه: أجْمَْرُت يف اع

قولك: أجْمََرِت الشاُة فهي مُمْجٌر، وهو أن يعظ م ما يف بطنها من احلمل وتكون مهزولًة ال تقدر على النهوض. 
ٌر، لثقله وِضَخمه. االصمعي: ومنه قيل للجيش العظيم: جمَْ  : شاٌة جمرة ابلتسكني، عن يعقوب. قالويقال أيضاً 

وسئل ابُن لساِن احلُمََّرِة عن الضأن فقال: " ماُل ِصْدٍق، قـَْريٌَة ال مِحَى هبا إذا أفلتْت من جَمَْرتـَْيها "، يعين من 
السباُع. فسمامها جمرتني،  َشر، وهو أن تنتشر ابلليل فتأيت عليهااملَْجِر يف الدهر الشديد وهو اهلُزال، ومن النَ 

 ( : " من جرتيها ". واجملر أيضا ابلتحريك: لغة يف النجر،1القمران والعمران. وىف نسخة بندار )كما يقال: 
_________ 

 ( بندار بن عبد احلميد، ويعرف اببن لزة، أخذ عن القاسم بن سالم، وكان املربد يالزمه.1)
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 .ون، مثل خنجت الدلو وخمجتالهنم يبدلون امليم من الن وهو العطش. قال ابن السكيت:
 خَمََرْت السفينة مَتَْخُر ومَتُْخُر خَمْرًا وخُمورًا، إذا جرْت تشقُّ املاء مع صوت. ومنه قوله تعاىل: ]خمر[

ٍر: َسحاِئُب )وَترى الفلك َمواِخَر فيه( *، يعين جواري. ويقال: خَمَْرُت األرَض، أي أرسلُت فيها املاء. وبناُت خمَْ 
اً. واْسَتْمَخْرُت الريَح، إذا استقبلتها أبنفك. قال الراجز يصف الذئب: ( منتصباٍت رِقاق1جيئن قـُُبَل الصيف )

وىف احلديث: " إذا أراد أحدكم البول فليتمخر  -يستمخر الريح إذا مل يسمع * مبثل مقراع الصفا املوقع 
يارهم قبلها كيال ترد عليه البول. وامتخرت القوم: انتقيت خالريح ". أي فلينظر من أين جمراها فال يست

 وخُنْبَـتَـُهم قال الراجز:
 (2من خُنَْبِة الناِس اليت كان اْمَتَخْر )

_________ 
 ( أي يف أول الصيف. وقبل كل شئ: أوله.1)
 ( أنشد يف اللسان للعجاج:2)

 من خمة الناس الىت كان امتخر:
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الذى ختتاره، عن أىب زيد. واملاخوُر: جملُس الُفسَّاِق. والَيُمخوُر: لشئ كسر امليم وضمها: اواملخرة واملخرة، ب
 -الطويُل. قال العجاج يصف مجال: يف شعشعان عنق ميخور * حاىب احليود فارض احلنجور 

مئزره * ليال وما  املََدرَة: واحدُة املََدِر. والعرب تسمى القرية مدرة. قال الراجز: شد على أمر الورود ]مدر[
يقال: أهل املدر والوبر. ومدر: قرية ابليمن، ومنه فالن املدرى. واملدرية: رماح  -( 1أذين املدره ) اندى

كانت تركَّب فيها القرون احملدَّدة مكان األسن ة. قال لبيد يصف البقرة والكالب: فَلِحْقَن واْعَتَكَرْت هلا َمْدرِيٌَّة 
 لقرون. وَمَدْرُت احلوَض أْمُدرُُه، أي أصلحته ابملدر.يعين ا -ها ومَتاُمها * كالَسْمَهرِيَِّة َحدُّ 
_________ 

 ( االذين هاهنا: املؤذن.1)
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املثل: " أخبل من مادر "، وهو رجل من هالل بن عامر بن صعصعة، النه سقى إبله فبقى يف أسفل وىف 
يشرب من فضله. قال الشاعر: لقد جللت خزاي هالل  احلوض ماء قليل فسلح فيه ومدر به حوضه، خبال أن

املدر، فتمدر به واملمدرة: ابلفتح: املوضع الذى يؤخذ منه  -( 1بن عامر * بىن عامر طرا بسلحة مادر )
َبني. واألْمَدُر من  احلياض، أي ُتَسدُّ َخصاُص ما بني حجارهتا. ورجٌل أْمَدُر بنيِ  املََدِر، إذا كان منتفخ اجلنـْ

 اع: الذي يف جسده ُلَمٌع من َسْلِحِه. ويقال لون له.الضب
جه. وَمَذَر إتباٌع له. وَمِذَرِت البيضة: يقال: تفرقت إبله َشَذَر َمَذَر، وِشَذَر ِمَذَر، إذا تفرَّقت يف كل  و  ]مذر[

 ف إىل اخلالء.فسدت وأْمَذَرهْتا الدجاجُة. وَمِذَرْت َمِعَدتُُه، أي فسدت. واألْمَذُر: الذي ُيكِثر االختال
_________ 

 -( وبعده: فأف لكم ال تذكروا الفخر بعدها * بىن عامر أنتم شرار املعاشر 1)
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 والتمذر: خبث النفس. يقال: رأيت بيضًة َمِذرًَة َفَمَذَرْت لذلك نفسي، أي خبثت.
: اللنب املتقطع. يقال: اْمَذقـَرَّ الرائُب اْمِذْقراراً  ]مذقر[ ، إذا تقطَّع وصار اللنب انحية واملاء انحية. وىف املُْمَذِقرُّ

قتلته اخلوارج على شاطئ هنر: " فسال دمه املاء فما امذقر " قال االصمعي:  باب حنيحديث عبد هللا بن خ
 االمذقرار أن جيتمع الدم مث يتقطع وال خيتلط ابملاء. يقول: فلم يكن كذلك ولكنه سال وامتزج ابملاء.

( : َرعى الَرْوَض 1عر ). واملَرارَُة الىت فيها املرة. وشئ مر. واجلمع أْمراٌر. قال الشاضد احلالوة املَرارَة: ]مرر[
وأما قول النابغة: ال أعرفنك فارضا لرماحنا * يف جف  -يف الَومْسيِ  حىتَّ كأمنا * يرى بيبيس الدو أمرار علقلم 

 -( 2تغلب واردى االمر )
_________ 

 ا وحشيا.( االعشى يصف محار 1)
" فارضا " هي يف اللسان " عارضا  و -( وقبله: من مبلغ عمرو بن هند آية * ومن النصيحة كثرة االنذار 2)

 "، وفسره بقوله: " أي ال متكنها من عرضك ". ويروى: " يف جف ثعلب "، يعىن ثعلبة بن سعد بن ذبيان.
 (2 -صحاح  - 103)
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، أي األالُء والشيُح. وهذا أَمرُّ من كذا. قالت امرأة من : رِْعُي بين فالٍن املُرَّاتنِ فهى مياه يف البادية مرة. ويقال
: َحبٌّ ُمرٌّ خيتلط ابلرب. ومر: أبو متيم، وهو مر العرب: صغراها مراها. واالمرين: الفقر واهلََرم. واملارورُة واملَُرْيراءُ 

قريش، هو مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن  بن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر. ومرة: أبو قبيلة من
ن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث مالك بن النضر. ومرة: أبو قبيلة من قيس عيالن، وهو مرة ب

قيس عيالن. واملرى: الذى يؤتدم به، كأنَّه منسوب إىل املَرارَِة. والعامة ختففه. وأنشدين  ابن غطفان بن سعد بن
وأبو مرة: كنية إبليس. واملرار، بضم امليم: شجرمر،  -م مثواى لباخية * وعندها املرى والكامخ أبو الغوث: وأ
آكل املرار، وهم قوم من العرب. واملر ه االبل قلَصت عنه َمشاِفُرها، الواحدة ُمرارٌة. ومنه بنو إذا أكلت من

 ابلفتح: احلبل. قال الراجز:
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يضا: موضع، وهو من مكة على مرحلة. وبطن مر أ -خشاشى ابزل جور  ( * بني1مث شددان فوقه مبر )
هَنا * َمرًّا مَشاٌل وَمرًّا ابرحٌ  يقال:  - َتِرُب واملرة: واحدة واملرار. قال ذو الرمة: ال بل هو الشوُق من داٍر خَتَوَّ

م. واملرمارة: اجلارية الناعمُة فالٌن يصنع ذلك األمر ذاَت امِلراِر، أي يصنعه مرارا ويدعه مرارا. واملرمر: الرخا
إحدى الطبائع األربع. وامِلرَُّة: القو ة وشدُة الَعقل أيضاً. الرجراجُة، وكذلك املَْرمورَُة. والَتَمْرُمُر: االهتزاز. واملرة: 

ميُة. قال الشاعر: وال َمريٌر، أي قويٌّ ذو ِمرٍَّة. واملَْمروُر: الذي غلبت عليه امِلرَُّة. واملَريُر واملَريَرُة: العز ورجٌل 
 -. أنـَْثين من َطرْيٍَة عن َمريَرٍة * إذا األْخَطُب الداعي على الَدْوِح صرصرا

_________ 
  احلر * أعيا فنطناه مناط اجلر:( قبله: زوجك اي ذات الثنااي الغر * والربالت واجلبني1)
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ُله، وا : املصاريُن جيتمع فيها الَفرْ واملرير من احلبال: ما َلُطَف وطال واشتدَّ فـَتـْ ُث. قال جلمع املراِئُر. واألَمرُّ
لقيُت منه األَمر ِيَن بنون اجلمع، وهي أبو زيد:  -الشاعر: فال هُتْدي االمر وما يليه * والهتدن َمْعروَق الِعظاِم 

نهم مرامر الدواهي. ومرامر: اسم رجل، قال شرقي بن القطامى: إن أول من وضع خطنا هذا رجال من طيئ م
وإمنا قال آل مرامر النه  -بن مرة. قال الشاعر: تعلمت ابجاد وآل مرامر * وسودت أثوايب ولست بكاتب 

لمة من أىب جاد، وهم مثانية. ومر عليه وبه مير َمرًّا وُمرورًا: ذَهب. د من أوالده بككان قد مسى كل واح



ي استحكم عْزُمه. وقوهلم: لََتِجَدنَّ فالانً ألوى بعيد املستمر، بفتح واْسَتَمرَّ مثله. ويقال أيضاً: اْسَتَمرَّ َمريُرُه، أ
 ( :1دة )وأنشد أبو عبي امليم الثانية، أي أنه قوي  يف اخلصومة ال يسأم املراس.

_________ 
 ( قال ابن برى: يروى لعمرو بن العاص، وهو املشهور. ويقال: إنه الرطاة بن سهية متثل به عمرو.1)
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 (1دتين أْلوى بعيَد املُْسَتَمرِ  )جو 
ُل ما مُحِ ْلُت من خرٍي وَشرِ   : موضع املرور، واملصدر. وأمر الشئ، أي صار ُمرًّا، وكذلك َمرَّ الشئ  -أمحِْ واملََمرُّ

: ما زال ومرره. وأمررت احلبَل فهو مُمَرٌّ، إذا فتْلته فتاًل شديدًا. ومنه قوهلممير ابلفتح مرارة، فهو مر. وأمر غريه 
ليصرَعه. وفالن أَمرُّ َعْقدًا من فالن، أي أحكم أْمرًا منه فالن ميُِرُّ فالانً ومَيارُُّه أيضاً، أي يعاجله ويلتوي عليه 

رًّا وال حلوًا. واملُرَّاُن: شجر الرماح، نذكره يف ابب وأوىف ِذمًَّة. وقوهلم: ما أَمرَّ فالٌن وما أحلى، أي ما قال مُ 
 ل.النون النه فعا

املَزيُر: الشديُد القْلب، عن أيب عبيد. وقد َمُزَر ابلضم َمَزارًَة. وفالٌن أْمَزُر منه. قال العباس ابن مرداس:  ]مزر[
 -ترى الرجَل النحيَف فتْزَدريِه * ويف أثواِبِه رجٌل مزير 

_________ 
 -( قبله: إذا خَتاَزْرُت وما يب من خزر * مث كسرت العني من غري عور 1)
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*  ويروى، " أسد هصور ". واجلمع أمازر، مثل أفيل وأفائل. وأنشد االخفش: إليك ابنة االعيار خاىف بسالة ال
قال:  -شرمح * طوال فإن االقصرين أمازره  فال تذهنب عيناك يف كل -رجال وأصالل الرجال أقاصره  -

وهى خري جارية وأفضله. واملزر ابلكسر: يريد أقاصرهم وأمازرهم، كما يقال: فالن أخبث الناس وأفسقه، 
( : نبيذ العسِل. واجلعُة: نبيُذ 1َة فقال: الِبْتُع )ضرب من االشربة. وذكر أبو عبيد أنَّ ابن عمر قد فسَّر األنِْبذَ 

وامِلْزُر من الذرَِة. والسكُر من التمر. واخلمُر من العنب. وأما السكركة بتسكني الراء فخمر احلبش. الشعرِي. 
 ال أبو موسى االشعري: هي من الذرة. ويقال هلا السقرقع أيضا، كأنه معرب سكركه، وهى ابحلبشية. وامِلْزرُ ق

زَّْرُت الشراَب، إذا شربته قلياًل قلياًل. وأنشد االموى أيضاً: األمحُق. واملَْزُر ابلفتح: احَلْسُو للذوق. ويقال: متََ 



 يصف مخرا:
_________ 

 نب.( البتع ابلكسر، وكع1)

(2/816) 

 

 -( 1تكون بعد احَلْسِو والَتَمزُِّر * يف فمِه مثل عصري السكر )
اً ابلتسكني. قال يقال: ما أحسَن َمَشَرَة األرِض ابلتحريك، أي َبَشَرهَتا ونباهَتا. وَمْشَرُة األرض أيض ]مشر[

 ( :2الشاعر )
رُض، أي أخرجْت نباهَتا. وأمَشَرِت الِعضاُه، إذا خرجْت هلا ( * وقد أمَشَرِت األ3إىل َمْشَرٍة مل تـُْعتَـَلْق ابملَحاِجِن )

متشريا. ومشرت الشئ: فرَّقته. قال الشاعر: فقلُت أشيعا َمْشَرَة الِقْدِر  ورٌق وأغصاٌن. وكذلك مشرت العضاه
( 5ٌة، أي لطيفة حسنة. قال )أي مل يـُْقَسْم فيها. وُأُذٌن َحْشَرٌة َمْشرَ  -( * وأيَّ زماٍن ِقْدُران مل متََشَِّر 4لَنا )َحوْ 

 يصف فرسا:
_________ 

 ( زايدة يف املخطوطة. بعده:1)
 َمَسَر القوَم َمْسرًا: أغراهم. ومسر الشئ أخرجه من ضيق. ]مسر[

 أروية.( هو الطرماح بن حكيم، يصف 2)
 ( صدره:3)

 هلا تفرات حتتها وقصارها
 خطوطة: " مشر القدر عندان ".( يف اللسان: " أشيعا مشرا القدر ". وكذلك يف امل4)
 ( امرؤ القيس.5)
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 االصمعي: متشر فالن، إذا رئى عليه أثر الغىن. -هلا ُأُذٌن َحْشَرٌة َمْشَرٌة * كإْعليِط مرخ إذا ما صفر 
دينة املعروفة، تذكر وتؤنث، عن بن السراج. واملصر: واحد االمصار. واملصران: الكوفة مصر هي امل ]مصر[

فَاء به * بني ( الشمِس ُمْصرًا ال خَ 2( : وجاعل )1رة. واملصر أيضاً: احلدُّ واحلاجز بني الشيئني. وقال )والبص



ن الدار مُبصورِها. أي حبدودها. وأهل ِمْصَر يكتبون يف شروطهم: اشرتى فال -النهار وبني الليِل قد َفَصال 
رغفان. واملصارين مجع اجلمع. وقال بعضهم: مصري واملَصرُي: املعا. وهو فعيل، واجلمع املصران، مثل رغيف و 

لوا مصران كما قالوا يف مجع مسيل املاء مسالن، شبهوا مفعال إمنا هو مفعل من صار إليه الطعام، وإمنا قا
 ن ردئ التمر. واملصر: حلب أبطراف االصابع. وقالبفعيل. ومصران الفأرة: ضرب م

_________ 
 ( أمية بن أيب الَصْلت.1)
  اللسان: " وجعل ".( يف2)
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يد: املصور من ابن السكيت: املصر: حلب كل ما يف الضرع. واملتصر: حلب بقااي اللنب يف الَضرع. أبو ز 
( إال قليال. قال: ومثلها من الضأن اجلدود. قال: ومجعها 1املعز خاصة دون الضأن، وهى الىت غرزت )

ر، مثل قالص. واملصور: الناقة اليت يـََتَمصَُّر لبنها، أي حُيلب مصائر، مثل قالئص. وقال العدبس: مجعها مصا
رت العنز متصريا، أي صارت مصورا. ابن السكيت: يقال: قلياًل قلياًل، ألنَّ لبنها بطئ اخلروج. ويقال: مص

 ملدائن.( ، وجدود، وعزوز، أي قليلة اللنب. وفالن َمصََّر األْمصاَر، كما يقال مدََّن ا2نعجة ماصرة، وجلبة )
َمَضَر اللنب مَيُْضُر ُمضورًا، أي صار ماِضرًا، وهو الذي حَيْذي اللساَن قبل أن َيروَب. قال أبو عبيد:  ]مضر[

قال أبو البيداء: اسم مضر مشتق منه، وهو مضر بن نزار بن معد بن عدانن. وإمنا قيل له مضر احلمراء وقيل 
وهو يؤنث، وأعطى ربيعة اخليل. ويقال كان  أعطى مضر الذهبالخيه ربيعة الفرس الهنما ملا اقتسما املرياث 

 شعارهم
_________ 

 ( غرزت: قل لبنها.1)
 ( جلبة، وجلبة، وجلبة. يف املخطوطات: " نعجة ماصر ".2)
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يف احلرب العمائم والراايت احلمر، والهل اليمن الصفر. مسعت بعض أهل العلم يفسر به قول أىب متام يصف 
( ، أي 1وقوهلم: ذهب دمه خضرا مضرا ) -: حممرة مصفرة فكأهنا * عصب تيمن يف الوغى ومتضر الربيع



ْضٌر إتباع له. وحكى الكسائي بضرا ابلباء. ويف احلديث: " ُمَضُر َمضََّرها هللا يف النار " نرى أصله من َهَدرًا. ومِ 
ا شد ِ  د للكثرة واملبالغة. والَتَمضُُّر: التشبُّه ابملَُضرِيَّة. واملَضريَُة: َمْضِر اللنب، وهو قـَْرُصُه اللساَن وَحْذيُُه له. وإمنَّ

 ملاِضِر.طبيٌخ يتَّخذ من اللنِب ا
املََطُر: واحد األْمطار. وَمَطَرِت السماء متطرا مطرا، وأمطرها هللا، وقد ُمِطْران. وانٌس يقولون: َمَطَرِت  ]مطر[

يف األرض ُمطورًا، أي ذهب. ومَتَطََّر مثله. ويقال: ذهب البعرُي فال أدري  السماء وَأْمَطرْت مبعىًن. وَمَطَر الرجلُ 
 من َمَطَر به.

_________ 
 لكسر، وخضرا مضرا ككتف. وخذه خضرا مضرا، أي غضا طراي.( خضرا مضرا اب1)
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قيس بن َجْزء يف قتلى هوازن: أَتـَْتُه ومرَّ الفرُس مَيُْطُر َمْطرًا وُمطورًا، أي أسرع. والَتَمطُُّر مثله. قال لبيد يرثي 
وراكبه ُمَتَمطِ ٌر أيضاً. واالْسِتْمطاُر: االستسقاء. ومنه  -الطائِر املَُتَمطِ ِر  املنااي فوق َجردَاء ِشْطَبٍة * َتُدفُّ َدفيفَ 

 دق:قول الفرز 
طر: ما يلبس يف املطر يتوىف ( * أي سلوه أي يعطى كاملطر مثال. واملم1واْسَتْمِطروا من قريٍش كلَّ ُمْنَخدِع )

 به.
املََعُر: سقوط الشعر. وقد معر الرجل ابلكسر، فهو معر. واالمعر: القليُل الشعِر، واملكاُن القليُل  ]معر[

. وأْمَعَر  النبات. وأرض معرة: قليلة النبات، عن يعقوب. ومتعر شعره: تساقط. ومَتَعََّر لونه عند الغضب: تغريَّ
 الرجل: افتقر.

 املَْغَرُة: الطنُي األمحُر، وقد حيرك. []مغر
_________ 

 ( يف الديوان: " فاستمطروا ". وصدره:1)
 -ل والورع ال خري يف حب من ترجى نوافله * وبعده: ختال فيه إذا ما جئته بلها * يف ماله وهو واىف العق
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من اخليل: حنٌو من األشقر، وهو الذي شقرتُه تعلوها واالمغر: االمحر الشعر واجللد، على لون املَْغَرِة. واألْمَغُر 
كدرٌة. وأْمَغَرِت الشاُة، إذا حلبْت فخرج مع لبنها دٌم من داٍء هبا، فإن كان ذلك من عادهتا فهي   ُمْغَرٌة، أي

َمَغَرْت يف الد، إذا ذهب فأسرع. ورأيته مَيَْغُر به بعريه. وقال أبو صاعد: ممْغاٌر. ابن السكيت: يقال َمَغَر يف الب
 األرِض َمْغَرٌة من مطر، وهى مطرة صاحلة.

مقر الشئ ابلكسر ميقر َمَقرًا، أي صار ُمرًّا، فهو شئ مقر. واملقر أيضا: الصرب، عن االصمعي. ورمبا  ]مقر[
 سكن. قال الراجز:

ائه * وعلى األْدَننَي * وأمقر الشئ، أي صار ُمرًّا. قال لبيد: مُمِْقٌر ُمرٌّ على أعد( 1أمر من صرب ومقر وحظظ )
 -حلو كالعسل 

_________ 
االوىل: " حضض "، صوابه من اللسان، ومما سبق يف )صرب( . وىف اللسان: أرقش ظمآن إذا ( يف املطبوعة 1)

 -عصر لفظ * أمر من صرب ومقر وحظظ 
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عنقه ميقرها، عن ابن  واللنب احلامض ممر أيضا، عن ابن االعرايب. واملقر، ساكن: دق العنق. وقد مقر
 تقل منقور.السكيت. ومسك مَمْقوٌر: مُيَْقُر يف ماٍء وملٍح. وال 

ْغَرُة. وقد َمَكَرُه املَْكُر: االحتياُل واخلديعُة. وقد َمَكَر به مَيُْكُر فهو ماِكٌر وَمكَّاٌر. واملَْكُر أيضاً: املَ  ]مكر[
َضْرٍب هَتِْلُك االبطال فيه * ومتتكر اللحى من اْمِتكارا فاْمَتَكَر، أي خضبه فاختضب. قال الشاعر القطامي: بِ 

 : ضرب من الشجر. قال العجاج: (1واملُكوُر ) -
َطْورًا واترًة * تُثري  فحط يف علقى وىف مكور * الواحد َمْكٌر. قال الكميت يصف بـََقرة: َتعاطى ِفراَخ املَْكرِ 

اقني، . واملمكورُة: املَْطِويَُّة اخلَْلِق من النساء. يقال: امرأٌة ممكورة السوفراخ املَْكِر: مثُرهُ  -رُخاماها وتـَْعَلُق ضاهلا 
 أي خدالء.

_________ 
 ( يف القاموس: " املكرة: نبتة غرباء، مجعه مكور ومكر ".1)
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والتَموُُّر مثله. وقوله  مار الشئ ميور مورا: تـََرْهَيَأ، أي حترَّك وجاء وذهب، كما َتَكفَّأُ النخلُة الَعْيدانة. ]مور[
 تعاىل:

وأنشد  وقال أبو عبيدة: َتَكفَّأُ. واألخفش مثله. )يوَم مَتوُر السماء َمْورًا( *. قال الضحاك: متوج موجاً.
ويقال: ماَر الدُم على وجه  -لألعشى: كأنَّ ِمْشيَـَتها من بيت جارهِتا * َمْوُر السحابِة ال رَْيٌث وال َعَجُل 

 ( :1غريه. قال الشاعر )االرض. وأماره 
( * حلفت مبائرات حول عوض * 3( * واملائرات: الدماء، يف قول الشاعر )2ومار دم من جار بيبة انقع )

 عوض والسعري: صنمان. واملور: الطريق. ومنه قول طرفة: -لدى السعري وأنصاب تركن 
 (4فوق مور معبد )

_________ 
 ( هو جرير.1)
 :( سبق يف )بيب( . وصدره2)

 ندسنا أاب مندوسة القني ابلقنا
 ( االعشى رشيد بن رميض العنزي، ابلضاد والصاد.3)
 -ا فوق مور معبد ( بيته: تبارى عتاقا انجيات، وأتبعت * وظيفا وظيف4)
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 به. قال الشاعر:واملور: املوج. وانقة َموَّارَُة اليِد، أي سريعٌة. والبعري مَيوُر َعُضداُه، إذا تـََردَّدا يف ُعرض َجنْ 
ملُوُر ر فرجع إىل جند. واعلى ظهِر َموَّاِر امِلالِط ِحصاِن * وقوهلم: ال أدرى أغارأم مار؟ أي أتى َغْورًا، أم دا

ابلضم: الغُباُر ابلريح. واملُوارَُة: َنسيُل احلمار. وقد مَتَوََّر عليه َنسيُلُه، أي سقط. وامْناَرْت عقيقُة احلمار، أي 
( ، من أمساء العجم، ومها 1َم الربيع. والقطاة املارية، بتشديد الياء امللساء. ومار سرجس )سقطت عنه أاي

ا رأوان والصليب طالعا * ومار سرجيس وموات انقعا * خلوا لنا راذان امسان جعال واحدا. قال االخطل: مل
بع الكسرة القامة الوزن فتولدت منه واملزارعا * وحنطة طيسا وكرما اينعا * كأمنا كانوا غرااب واقعا * إال أنه أش

 الياء.
_________ 

 ( سرجس بوزن نرجس. ومار بفتح الراء.1)
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املَْهر: الَصداق. أبو زيد: َمَهْرُت املرأُة أْمَهُرها َمْهرًا وأْمَهْرهُتا. وأنشد لقحيف العقيلى: أخذن اغتصااب  ]مهر[
ْيها. واملَهريُة: احلُرَُّة. ويف املثل: كاملَْمهورَِة إحدى َخَدَمتَـ  -اً من اخَلطِ  ُذبَّال ِخْطَبًة َعْجَرِفيًَّة * وأْمِهْرَن أْرماح

 واملَهارَُة: احلذق يف الشئ. وقد مهرت الشئ مهارة. وقول االعشى:
( * يريد السابح. ومهرة بن حيدان: أبو قبيلة تنسب إليها االبل املهرية، واجلمع 1يقذف ابلبوصى واملاهر )

 -نا حراجيج املهارى النفه ( * ب2ارى، وإن شئت خففت الياء. قال رؤبة: به متطت غول كل مهمه )امله
واملهر: ولد الفرس، واجلمع أْمهاٌر وِمهاٌر وِمهارٌَة. واالنثى مهرة، واجلمع مهر ومهرات. قال ربيع بن زايد 

 العبسى:
_________ 

 ( وصدره:1)
 مثل الفرايت إذا ما طما

 يله ".( يروى: " م2)
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 ( * وفرٌس مُمِْهٌر: ذات ُمْهٍر. وقول الشاعر:1* يقذفن ابملهرات واالمهار )
 جايف اليَدْيِن عن ُمشاِش املهر * يقال هو عظم يف زور الفرس.

ياُر َمرْيٌ ". واالْمتِ  " ما عنده خرٌي وال املريَُة: الطعام مَيْتارُه اإلنسان. وقد ماَر أهَله مَيريُُهْم َمرْيًا. ومنه قوهلم: ]مري[
 مثله. ومجع املائر ميار، مثل كافر وكفار، وميارة مثل رجالة. ويقال: حنن ننتظر ميارتنا ومياران.

 فصل النون
: رْفُع صوتِه عن خفض. ونرب الغالم ]نرب[  : ترعرع.نربت الشئ أنربه نربا: رفعته. ومنه مسِ ي امِلْنرَبُ. وَنرْبَُة املَُغينِ 

_________ 
 ( وصدره:1)

ما إن أرى يف  -ما يذقن عذوفا * وقبله: أفبعد مقتل مالك بن زهري * ترجو النساء عواقب االطهار وجمنبات 
 (2 -صحاح  - 104) -قتله لذوى احلجى * إال املطى تشد ابالكوار 
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والِنرْبُ ابلكسر: ُدَويـْبٌَّة شبيهة ابلُقراِد إذا والنربة: اهلمزة. وقد َنرَبُْت احلرَف َنرْبًا. وقريش ال تـَْنرِبُ، أي ال هتمز. 
ا. واجلمع نِباٌر و َدبَّْت على البعري تور م مو  ( * دبت عليها 1أنْباٌر. قال الراجز: كأهنا من مسن وإيفار )ضُع َمَدهبِ 

َترَبَْت يُده، أي تـَنَـفََّطْت. ابن السكيت: أنْباُر الطعاِم ) -( 2ذرابت االنبار ) ها ِنرْبٌ، مثل نقس ( واحدُ 3وانـْ
 وأنقاس. وأنبار: اسم بلد.

ات "، يعىن بعد البول. والطعُن الَنرْتُ، مثل الَنرْتُ: جذب يف جفوة. وىف احلديث: " فلينرت ذكره ثالث نرت  ]نرت[
 ( :4اخلَْلِس. وقوٌس انترة: تقطع وترها لصالبتها. قال الشاعر )

 (5قطوف برجل كالقسى النواتر )
_________ 

 ال ابن برى: البيت لشبيب بن الربصاء. وىف اللسان:( ق1)
 كأهنا من بدن واستيفار

 ( ويروى: " عارمات االنبار ".2)
 املختار: " االنبار مجاعة الطعام من الرب والتمر والشعري ". ( يف3)
 ( الشماخ.4)
 ( صدره:5)

 يزر القطا منها ويضرب وجهه:
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ر * يف الكتب االوىل الىت كان سطر * . قال واعلم أبن ذا اجلالل قد قدوالنرت ابلتحريك: الفساد والضياع
 أمرك هذا فاجتنب منه النرت

تَـثـََر. واالسم الُنثاُر. والُنثاُر ابلضم: ما تناثر من الشئ. ودر ُمنَـثَـٌّر، شدد نثرت الشئ أنثره نثر  ]نثر[ ا، فانـْ
األنف ابلنَـَفس. ويف احلديث: " إذا اْستَـْنَشْقَت فانـُْثر ".  للكثرة. واالنِْتثاُر واالسِتنثاُر مبعىن، وهو نثر ماىف

: ِشبُه العطسة. يقال: نَِثَرت الشاُة،  إذا طرحت من أنفها األذى. قال األصمعي: النافُر والنَـثْـَرُة للدواب 
ثْـَرُة: الُفْرَجةُ   بني الشارَِبنْيِ حياَل َوَترة والناثُر: الشاُة َتْسُعُل فينتثر من أنفها شئ. والنثور: الكثرية الولِد. والنـَ

طعة سحاب، وهي األنف، وكذلك من االسد. والنثرة: كوكبان بيتهما مقداُر ِشرب، وفيهما َلْطُخ بياٍض كأنه قِ 
ثْـَرُة: الِدرُع الواسعة. قال ابن السكيت: يقال للدرع نثرة ونثلة.  أنُف األسد يـَْنِزهلا القمر. والنـَ
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قاها عنه. وال يقال نثلها. ويقال طعنه فأنثره، أي أرعفه. قال الراجز: إن درعه عنه، إذا أل قال: ويقال نـَثـَرَ 
 -رسا كعشره * إذا رأى فارس قوم أنثره عليها فا

جَنََر اخلشبة يـَْنُجُرها جَنْرًا: حنتها. وصانعه جنار. والنجار أيضا: قبيلة من االنصار. وجنرت املاء جَنْرًا:  ]جنر[
نجرية: ْضَفِة. وامِلْنَجَرُة: حجٌر حُمًْمى يسخن به املاء. وذلك املاء جنرية. وقال أبو الغمر الكاليب: الأسخنته ابلر 

اللنب احلليب جيعل منه مسٌن. والَنْجُر: الَسوق الشديد. ورجٌل ِمْنَجٌر، أي شديد السوق االبل. والنجر: االصل 
( "، أي فيه 2مثاهلم يف املَُخلَِّط: " كلُّ جِناِر إبٍل جِنارها )( . ومن أ1واحلسب، واللوُن أيضاً: وكذلك الِنجاُر )

 كلُّ لون
_________ 

 والنجار.( النجار، 1)
 -( قال: جنار كل إبل جنارها * وانر إبل العاملني انرها 2)
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. هو من املنيان: بلد، و من االخالق، وليس له رأى يثبت عليه، عن أىب عبيد. وجنر: أرض مكة واملدينة. وجنر 
والقافية مرفوعة، وإمنا السوأة  -قال االخطل: مثل القنافذ هداجون قد بلغت * جنران أو بلغت سوآهتم هجر 

هي البالغة، إال أنه قلبها. والنجران: خشبة تدور عليها رِجُل الباب. وأنشد أبو عبيدة: َصبَـْبُت املَاء يف 
َنْجراُن: العطشاُن. والَنَجُر، ابلتحريك. عطٌش يصيب اإلبل وال -ريُر ليس له صَ  الَنجراِن حىتَّ * تـَرَْكُت البابَ 

 ( :1والغنم عن أكل احلِبَّة فال تكاد َتروى من املاء. يقال جنََِرِت اإلبل وجمََِرت أيضاً. وقال )
، ألنَّ ( * ومنه شهُر انِجٍر، وهو كلُّ شهٍر يف صميم احل2حىتَّ إذا ما اشتدَّ لوابُن الَنَجْر ) َجُر يف ذلك اإلبل تـَنْ  ر 

 الشهر. قال ذو الرمة:
_________ 

 ( أبو حممد الفقعسى.1)
 ( بعده: ورشفت ماء االضاء والغدر * والح للعني سهيل بسحر * كشعلة القابس ترمى ابلشرر:2)
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ساَن النجر صيب اإلنوب: وقد يُ قال يعق -صرى آجن يـَْزوي له املرُء َوْجَهُه * إذا ذاقه الظمآُن يف شهر انِجِر 
 من شر اللنب احلامض فال يروى من املاء.

الَنْحُر: موضع القالدة من الصدر، وهو املَْنَحُر. واملَنَحُر أيضاً: املوضع الذى ينخر فيه اهلدى وغريه.  ]حنر[
الغة يوَصف ابجلود. وهو للمب ِمْنحاٌر،( يف الَلبَِّة: مثل الذبح يف احلَْلِق. ورجٌل 1وحَنُْر النهاِر: أوَّله. والَنْحُر )

ومن كالم العرب: " إنَّه َلِمْنحاٌر َبواِئَكها " أي يـَْنَحُر مسان االبل. وحنرت الرجل: أصبت حنَرُه، وكذلك إذا 
صرت يف حَنْرِِه. والَنحريَُة: آخر يوٍم من الشهر. قال الكميت يصف فعل األمطار ابلداير: والَغْيُث ابملَُتألِ قا * 

ا تـَْنَحُر الشهر  -( 2والَنواِحْر )ِهلَِّة ِت من األَ  وقال أبو الغوث: الَنحريَُة: آخر ليلٍة من الشهر مع يومها، ألهنَّ
 الذى بعدها،

_________ 
 ( حنر ينحر حنرا: ذبح، من ابب قطع.1)
 ( يف اللسان: " يف النواحر ".2)
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: مث اْسَتَمرَّ ، واجلمع هي انِحَرةٌ أي تصري يف حَنْرِِه، أو تصيب حَنَْرُه، ف الَنواِحْر. واحتجَّ بقول ابن أمحر الباهلي 
ٌع * يف ليلٍة حَنََرْت شوَّاَل ) والِنْحريُر: العاملُ املُْتِقُن. والناِحراِن: ِعرقان يف صدر  -( أو رََجبا 1عليها واِكٌف مهَِ

 الرجل، أي حَنََر نفسه. ويف املثل: " : انـَْتَحرَ ذلك. ويقالالفرس. ودائرُة الناِحِر تكون يف اجِلراِن إىل أسفل من 
َتَحَر القوُم على الشئ، إذا تشاحوا عليه حرصا. وتناحروا يف القتال. َتَحَر ". وانـْ  ُسِرَق السارُق فانـْ

ُة هبوهبا.  ]خنر[ ضا والنخرة أيخنر الشئ ابلكسر، أي بلي وتفتَّت. يقال: عظاٌم خنََِرٌة. وخُنَْرُة الريح ابلضم: شدَّ
، مثل اهلمزة: مقدم أنف الفرِس واحلمار واخلنزير. يقال: هشم خُنَْرَتُه، أي أنفه. واملَْنِخُر: ثـَْقُب األنف، والنخرة

 وقد تكسر امليم اتباعاً لكسرة اخلاء، كما قالوا منْت. ومها اندران، الن مفعال ليس من االبنية.
_________ 

 ( يف اللسان: " شعبان ".1)
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 -( 3( * من لد حلييه إىل منخوره )2( : يستوعب البوعني من جريره )1نخور لغة يف املنخر. قال الراجز )وامل
االصمعي: النخور من النوق: اليت ال َتُدرُّ حىتَّ يضرب أنُفها. ويقال حىتَّ ُتدخل إصبعك يف أنفها. والَنْخَوِريُّ: 

ه: خَنََر يـَْنُخُر ويـَْنخُر، خَنْرًا وخَنريًا. والناِخُر من العظام: الذي نالواسُع اإلحليِل. والَنخرُي: صوٌت ابألنف. تقول م
 تدخل الريح فيه مث خترج منه وهلا خَنرٌي. ويقال: ما هبا انِخٌر، أي ما هبا أحد. حكاه يعقوب عن الباهلى.

يقال: أَْنَدَر من  .( : سقط وشذ . ومنه النواِدُر. وأْنَدرَُه غريه، أي أسقطه4ندر الشئ يندر ندرا ) ]ندر[
 (5احلساب كذا. وضرب يَده ابلسيف فأندرها. وقول الشاعر )

_________ 
 ( غيالن بن حريث.1)
 ( يف املطبوعة االوىل: " النوعني من خريره "، صوابه من اللسان.2)
 ( قال ابن برى: صواب إنشاده كما أنشده سيبويه: " إىل منحوره " ابحلاء.3)
 ن: " ندورا ".ا( يف القاموس واللس4)
 ( أبو كبري اهلذىل.5)
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يقول: أهدرت دماؤُهْم كما تـُْنَدُر الِبكارُة  -وإذا الُكماُة تَناَدروا َطْعَن الُكلى * َنْدَر الِبكارِة يف اجلزاِء املُْضَعِف 
وكذلك لقيته يف ا بني األايم. يف الِديَِة، وهي مجع َبْكٍر من اإلبل. وقوهلم: لقيته يف الَنْدرَِة والَنَدرَِة، أي فيم

الَنَدرى، ابلتحريك. وإْن شئت: لقيته يف َنَدرى، بال ألف والم. واألَْنَدُر: البيدر، بلغة أهل الشام. واجلمع اال 
واالندر: اسم قرية ابلشام، تقول إذا  -اندر. وقال: يدق معزاء الطريق العادر * دق الدايس عرم اال اندر 

عمرو بن كلثوم: أال هىب بصحنك فاصبحينا * وال تبقى مخور االندرينا ندريون. وقول نسبت إليها، هؤالء اال
 ملا نسب اخلمر إىل أهل القرية اجتمعت ثالث ايءات فخففها للضرورة، كما قال آخر: -( 1)

 وما علمي بسحر البابلينا
 له تعاىل:االنذار: االبالغ، واليكون إال يف التخويف. واالسم الُنَذُر، ومنه قو  ]نذر[

 َف كان عذايب ونذر( *، أي إنذاري.)فكي
_________ 

 ( أندرين هبذه الصيغة: قرية كانت يف جنوىب حلب. وإايها عىن عمرو، كما يف معجم البلدان.1)
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تنو فية * َلمَّاَعٍة  والنذير: املُْنِذُر. والَنذيُر: اإلْنذاُر والَنْذُر: واحد الُنذوِر. وأمَّا قول ابن أمحر: كم دون ليلى من
ُهٍن، ويقال إنه مجع َنذيٍر مبعىن َمْنذوٍر، مثل قتيٍل وجديٍد. فيقال: إنَّه مجع َنْذٍر مثل َرْهٍن ورُ  -تـُْنَذُر فيها الُنُذْر 

أنذره  وقد َنَذْرُت هلِل كذا، أْنُذُر وأَْنِذُر. قال األخفش: تقول العرب: َنَذَر على نفسه َنْذرًا، وَنَذْرُت ماىل فأان
ويقول: إنه مجع منذر،  نذرا. أخربان بذلك يونس عن العرب. وابن مناذر: شاعر، فمن فتح امليم منه مل يصرفه،

النه حممد بن منذر بن منذر. ومن ضمها صرفه. وهم املناذرة، يريد آل املنذر أو مجاعة احلى، مثل املهالبة 
كيت: هو رجل من خثعم محل عليه يوم ذى اخللصة عوف واملسامعة. وقوهلم: " النذير العراين "، قال ابن الس

قوُم كذا، أي خوَّف بعُضهم بعضاً. وقال النابغة يصف حيَّة: تَناَذَرها بن عامر فقطع يده ويد امرأته. وتناذر ال
 -( تراجع 1الراقوَن من ُسوِء مَسِ ها * تطلقه حينا وحينا )

_________ 
 ( يروى: " طورا، وحينا ".1)
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 ونذر القوم ابلعدو، بكسر الذال، إذا علموا.
النَـْزَر: القليُل التافُه. وقد نزر الشئ ابلضم ينزر نزارة. وعطاٌء َمْنزوٌر، أي قليٌل. وقوهلم: فالن ال يُعطي  ]نزر[

َزر، أي يـَُلحُّ عليه وي اُث الَطرْيِ أْكثـَُرها ِفراخاً ( : بُغ1صغَّر من قدره. والَنزوُر: املرأُة القليلُة الَوَلِد. وقال )حىتَّ يـُنـْ
قبيلة، وهو نزار بن معد بن عدانن. يقال: تنزر الرجل، إذا تشبه ونزار: أبو  -* وأم الصقر مقالت نزور 

 ابلنزارية، أو أدخل نفسه فيهم.
ا لهالَنْسُر: طائٌر. ومجع القلَّ  ]نسر[ ظفٌر كظفر  ة أَْنُسٌر، والكثري نسوُر. ويقال: الَنْسُر ال خملب له، وإمنَّ

أبرض محري، كان يغوث ملذحج، ويعوق هلمدان، من الدجاجِة والغراِب والَرمَخَِة. ونسر: صنم كان لذى الكالع 
 أصنام قوم نوح عليه السالم. قال هللا تعاىل:

 فيه )وال يغوث ويعقوق ونسرا( *. وقد تدخل
_________ 

 ( عباس بن مرداس.1)
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والَنْسُر  -( 2راٍت خَتاهُلا * على قـُنَِّة العزى وابلنسر عندما )( : أما ودماٍء مائِ 1ر )االلف والالم، قال الشاع
ا  نواٌة أو حصاة. والناسوُر ابلسني والصاد مجيعاً: ِعلٌَّة حتدث يف مآقي أيضاً: حلمٌة ايبسة يف بطن احلافر، كأهنَّ

ويف الِلَثة. وهو معرب. وىف النجو م النسر الطائر، العني، َيْسقي فال ينقطع. وقد حيدث أيضاً يف حوايل املَقَعدة 
ُه نسرا. واملنسر بكسر امليم لسباع الطري، رُ والنْسُر الواقع. والَنْسُر: نتف البازي اللحَم مبِْنَسرِِه. وقد َنَسَرُه يـَْنسِ 

بيد يرثي قتلى َهوازن: مَساهَلَُم مبنزلة املنقار لغريها. وامِلْنَسُر أيضاً: قطعة من اجليش مترُّ أمام اجليش الكبري. قال ل
 ابُن اجلَْعِد حىتَّ أصاهَبْم * بذي جلٍََب كالطَّْوِد ليس مبنسر

_________ 
 وقد غلط من نسبه لالخطل. 210التنوخى. راجع معجم الشعراء للمرزابين ص  ن( هو عمرو بن عبد اجل1)
لقد ذاق منا عاِمٌر يوَم َلْعَلٍع *  -املسيح بن مرميا  ( بعده: وما سبح الرهباُن يف كل بِيَعٍة * َأبِيَل االبيلني2)

 -حساما إذا ماهز ابلكف صمما 
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واملنسر بفتح امليم وكسر السني، مثال اجمللس: لغة فيه. واستنسر البغاث، إذا صار كالنْسِر. ويف املثل: " إنَّ 
. البغاَث أبرضنا َيْستَـْنِسُر "، أي أنَّ الضعيف ي عرق الغرب الذى ال ينقطع. والنسار بكسر والناسور: الصري قوايًّ

النون: ماء لبىن عامر، ومنه يوم النسار لبىن أسد وذبيان على بىن جشم بن معاوية. قال بشر بن أيب خازم: 
 -( جنوهبا 1فلمَّا رََأْوان ابلِنساِر كأنَّنا * َنشاُص الثراي هيجته )

 ( :2لشاعر )يِ بة. قال االَنْشُر: الرائحة الط ]نشر[
( * والنشر أيضا: الكأ إذا يبس مث أصابه مطر يف ُدبُر الصيف فاخضر، وهو 3وريَح اخلُزامى وَنْشَر الُقطُْر )

 ( :4ردئ للراعية، يهرب الناس منه أبمواهلم. وقد َنَشَرِت األرُض فهي انِشَرٌة، إذا أنبتت ذلك. قال الشاعر )
_________ 

 راي: ما ارتفع من السحاب بنوئها.". ونشاص الثت: " هيجتها ( يف املفضليا1)
 ( امرؤ القيس.2)
 ( صدره:3)

 كأن املدام وصوب الغمام
 ( هو عمري بن حباب.4)
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يقول: ظاهران حسٌن يف الصلح وقلوبنا  -وفينا وإْن قيَل اصطلحنا َتضاُغٌن * كما َطرَّ أوابُر اجِلراِب على الَنْشِر 
ْرىب وحتته داٌء يف أجوافها منه. والَنَشُر ابلتحريك: املنتشر. وىف لَنْشِر أوابر اجلَ ، كما ينبت على افاسدة

احلديث: " أمتلك نشر املاء ". ويقال: رأيت القوم نشرا، أي منَتِشريَن. واكتسى البازي ريشاً َنَشرًا، أي منتشرًا 
َتِشَر الغنم ابلل تبقيه الدابة من العلف، فارسي واُر أيضاً: ما يل فرتعى. والَنشْ طوياًل. والَنَشُر أيضاً: أن تـَنـْ

معرب. والناِشَرُة: واحدة الَنواِشِر. وهي ُعروُق ابطن الذراع. وانشرة: اسم رجل. وقال: لقد عيل األَيْتاَم َطْعَنُة 
شوٌر وِرايٌح سطه. ومنه ريٌح نَ ونشر املتاع وغريه يـَْنُشُرُه َنْشرًا: ب -( 1انِشَرُه * أانِشَر ال زالت ميينك آشره )

 ُشٌر. وَنَشَر امليِ ُت يـَْنُشُر ُنشورًا، أي عاش بعد املوت. قال االعشى:نُ 
_________ 

 ( أراد اي انشرة فرخم وفتح الراء، وقيل إمنا أراد طعنة انشر وهو اسم رجل، فاحلق اهلاء للتصريع.1)
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رأ ابن ومنه يوم الُنشور. وأنشرهم هللا، أي أحياهم. ومنه ق -ِر حىت يقول الناُس ممَّا رأْوا * اي َعَجباً للميِ ِت الناشِ 
 عباس رضي هللا عنه:
 احتج بقوله تعاىل:)كيف ننشرها( * و 

 )مث إذا شاء أنشره( *. وقرأ احلسن:
)ننشرها( *. قال الفراء: ذهب إىل النشر والطى. قال: والوجه أن يقول أنشرهم هللا فنشرواهم. وأنشد 

وَنَشْرُت اخلشبة  -ذؤيب: لو كان مدحة حى أنشرت أحدا * أحياء أبـُوَّتِك الُشمَّ األماديُح األصمعي  أليب 
إذا قطعتها ابمِلْنشاِر. والُنشارَُة: ما سقط منه. وَنَشْرُت اخلرب أْنُشُرُه وأْنِشُرُه، إذا أذعته. وصحٌف  أْنُشُرها،

د للكثرة. والتَـْنشرُي من النشرة، وهى ك التعويذ والرقية. قال الكاليب: " فإذا نشر املسفوع كان كأمنا مَنشََّرٌة، شدِ 
وىف احلديث أنه قال: " فلعل طبا أصابه " يعىن سحرا، مث  ( "، أي يذهب عنه سريعا.1أنشط من عقال )

 نشره بقل أعوذ برب الناس، أي رقاه. وكذلك إذا كتب له النشرة.
_________ 

 .7س  65: 7شعر، وإمنا هو كالم منثور. انظر اللسان  ( رمست يف املطبوعة االوىل على أهنا1)



(2/828) 

 

َتَشَر الرجل: أنعظ. واالْنِتشاُر: االنتفاخ يف عصب الدابَّة، وقد يكون ذلك من  وانتشر اخلرب، أي ذاع. وانـْ
َتِشُر هي العجاية )  (1التعب. والَعَصَبُة اليت تـَنـْ

ه يـَْنُصُرُه نَ  ]نصر[ ناصر، واجلمع االنصار، مثل شريف ْصرًا. واالسم الُنْصَرُة. والَنصرُي: الَنَصَرُه هللا على عدوِ 
وأشراف. ومجع الناصر نصر، مثل صاحب وصحب. واستنصره على عدوه، أي سأله أن يـَْنُصَرُه عليه. 

أي مطرْت. أي غاَثها. وُنِصَرِت األرُض فهي َمْنصورٌَة، وتَناَصروا: َنَصَر بعُضهم بعضاً. وَنَصَر الغيث األرَض، 
َتَصَر  -( * بالَد متيٍم واْنُصري أرَض عامِر 3الشهُر احلراُم َفجاِوزي )( : إذا َدَخَل 2وقال خياطب خياًل ) وانـْ

 ( :4منه: انتقم. ونصر: أبو قبيلة من بىن أسد * وهو نصر ابن قعني. قال الشاعر )
_________ 

 ن.املطبوعة االوىل: " العجاجة "، صوابه يف اللسا( يف 1)
 ( أي الراعى.2)
 ( يف اللسان: " فودعي ".3)
 ( أوس بن حجر.4)
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والَنْصُر: العطاُء. قال رؤبة: إين ِ  -( 1شأتك قعني غثها ومسينها * وأنت السه السفلى إذا دعيت نصر )
انٍة، مثل الندامى مجع ندمان والَنصارى: مجع َنصراٍن وَنْصر  -طرا * َلقائٌل اي َنْصُر َنْصرًا َنصرا وأْسطاٍر ُسِطْرَن سَ 

ولكن مل  -جد رأسها * كما أسجدت نصرانة مل حتنف ( : فكلتامها خرت وأس2وندمانة. قال الشاعر )
م قالوا: رجٌل َنْصراينٌّ وامرأةٌ  َنصرانيٌَّة. وَنصََّرُه: جعله َنْصرانِيًّا. ويف  يستعمل َنْصراٌن إال بياء النسب، ألهنَّ

 انه وينصرانه ".احلديث: " فأبواه يهود
ا * َجرى بني لِيتَـْيِه  ]نضر[ الَنْضُر: الذهُب، وجيمع على أَْنُضٍر. قال الكميت: ترى السابَح اخلِْنذيَذ منها كأمنَّ

 قال األعشى: والُنضاُر: الذهُب، وكذلك الَنضرُي. -إىل اخلَدِ  أَْنُضُر 
_________ 

حتريف. وقبل البيت: عددت رجاال من قعني تفجسا * ( شأتك: سبقتك. وىف املطبوعة االوىل " شأنك "، 1)



 -لفخر فما ابن لبيىن والتفجس وا
 (2 -صحاح  - 105( أبواالخزر احلماىن )2)
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ال: النضار: اخلالص من كل شئ. ويق -إذا ُجرِ َدْت يوماً َحِسْبَت مَخيَصًة * عليها وِجرايَل الَنضرِي الُدالِمصا 
وَقدٌح ُنضاٌر: يتَّخذ من أْثٍل  -م ِبذي الَفْقِر ِلطنَي حنَِيتَـُهْم بُِنضارِِهْم * وَذوي الِغىن منه( : اخلا1قال الشاعر )

يكون ابلغوِر، َوْرِسيُّ اللوِن، يضاف وال يضاف. وبنو النضري: حى من يهود خيرب، وقد دخلوا يف العرب وهم 
ن والرونق. وقد َنَضَر وجهه يـَْنُضُر َنْضَرًة، هم إىل هارون أخى موسى عليهما السالم. والنضرة: احلسعلى نسب

ُسَن. وَنَضَر هللا وجهه، يتعدَّى وال يتعدَّى. ويقال َنُضَر ابلضم َنضارًَة. وفيه لغٌة اثلثة نضر ابلكسر، أي حَ 
ًأ، تعين َضَر هللا وجهه، مبعىًن. وإذا قلت َنضََّر هللا اْمرَ حكاها أبو عبيد. ويقال: نضر هللا وجهه ابلتشديد، وأَنْ 

ا هو كقوهلم: أصفُر نـَعََّمُه. ويف احلديث: " َنضََّر هللا ام َع مقاليت فـََوعاها ". وقوهلم: " أْخَضُر انِضٌر، إمنَّ رًأ مسَِ
 فاقٌع، وأبيُض انصع.

_________ 
 ( اخلرنق بنت هفان.1)

(2/830) 

 

 بن مضر.والنضر: أبو قريش، وهو النضر بن كنانة ابن خزمية بن مدركة بن الياس 
م. والقول يف إعرابه الناطر والناطور: حافظ الكرم، واجلمع النواطري. والناطرون: موضع بناحية الشا ]نظر[

 -( 1كالقول يف نصيبني. وينشد هذا البيت بكسر النون: وهلا ابلناطرون إذا * أكل النمل الذى مجعا )
. وقد َنَظْرُت إىل الشئ. والنظر: االنتظار. ويقال: النظر: أتمل الشئ ابلعني، وكذلك الَنَظراُن ابلتحريك ]نظر[

 بعضهم بعضاً. وداري تـَْنظُُر إىل دار فالن، ودوران تَناَظُر، أي تقابل. يٌّ ِحالٌل وَنَظٌر، أي متجاورون يرىحَ 
_________ 

يتغزل  . والصحيح أنه ليزيد بن معاوية10: 4( البيت اليب دهبل اجلمحى، كما نسبه اجلاحظ يف احليوان 1)
 -يعا يف نصرانية راهبة. انظر حواشى احليوان. وبعده: خرفة حىت إذا ارتبعت * سكنت من جلق ب
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وإذا أخذت يف طريق كذا فَنَظَر إليك اجلبل فُخْذ عن ميينه أو يساره. وَنَظَر الدهُر إىل بين فالن فأهلكهم. 
. ورجٌل فيه َنْظَرٌة، أي والَنْظَرُة:  ( الذي فيه إنساُن 1ألصغر )شحوٌب. والناِظُر يف املقلة: السواُد اعنُي اجِلنِ 

العني. ويقال: للعني: الناِظَرُة: والناِظراِن: ِعرقاِن يف جمرى الدمع على األنف من جانبيه، عن يعقوب. وأنشد 
ن َيزيُنها * ( : قليلة حلم الناظري2وقال آخر ) -ان جلرير: وأشفى من ختلج كل جن * وأكوى الناظرين من اخلن

والناظر: احلافظ. والنظرة، بكسر الظاء: التأخري. وأَْنَظْرتُُه، أي أخَّرتُُه.  - ابرد شباٌب وخَمْفوٌض من العيشِ 
َتَظَرُه يف مهلة. وقوهلم: نظار، مثل قطام، أي انتظ ره. وانظره من واْستَـْنَظَرُه، أي استمهله. وتـََنظََّرُه، أي انـْ

 املناظرة.
_________ 

 ء، صوابه يف اللسان.يف املطبوعة االوىل: " االصفر " ابلفا (1)
 ( عتيبة بن مرداس. ويعرف اببن فوة.2)
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ٌَ حسنُة املَْنَظِر واملَْنَظَرَة أي ضاً. واملنظرة: املرقبة. ويقال، َمْنَظُرُه خرٌي من خَمربه. ورجٌل َمْنَظراينٌّ خمرباينٌّ، وامرأُة
 ( : قوم من عكل. وإبل نظارية منسوبة إليهم. قال الراجز:1ظرون إىل الشئ. وبنو النظار )نيوالَنظَّارَُة: القوُم 

( يفسر يف ابب العني. ونظري 2يتبعن نظارية سعوما * السعم: ضرب من سري االبل. وامرأة نظرنة مسعنة )
( : أال هل أتى ِنْظري 3وأنشد ) الشئ: مثله. وحكى أبو عبيدة الِنْظُر والَنظرُي مبعىًن واحد، مثل الند  والنديد.

( قومه، وَنظورَُة قومه، للذي 4قال الفراء: يقال فالن نظرية ) -ُمَلْيَكَة أَنَّين * أان اللَّْيُث َمْعُدوًّا عليه وعاِداي 
 يُنظر إليه منهم، وجيمعان على نظائر. ومنظور بن سيار. رجل.

 النعرة، مثل اهلمزة: ذابب ضخم أزرق ]نعر[
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل: " النظارة " صوابه من اللسان والقاموس.1)
 ( كقرشبة وطرطبة وبكسر الفاء والالم. كما يقال مسعنة، كخروعة، بتخفيف النون.2)



 ( لعبد يغوث بن وقاص احلارثى.3)
 ( يف املصبوعة االوىل: " نظرة "، صوابه من اللسان.4)
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احلافر خاصة. قال ابن مقبل: ترى النعرات اخلضر حول  طرف َذنَبه يلسع هبا ذوات العني أخضُر، وله إبرٌة يف
ورمبا دخل يف أنف احلمار فريكب رأسه وال يرده شئ. تقول منه نعر  -لبانه * أحاد ومثىن أصعقتها صواهله 

َعُر نـََعرًا، فهو محاٌر نَِعٌر وأاتٌن نَعِ  ديُر ظل يرنح يف غيطل * كما يست( : ف1َرٌة. قال الشاعر )احلمار ابلكسر يـَنـْ
 وقال أبو عمرو: الَنِعُر الذي ال يثبت يف مكان. وأمَّا قول العجاج: -احلماُر الَنِعُر 

َرًة والَشَدنِيَّاُت ُيساِقْطَن النُـَعْر * فرييد به األِجنََّة، شبَّهها بذلك الذابب. يقال للمرأة ولكلِ  أنثى: ما محلْت نـُعَ 
: قوهلقط ، أي ما محلْت مل م: وإنَّ يف رأسه لنُـَعَرًة، أي ِكرْبًا. وقال األمويُّ: إنَّ يف رأسه قوحاً. قال األصمعي 

نـََعَرًة، ابلفتح، أي أمرًا يهم به. وحكى ذلك عنه أبو عبيد. ونعر العرق ينعر ابلفتح فيهما نـَْعرًا، أي فار منه 
 . قال الشاعر:الدم، فهو ِعرٌق نـَعَّاٌر. ونعور

_________ 
 ( امرؤ القيس.1)
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 ( :1وقال الراجز ) -صرت نظرة لو صادفْت َجْوَز دارٍِع * َغدا والَعواصي من َدِم اجلوِف تَنعُر 
 ( :3( * ويروى: " ينعر ". وقال رؤبة )2ضرب دراك وطعان ينعر )

وره * والنعرات من ( * والنعرة: صوت يف اخليشوم. قال الراجز: إىن ورب الكعبة املست4بج كل عاند نعور )و 
َعُر نعريًا. يق -أىب خمدوره  ال: ما كانت فتنٌة إال نـََعَر فيها فالن، أي هنض فيها. يعىن أذانه. وقد نـََعَر الرجل يـَنـْ

اًء فيها. والناعوُر: واحد النواعري اليت ُيستقى هبا، يديرها املاء، وهلا وإنَّ فالانً لنَـعَّاٌر يف الفْت، إذا كان َسعَّ 
 نـََعَر فالن يف البالد، أي ذهب. وفالٌن نَعرُي اهلَمِ ، أي بعيده.صوٌت. و 

_________ 
 و جندل بن املثىن.( ه1)
 -( قبله: رأيت نريان احلروب تسعر * منهم إذا ما لبس السور 2)



 بيه العجاج.( قال ابن برى: هو ال3)
 ( وبعده:4)

 قضب الطبيب انئط املصفور:
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َعَر األراُك، أ  ر مثره مبقدار النُـَعَرِة.ي أمثَر، وذلك إذا صاوأَنـْ
: َعِلَق َحْوضي نـَُغٌر النغرة، مثال اهلمزة: واحدة النغر، وهى طرٌي كالعصافري مُحُْر املناقري. قال الراجز ]نغر[

 ُعَمرْيِ، ما فعل النغري ُمِكبُّ * إذا َغَفْلُت َغْفَلًة يـَُعبُّ * ومُحَّراٌت ُشْرهُبُنَّ ِغبُّ * وبتصغريه جاء احلديث: " اي أاب
: هو الذي يغلي جوفُه  ". واجلمع نغران مثل صرد وصردان. ونغر الرجل ابلكسر، أي اغتاظ. قال األصمعي 

 حديث علي رضي هللا عنه، أنَّ امرأة جاءته فذكرت أنَّ زوجها أييت جاريَتها، فقال: إن كنِت لغيظ. ويفمن ا
انِك. فقالت: ردُّوين إىل أهلي َغرْيى نَِغَرٍة. ونغرت القدر أيضا: غلبت. ابن صادقًة رمجناه، وإن كنِت كاذبًة َجَلدْ 

يه. وأنغرت الشاة: لغٌة يف أْمَغَرْت. وشاٌة ِمْنغاٌر مثل يتذمر علالسكيت: يقال ظلَّ فالن يـَتَـنَـغَُّر على فالن، أي 
 ممغار.
ُفُر نِفارًا ونُفورًا، ]نفر[  يقال: يف الدابَّة نفار، وهواسم مثل احلران. نـََفَرِت الدابَُّة تـَْنِفُر وتـَنـْ
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نـَْفَرُة ونـََفَر احلاجُّ من ِمىًن نـَْفرًا. ونـََفَر القوم يف األمور نُفورًا. والَنفرُي: القوم الذين يتقدَّمون فيه. يقال: جاءت 
ن هلا فوارسا وفرطا * ونفرة احلى بين فالن ونَفريُُهْم، أي مجاعتهم الذين يـَْنِفروَن يف االمر. وأنشد أبو عمرو: إ

لشئ، والتَـْنفرُي عنه، واالْسِتْنفاُر، كله مبعىًن. ومرعى وسطا * حيموهنا من أن تسام الشططا * واالنفار عن ا
ومنه: "  -( محارك إنه مستنفر * يف إثر أمحرة عمدن لغرب 1عر: ازجر )واالستنفار أيضا: النفور. وقال الشا

َفَرٌة( * بفتح الفاء، أي مذعورة. والنَـَفُر ابلتحريك: عدَّ  * )محر ُمْستَـْنِفَرة( ة رجال من *، أي انِفَرٌة و * )ُمْستَـنـْ
لفراء: نـَْفَرُة الرجل ونـَْفُرُه، أي رهطه. قال ثالثة إىل عشرة. والَنفرُي مثله، وكذلك النَـْفُر والنَـْفَرُة ابإلسكان. قال ا

 -تنمى رميته * ماله ال عد من نفره امرو القيس يصف رجال جبودة الرمى: فهو ال 
_________ 

 ( يف اللسان: " اربط ".1)
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فدعا عليه وهو ميدحه، وهذا كقولك لرجل يعجبك فعله: ماله قاتله هللا! أخزاه هللا! وأنت تريد غري معىن 
. وأنشد: من ِمىًن، وهو بعد يوم القَ الذي يـَْنِفُر فيه الناس  الدعاء عليه. ويقال يوُم النَـْفِر وليلُة النَـْفِر، لليوم رِ 

ويروى: " أيمثىن "، ابلضم الثاء. ويقال له  -( 1وهل أيَْمثََينِ  هللا يف َأْن ذََكْرهُتا * وَعلَّْلُت َأصحايب هبا ليلة النفر )
 . يقال:نافرة: احملاكمة يف احلسبأيضاً: يوم النَـَفِر ابلتحريك: ويوم النفور: ويوم النفري، عن يعقوب. وامل

_________ 
نصيب االسود، وليس بنصيب السود املرواىن، وال بنصيب االبيض اهلامشي: أما والذى اندى من  ( قال1)

 -لقد زادين للجفر حبا وأهله * ليال أقامتهن ليلى على اجلفر  -الطور عبده * وعلم آايت الذابئح والنحر 
 ............فهل أيمثىن.............

......................... 
قوله: " أيمثىن " أي يلحقين عقاب االمث.  -وطريت ماىب نعاس ومن كرى * وما ابملطااي من كالل ومن فرت 

 ويروى: " أيمثىن "، وهو " يؤمثىن "، و " ميقتين ".
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قمة ابن عالثة: انفره فنفره ينفره ابلضم الغري، أي غلبه. قال األعشى ميدح عامر بن الطَُفْيل وحيِمل على عل
فاملنفوُر: املغلوُب. والناِفُر: الغالُب. ونـَفََّرُه عليه  -للناِفِر قد قلُت ِشْعري فَمضى فيُكما * واْعرَتََف املنفوُر 

َفَرُه. وقوهلم: لقيته قبل كلِ  َصْيٍح ونـَْفٍر، أي أوال. وقد مر ابب  تـَْنفريًا، أي قضى له عليه ابلغلبة، وكذلك أَنـْ
نَـَفَر َفُمُه " أ احلاء. ونفر ا هو جلده، أي وروم. وىف احلديث: " ختلل رجل ابلقصب فـَ ي ورم. قال أبو عبيد: إمنَّ

من نفار الشئ من الشئ، وهو جتافيه عنه وتباعده منه. وقوهلم: نفرعنه، أي لقبه َلَقباً، كأنَّه عندهم تـَْنفرٌي للجن  
اِء. والنوالعني عنه. وقال أعرايبٌّ: ملَّا ُوِلْدُت قيل أليب ُفذًا، وكنَّاين أاب الَعدَّ فريت إتباع : نـَفِ ْر عنه. فسمَّاين قـُنـْ

 للغريت وتوكيد.
ُقُرها نقرا: التقطها. ونقرت الشئ: ثقبته ابملنقار. ونُِقَر يف الناقوِر: نفخ يف الُصور.  ]نقر[ نـََقَر الطائر احلبَّة يـَنـْ

 ونـََقْرُت الرجَل نـَْقرًا: عبته. قالت امرأة.
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لزوجها: مر ىب على بىن نظرى، وال متر ىب على بنات نقرى "، أي مر على الرجال الذين ينظرون، وال متر ىب 
 من مر هبن. وقد نقرت ابلفرس نقرا، وهو ُصَوْيٌت تزعجه به، وذلك أن تُلِصَق لسانك النساء اللواتى يعنب

 ( :2( . وقول الشاعر )1حبنكك مث تفتح )
( * أراد النقر ابخليل، فلما وقف نقل حركة الراء إىل القاف إذا كان ساكنا، 3ذا جد النقر )أان ابن ماوية إ

كما تقول: هذا بكر، ومررت ببكر. وال يكون ذلك يف النصب. وإن   ليعلم السامع أهنا حركة احلرف يف الوصل
إلهبام على شئت مل تنقل ووقفت على السكون وإن كان قبله ساكن. والنقر: صويت يسمع من قرع ا

َنَك نَـ  ْقَرًة الوسطى. يقال: ما أاثبَُه نـَْقَرًة، أي شيئاً. ال يستعمل إال يف النفي. قال الشاعر: وُهنَّ َحًرى أن ال يُِثبـْ
 -* وأنت َحًرى ابلنار حني تثيب 

_________ 
 ( يف اللسان عن ابن سيده: " أن تلزق طرف لسانك حبنكك وتفتح مث تصوت ".1)
 ماوية الطائى. ( هو عبيد بن2)
 ( بعده:3)

 وجاءت اخليل أاثىب زمر:
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والناقر: السهم إذا أصاب اهلدف. وإذا مل يصب فليس بناِقٍر. وقوهلم: " دعوهُتم النَـَقرى، أي دعوًة خاصًَّة، 
ال ل طرفة بن العبد: حنن يف املشتاة ندعو اجلفلى * وهو أن يدعو بعضاً دوَن بعض. وهو االنتقار أيضا. قا

الطري، إذا لقط من ههنا وههنا. والنقرة: السبيكة. والنقرة:  ويقال أصله من نقر -( منا ينتقر 1ترى اآلدب )
اه أربَد: جفرة صغرية. يف االرض. ومنه نـُْقَرُة القفا. والَنقرُي: النُـْقَرُة اليت يف ظهر النواة. ومنه قول لبيد يرثي أخ

 ج:أي ليس بعدك يف شئ. قال العجا  -غري أصداء وهام  فليس الناُس بعَدَك يف نَقرٍي * والهم
َبُذ فيه فيشتدُّ نبيُذُه، وهو الذي ورد النهى عنه.2دافعت عنهم بنقري موتىت ) َقُر فيُـنـْ  ( * والَنقرُي: أصل خشبٍة يـُنـْ

_________ 
 ( ويروى: " فينا ".1)
 وصواب إنشاده: ( قال ابن برى:2)

 اهيعد اللتيا واللتيا والىت * وهذا يعرب به عن الدو دافع عىن بنقري موتىت * وبعده: ب
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وقوهلم: حقري نَقرٌي، إتباٌع له. وفالن كرمي الَنقرِي، أي األصل. والنُـَقَرُة، مثال اهلَُمَزُة: داٌء أيخذ الشاَء يف حقويها. 
َقُر نَـ  عدوى: وحشوت الغيظ يف أضالعه * َقرًا، فهي نَِقَرٌة، وهبا نقر. قال املرار الوقد نقرت الشاة بكسر تـَنـْ

( : بئر صغرية 1ويقال: النقر الغضبان. وقد نقر نقرا. واملنقر بضم امليم والقاف ) - كالنقر فهو ميشى حظالان
امليم: املعول. قال ذو الرمة: ضي قة الرأس تكون يف جَنََفة صلبة لئال تتهشَّم. واجلمع املَناِقُر. واملنقر، بكسر 

قر أيضا: أبوحى من متيم، وهو منقر ابن ومن -مرات وقيعة * كأرحاء رقد زملتها املناقر تفض احلصى عن جم
عبيد بن احلارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم. ومنقار الطائر والَنجَّار، واجلمع املَناقرُي. 

ْنقرُي مثل الصفري. قال الراجز )والتَـْنقرُي عن األمر: البحث   :( 2عنه. والتـَ
 (3ونقرى ما شئت أن تنقري )

_________ 
 قال أيضا كمنرب.( وي1)
 ( هو طرفة بن العبد.2)
 ( وبعده:3)

 قد ذهب الصياد عنك فابشرى * راجع مادة )قرب( .
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. ومنه قول الشاعر ) ( ما ونيت يف ود طيئ * وما أان عن أعداء قومي 2( : َلَعْمري )1وأنقر عنه، أي كفَّ
يُـْنِقُر عن قاتل املؤمن "، أي ما كان هللا ليكف عن حىت وقال ابن عباس رضي هللا عنه: " ما كان هللا ل -مبُْنِقِر 

يهلكه. وأنقرة: موضع فيه قلعة للروم وهو أيضا مجع نقري مثل رغيف وأرغفة، وهو حفرة يف االرض. قال 
 -أطواد  ( : نزلوا أبنقرة يسيل عليهم * ماء الفرات جييئ من3االسود بن يعفر )

ْرُت الرجَل ابلكسر ُنْكرًا وُنكورًا، وأَْنَكْرتُُه واْستَـْنَكْرتُُه، مبعىًن. قال الُنِكرة: ضد املعرفة. وقد َنكِ  ]نكر[
 -( * من احلوادث إال الشيَب والَصَلعا 4األعشى: وأنكرتين وما كان الىت نكرت )

_________ 
 ( هو ذؤيب بن زنيم الطهوى.1)



 لعمرك ".( يف اللسان: " 2)
 قاله نصر. ر إذا قرئ بضم الياء يكون مصروفا. اه( ال تنس ما تقدم أن االسود بن يعف3)
( قوله الىت نكرت، كذا يف النسخ، ولعل الصواب " الذى " قاله نصر. وهو كذلك كما يف االغاىن يف 4)

 3له يف شعر االعشى ج ترمجة بشار. قال: قال يونس حدثىن أبو عمرو بن العالء أنه صنع هذا البيت وأدخ
 .143ص 
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ه فتغريَّ إىل جمهول. واملُْنَكُر: واحد املَناِكِر. والَنكرُي واإلْنكاُر: تغيري املُ  ْنَكِر. ومنكر وقد َنكََّرُه فتَـَنكََّر، أي غريَّ
ْنَكَر. ومجعها أنكار، مثل ( ، أي داٍه ُمْنَكٌر. وكذلك الذي يـُْنِكُر املُ 1ونكري: امسا ملكني. ورجل َنِكٌر وَنَكٌر )

 عضد وأعضاد، وكبد وأكباد. والنكر: املنكر. قال هللا تعاىل:
 ( :2ا( *. وقد حيرك، مثل عسر وعسر. قال الشاعر ))لقد جئَت شيئاً نكر 

( * والنكراء مثله. والَنكارَُة: الدهاُء، وكذلك الُنْكُر ابلضم. يقال للرجل إذا كان 3ا أتوىن بشئ نكر )وكانو 
 النكار: اجلحود.ناً ُمْنَكرًا: ما أشدَّ ُنْكَرُه وَنَكَرُه أيضاً ابلفتح. وقد َنُكَر األمر ابلضم، أي َصُعَب واشتدَّ. وافط

_________ 
 ما أشار إليه بعده.( أي بكسر الكاف وضمها، ك1)
 .376: 4( هو عبيدة بن مهام، كما يف احليوان 2)
 ( صدره:3)

 -ده: النكح أميهم منذرا * وهل ينكح العبد حر حلر أتوىن فلم أرض ما بيتوا * وبع
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وانكره، أي قاتله. قال أبو سفيان: " إنَّ حممدًا مل يُناكر أحدًا إال كانت معه األهوال ". والَتناُكُر: التجاهُل. 
 وطريٌق ينكور: على غري قصد.

 ( :1، وهو شاذٌّ ولعلَّه مقصوٌر منه. وقال )َسُبٌع، واجلمع مَنوٌر. وقد جاء يف الشعر مُنُرٌ الَنِمُر  ]منر[
( * واالنثى منرة. ومنر: أبو قبيلة، وهو منر بن قاسط بن هنت بن أفصى بن دعمى 2ا متاثيل أسود ومنر )فيه

اىل الكسرات، الن فيه حرفا واحدا بن جديلة بن أسد بن ربيعة. والنسبة إليهم منري بفتح امليم، استيحاشا لتو 



وقد أرى * ومنُْر بُن َسْعٍد ىل مطيع  ر بكسر النون: اسم رجل. وقال: تعبدىن منر بن سعدغري مكسور. ومن
 ومنري: أبو قبيلة من قيس، وهو منري بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. -ومهطع 

_________ 
 ( حكيم بن معية الربعي.1)
 وابه إنشاده:( ص2)

 - 106) - ت أبطواد جبال ومسر * يف أشب الغيطان ملتف اخلطرفيها عياييل أسود ومنر * وقبله: حف
 (2 -صحاح 
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وسحاب أمنر. وقد منََِر السحاُب ابلكسر يـَْنَمُر مَنَرًا، أي صار على لون الَنِمِر، ترى يف َخَلِلِه نِقاطاً. وقوهلم: " 
 أرنيها أركها مطرة "، قال االخفش: هذا كقوله تعاىل:

وهو أن تكون فيه بقعٌة ضرا( *، يريد االخضر. واالمنر من اخليل: الذي على ِشَيِة النِمِر، )فأخرجنا منه خ
: تَـ  َنمََّر له، بيضاء وبقعٌة أخرى على أيِ  لوٍن كان. والنَـَعُم الُنْمُر: اليت فيها سواٌد وبياض، مجع َأمْنََر. األصمعي 

( : قوٌم إذا لبسوا 1ه أبدًا إال متنكِ رًا غضبان. وقول الشاعر )أي تنكََّر له وتغريَّ وأوعده، ألنَّ الَنِمَر ال تلقا
أي تشبهوا ابلنمر ال ختالف ألوان الِقدِ  واحلديِد. والَنِمَرُة: بـُْرَدٌة من من  -د تنمروا حلقا وقدا  -*  دياحل

َوتِِه، أعرايبٌّ يف منََِرتِ الصوف تلَبسها األعرا ِه، أسٌد يف اتمورَتِِه ". وماٌء مَنرٌي، ب. ويف حديث سعد: " نـََبِطيٌّ يف ُحبـْ
 ري عذب. وحسب منري، أي زاك. ومنارة ابلضم: اسم رجل.أي انجٌع، عذابً كان أو غ

_________ 
 ( عمرو بن معدى كرب.1)
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ا النوُر: الضياُء، واجلمع أْنواٌر. والنوُر أيضاً: النُـفَُّر من الظباء. قال ُمَضرِ ٌس األسديُّ، و  ]نور[ ذَكَر الظباء وأهنَّ
ونسوٌة نوٌر،  -( 1ْت عليها الشمُس حىتَّ كأهنا * من احلَرِ  تـُْرَمى ابلسكينِة نورُها )قد َكَنَسْت يف شدة احلر: َتَدلَّ 

أي نـُفٌَّر من الربية، وهو فعل مثل قذال وقذل، إال اهنم كرهوا الضمة على الواو، الن الواحدة نوار، وهى 
فحَل، ويف ذلك منها َضعٌف تـَْرَهُب ملرأة. وفرس وديق نوار، إذا اْستَـْوَدَقْت وهي تريد الالفرور، ومنه مسيت ا



( : أنورا سرع ماذا اي 2عن صولة الناكح. وتقول: نـُْرُت من الشئ أنور نورا ونوارا، بكسر النون. قال الشاعر )
 وقال العجاج: -فروق * وحبل الوصل منتكث حذيق 

 را * ونـُْرُت غريي، أي نفرته.خيلطن ابلَتأن ِس الِنوا
_________ 

 -وم من الشعرى كأن ظباءه * كواعب مقصور عليها خدورها ( وقبله: وي1)
 ( مالك بن زغبة الباهلى.2)

(2/838) 

 

 وأانر الشئ واستنار مبعىن، أي أضاء. والتَـْنويُر: اإلانرُة. والتَـْنويُر: اإلْسفاُر. وتـَْنويُر الشجرِة: إْزهارُها. يقال
ي أخرجت نـَْوَرها. والناُر مؤن ثة، وهي من الواو، ألن تصغريها نـَُويـَْرٌة، واجلمع نـَوََّرِت الشجرُة وأانَرْت أيضاً، أ

( ، انقلبت الواو ايًء لكسرة ما قبلها. وقوهلم: ماانر هذه الناقة؟ أي ما مِسَُتها؟ ويف املثل: " 1نور ونريان )
يقول: ملا رأوا مساهتا  -تشفى من االوار ( آابهلم ابلنار * والنار قد 2سقوا ) جِنارُها انرُها ". وقال الراجز: وقد

خلوا هلا املاء. يقال: بينهم انئرة، أي عدواة وَشْحناء. وتـَنـَوََّرُت النار من بعيد: تـََبصَّْرهُتا. وتـَنَـوََّر الرجل: َتَطلَّى 
َلُج، وه يـْ . ولك أن تقلب و ُدخان الَشحم يعاجل به الوشم حىتَّ ابلُنورَِة. وبعضهم يقول: انتار. والَنووُر: النـَ خيضر 

 الواو املضمومة مهزة. وقد نـَوََّر ذراَعه، إذا غرزها إببرة مث ذرَّ عليها الَنووَر.
_________ 

 ( يف املخطوطة: " وأنور ".1)
 ( يف اللسان: " حىت سقوا ".2)
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ق. وذو املنار: ملك من ملوك اليمن، الواحدة نـُوَّارٌَة. واملَناُر: َعَلُم الطريوالنُـوَّاُر ابلضم والتشديد: نـَْوُر الشجِر، 
منا قيل له ذواملنار النه أول من ضرب املنار على طريقه يف مغازيه ليهتدى وامسه أبرهة بن احلارث الرايش. وإ

الِسراج، وهي َمْفَعلٌة من االستنارة، بفتح  هبا إذا رجع. واملَنارَُة: اليت يؤذَّن عليها. واملَنارَُة أيضاً: ما يوضع فوقها
ومهز فقد شبَّه األصلي ابلزائد، كما قالوا: مصيبة امليم، واجلمع املَناِوُر ابلواو، ألنه من النوِر. ومن قال َمناِئُر 

( على بعد املزار تذكر * ومن دون ليلى ذو حبار ومنور 2( : لليلى )1ومصائب، وأصله مصاوب. وقول بشر )



 ا جبالن يف ظهر حرة بىن سليم.مه -
 لت يف قليله( والسراُب. فإن مجعته ق3النهاُر: ضد الليل. وال جيمع كما ال جيمع الَعذاُب ) ]هنر[

_________ 
 ( ابن أىب خازم.1)
 ( يف اللسان: " أليلى على شحط ".2)
كطعام وأطعمة، وشراب ( قوله: كماال جيمع العذاب اخل، قلت سبق يف عذب أن مجعه أعذبة، وهو قياس،  3)

م ملا . ابن الطيب على القاموس. وىف زرقاين املوطأ: االشربة مجع شراب، كطعام وأطمعة، اسوأشربة. اه
 يشرب، وليس مصدرا، الن املصدر =
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 -( ابلضمر * ثريد ليل وثريد ابلنهر 1هنر، مثل سحاب وسحب. وأنشد ابن كيسان: لوال الثريدان ملتنا )
ذكره االصمعي يف كتاب الفرق. وهنار بن توسعة. اسم شاعر من متيم. والنَـْهُر والنَـَهُر: ر: فرخ احلبارى: والنها

 واحد اأَلهْناِر. وقوله تعاىل:
 )يف َجنَّاٍت وهَنٍَر( * أي أهناٍر وقد يعرب ابلواحد عن اجلمع، كما قال تعاىل:

 فيه. قال الراجز: إن كنت ليليا صاحب هنار يُغريُ  )ويولون الدبر( *. ويقال: يف ضياء وسعة. ورجل هنر، أي
وهنرت النهَر: حفرتُُه. وهَنََر املاُء، إذا جرى يف األرض وجعل  -( أرى الصبح فال أنتظر 2فإىن هنر * مىت )

 لنفسه هنرا.
. والذى يف نسخ الصحاح واملختار وترمجيت الصحاج والقاموس: السراب = هو الشرب مثلثة الشني اه

 وعند طبع القاموس اتبعنا كالم احملشى بدون مراجعة عاصم. قاله نصر.ملة ال املعجمة، ابمله
 ( يف املخطوطة: " هلكنا ابلضمر ".1)
( يف اللسان: " إن تك "، " مىت أتى الصبح ". قال ابن برى: البيت مغري، وصوابه على ما أنشده سيبويه: 2)

 رد يف املخطوطة هبذه الرواية االخرية.وقد و  -كن أبتكر لست بليليٍ  ولكينِ  هنْر * ال أدجل الليل ول
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تَـَنْت َخْيَمًة * على َقَصٍب وُفراٍت هنَِْر  َهَر. قال أبو ذؤيب: أقامْت به فابـْ  -وكل كثري جرى فقد هَنََر واْستَـنـْ
َقهاْرُت الطعنَة: وسَّعتها. قال قيس بن اخلطيموَأهْنَْرُت الدَم، أي َأَسْلُتُه. وأهنَْ  * َيرى  : َمَلْكُت هبا كفِ ي فَأهْنََرْت فـَتـْ

تَـَهَرُه، أي زَبـََرُه. وهنروان بفتح  -قائٌم من دوهِنا ما وراءها  واستنهر الشئ: اتسع. وأهنران من النهار. وهَنََرُه وانـْ
َهَرُة: فضاٌء يكون بني   أفنية القوم يلقون فيه كناستهم.النون والراء: بلد. واملَنـْ

: النهابري: هابِ النَ  ]هنرب[ ُر: املهالك. ويف احلديث: " من مجع مااًل من َمهاِوَش أذهبه هللا يف هَناِبَر ". األصمعي 
 ( رمال مشرفة، واحدها هنبور.1جبال )

 أصَفق وأبقى. تقول: ِنْرتُ النرُي: َعَلُم الثوِب، وحُلَمُتُه أيضاً، فإذا ُنِسَج على َنريَْيِن كان  ]نري[
_________ 

ها، وابحلاء يف تصليح بعض النسخ. واخلطب سهل. قاله وله: " جبال " ابجليم على نسخة مرتمجة وغري ( ق1)
 نصر. وهو يف اللسان " حبال " ابهلملة، وهو الصواب إن شاء هللا.
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يه الغلفق * الثوَب أنريُُه َنرْيًا، وكذلك أنـَْرُت الثوب، وهنرته، مثل أراق وهراق. وقال الزفيان: ومنهل طام عل
ورجل ذو نريين، أي قوته وشددته ضعف شدة صاحبه. ونرُي الفدان: اخلشبة  -سدى به اخلدرنق ينري أو ي

املعرتضة يف عنق الثورين، واجلمع النرياُن واألْنياُر. ونرُي الطريق: ما يتَّضح منه. والنري: جبل لبىن غاضرة. 
وأبو بردة بن نيار: رجل من  -( 1قد ملوا من االدالج )وأنشد االصمعي: أقبلن من نري ومن سواج * ابلقوم 

 ( .2قضاعة من الصحابة، وامسه هانئ بن نيار )
 فصل الواو

َوَأرَُه يَئُرُه َوْأرًا، أي أفزعه وذعره. قال لبيد يصف انقته. تسلب الكانس مل يوأر هبا * شعبة الساق إذا  ]وأر[
 -الظل عقل 

_________ 
 ( بعده:1)

 ى رجاجوهم رجاج وعل
( ويقال هانئ بن عمرو بن نيار بن عبيد بن كالب، خال الرباء بن عازب، دوسى حارثى ابلوالء قضاعى 2)

 النسب.
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جعله من قوهلم: الدابة أترى الدابة، إذا انضمت إليها وألفت معها معلفا واحدا. ( رواه: " مل يؤرهبا " 1ومن )
استوأرت االبل: تتابعت على نفار، حكاه عنه أبو عبيد. وقال أبو  وأريتهما أان، وهو من اآلرى. االصمعي:

عقيل. قال ل قيل: استأورت. قال: هذا كالم بىن زيد: إذا نفرت فصعدت اجلبل، فإذا كان نفارها يف السه
ْيِهْم بصادٍق * من الَطعِن حىت اْسَتْأَوروا وتـََبدَّدوا   َوِئَرٌة، على الكسائي: أرضٌ  -الشاعر: َضَمْمنا عليهم َحْجَرتـَ

 َفِعَلٍة: شديدُة اأُلواِر. قال: وهو مقلوب منه.
( يف البيوت، ومجعا وبر 2ُجُن )الَوبـَْرُة ابلتسكني: دويبٌة أصغر من الِسنَّور، طحالء اللون ال َذَنَب هلا، تر  ]وبر[

انت لعاد. وقد أعرب ووابر، وبه مسى الرجل وبرة. والوبر أيضا: يوم من أايم العجوز. ووابر مثل قطام: أرض ك
 هذا يف الشعر، قال االصمعي:

_________ 
 لراء، أي مل يشعر هبا ".( قبله يف املخطوطة: " ويروى مل يورأ هبا، اهلمزة بعد ا1)
 س وتعلف فيها.( أي حتب2)
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بـََرٌة. وقد َوِبَر والقوايف مرفوعة. والوبر للبعري، الواحدة وَ  -( 2( وابر )1ومر دهر على وابر * فهلكت عنوة )
اِبٌر، أي أحد. قال الشاعر: فأُْبُت إىل احلَيِ  الذين البعرُي ابلكسر، فهو َوِبٌر وأْوبـَُر، إذا كان كثري الَوبِر. وما هبا و 

أبو زيد: بناُت االوبر: كمأة صغار مزغبة، على لون الرتاب.  -من اجليِش واِبُر  َوراءهْم * َجريضاً ومل يُفلتْ 
ُتَك عن بنات األْوَبِر وأنشد: ولد   :أي جنيت لك، كما قال هللا تعاىل -جنيتك أكمؤا وعساقال * ولقد هَنَيـْ

ا )وإذا كالوُهْم أو َوزَنوهْم خيسرون( *. ويقال: وبرت االرنب تويريا، أي مشت يف احل زونة. قال أبو زيد: إمنَّ
 ( .3يُوبِ َر من الدواب االرنب. وشئ آخر مل حيفظه أبو عبيد )

_________ 
 ( قوله عنوة، رواية النحاة االمشوىن وغريه: " جهرة ".1)
 -ادا * أودى هبا الليل والنهار ( قبله: أمل ترو إرما وع2)
حمتال من صغار السباع إذا طمع يف الصيد أو خاف بتحقيق هارون: " والتوبري لكل  351: 7( يف احليوان 3)

 أن يصاد، كالثعلب وعناق االرض ". مث قال =
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( الوبرة، الهنا إذا طلبت نظرت إىل موضع حزن فوثبت عليه لئال يتبني أثرها فيه، 1وقال أبو حامت: هو )
 لصالبته. ووبر الرجل أيضاً يف منزله، إذا أقاَم حينا ال يربح.

حلجاز فبالضدِ  لغة أهل ا( . هذه لغة أهل العالية. فأمَّا 2الِوتْـُر ابلكسر: الَفرد والَوتْـُر ابلفتح: الَذْحُل ) ]وتر[
منهم. وأمَّا متيم فبالكسر فيهما. والَوتُر ابلتحريك: واحد أْواتر القوس. والَوتـََرُة: الِعرُق الذي يف ابطن الَكَمرة، 

( . والوتريَُة: 3وهو ُجَلْيَدٌة. وَوَترُة االنف: حجاب مابني املنخرين، وكذلك الوترية. ووترة كل شئ: ِحتارُُه )
 زال على وترية واحدة.يقال: ما الطريقة. 

_________ 
= اجلاحظ: " والتوبري: أن تضم براثنها فال تطأ على االرض إال ببطن الكف حىت ال يرى هلا أثر براثن وال 

أصابع. وبعضها يطأ على زمعاته، وبعضها ال يفعل ذلك. وذلك كله يف السهل، فإذا أخذت يف احلزونة 
 هلا آاثر، قالوا: ظلفت االثر تظلفه ظلفا ".ث ال ترى والصالبة وارتفعت عن السهل حي

 ( هو، أي الشئ الذى مل حيفظه أبو عبيد.1)
 ( الذحل: احلقد والعداوة، يقال طلب بَذْحِلِه، أي بثأره. واجلمع ذحول وأذحال.2)
 ( حتار الشئ، ابلكسر: كفافه، وحرفه وما استدار به.3)
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رٌي ليست فيه َوتريٌَة، أي فتوٌر. والَوتريَُة من االرض: الطريقة. قال: ما يف عمله َوتريٌة. وسوالوترية أيضاً: الفرتَُة. ي
وقال أبو  -( هتيل 2( يصف َضُبعاً نـََبَشْت َقرْبًا: َفذاَحْت ابلَواتِئِر مث َبدَّْت * َيَدْيها عند جانبه )1قال اهلذيلُّ )

ل له قتيل فلم يُدرك بدِمِه. ، أي مشت. واملوتور: الذى قتبني أصابع الضبع. قوله: ذاحتعمرو: الواتئر: ما 
 تقول منه: َوتـََرُه َيرِتُُه َوْترًا َوِتَرًة. وكذلك وتـََرُه حقَّه، أي نقصه. وقوله تعاىل:

تريد دخلت يف البيت. )ولْن َيرِتَُكْم أعماَلُكْم( * أي لن يتنقَّصكم يف أعمالكم. كما تقول: دخلت البيت وأنت 
 -*  ا الطعُن، وهي الدريئة أيضا. وقال يصف فرسا: تبارى قرحة مثل الة: حلقة من عقب يُتعلَّم فيهوالوتري 

 وأوتره، أي أفذه. يقال: أوتر صالته. -( 3وترية مل تكن مغدا )
_________ 



 ( هو ساعدة بن جؤية.1)
 ( يف اللسان: " عند جانبها ".2)
 خلقة مل تنتف فتبيض. وضع الصفة. يقول: هذه القرحةتف، أي ممغودة. وضع املصدر م( املغد: الن3)
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. واملُواتـََرُة: املتابعُة. وال تكون املُواتـََرُة بني األشياء وأوتر قوسه ووترها، مبعىًن. ويف املثل: " إنْباٌض بغري تـَْوِترٍي "
أن تصوم يوماً وتفِطر يوماً أو يومني، إال إذا وقعت بينهم فرتة، وإال فهى ُمداركٌة ومواصلٌة. وُمواتـََرُة الصوم: 

 الكتب فتواترت، أي جاءت وأتيت به ِوْترًا ِوْترًا، وال يراد به املواصلة، ألنَّ أصله من الِوْتِر. وكذلك واتـَْرتُ 
مث  ( : تضع إحدى ركبتيها أوَّاًل يف الربوك1بعضها يف إثر بعض ِوْترًا ِوْترًا، من غري أن تنقطع. وانقٌة ُمواِتَرٌة )

تضع األخرى، وال تضعهما معاً فُيشقُّ على الراكب. وترتى فيه لغتان: تنون وال تنون، مثل علقى. فمن ترك 
 ألفها ألف التأنيث وهو أجود، وأصلها وترى من الِوْتِر، وهو الفرد، قال هللا تعاىل: صرفها يف املعرفة جعل

 من نوهنا جعل ألفها ملحقة.)مثَّ أرسْلنا ُرُسَلنا َترْتى( * أي واحدا بعد واحد. و 
_________ 

 ( يف االصل: " متواترة "، صوابه يف اللسان والقاموس.1)
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الوثري: الفراش الوطئ، وكذلك الوثر ابلكسر. يقال: ما حتته وثر وِواثٌر. وامرأٌة َوثريٌَة: كثريُة اللحم ووثر  ]وثر[
اثرَُة: كثرة الشحم. والَواثَجُة: كثرة اللحم. قال الُقطامي : وكأمنا الشئ ابلضم واثرة، أي َوُطَؤ. قال أبو زيد: الوَ 

والَوثـُْر ابلفتح: ماء الفحل جيتمُع يف رحِم الناقة مث ال تلقح.  -يُد َواثرًة وَلَياان اشَتمل الَضجيُع ِبَرْيَطٍة * ال بل َتز 
استوثرت من الشئ، أي استكثرُت منه، مثل: يقال: َوثـََرها الفحل يَِثرها َوْثرًا، إذا أكثر ِضراهبا ومل تلقح. و 
واجلمع َمياِثُر وَمواِثُر. قال أبو عبيد: وأمَّا املَياِثُر اْستَـْوثـَْنُت، واستوثجُت. وميثـََرُة الفرس: لِْبَدتُُه، غري مهموز، 

ا كانت من مراكب العجم، من ديباج )  ( أو حرير.1احلُْمُر اليت جاء فيها النهُي فإهنَّ
 لدواء يوَجُر يف وسط الفم. تقول منه: َوَجْرُت الصيبَّ وأْوجرتُُه، مبعىًن. وأْوَجْرتُُه الرمَح الغري،وُر: االَوج ]وجر[

 ( .2إذا طعنَته به يف صدره )
_________ 



 ( قوله من ديباج، هو االطلس، كما يف وانقوىل، فالعطف بعده عام.1)
. ولعله أظهر وجها. والذى قاله اجملد ومرتمجه: يف فيه اه( قوله يف صدره، كذا يف مجيع النسخ حىت الرتمجة. 2)

 صر.ومل يتعرض للمعارضة حمشيه وال أحد املرتمجني. قاله ن
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وامليجر كاملسعط، يوجر به الدواء. واجتَََّر: أي تداوى ابلَوجوِر، وأصله اْوجَتََر. وَوِجْرُت منه ابلكسر، أي ِخْفُت. 
( : سرُب الضبع. ووجرة: 1ْوَجُل. وال يقال يف املؤنَّث َوْجراُء، ولكن َوِجَرًة. والِوجاُر )وإين ِ ألْوَجُر، مثل أل

قال االصمعي:  -ى عن أسيل وتتقى * بناظرة من وحش وجرة مطفل موضع. قال امرؤ القيس: تصد وتبد
 ( .2وجرة بني مكة والبصرة، وهى أربعون ميال ليس فيها منزل، فهى مرت للوحش )

َحَرُة ابلتحريك: ُدويبٌة محراُء تلزق ابالرض كالعظاء، واجلمع وحر. والَوَحَر أيضاً يف الصدر، مثل لوَ ا ]وحر[
، أي وغر. وىف صدره على َوْحٌر 3" َيذهب بَوَحِر الصدر )الِغلِ . ويف احلديث:  ( "، وقد َوِحَر صدرُه علي 

 ابلتسكني، مثل َوْغٌر: وهو اسم، واملصدر ابلتحريك.
 رَُة ابلتسكني: الِفْدرَُة، وهي القطعةَوذْ ال ]وذر[

_________ 
 ( والوجار.1)
 ( يف املخطوطة: " سرب للوحش ".2)
 ( يعىن الصوم.3)
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من اللحم. ومنه قوهلم: " اي ابَن شامَِّة الَوْذرَِة "، وهي كلمة قذٍف. وكانت العرب تَتسابُّ هبا، كما كانت 
واجلمع وذر، مثل مترة ومتر.  ى أْرُحِل الرُْكباِن! واي ابن ذات الراايت! وحنِوها.تتساب  بقوهلم: " اي ابن ُمْلق

ووذرت اللحم توذيرا: قطَّعته: وكذلك اجلرح إذا شرطَته. وتقول: َذْرُه، أي دعه. وهو يذره، أي يذعه. وأصله 
  واِذٌر، ولكن: تركه وهو اترك.وذره َيَذرُُه، مثل َوِسَعُه َيَسُعُه، وقد ُأميَت مصدره. وال يقال َوِذرَُه وال

( : 2( . والِوْزُر: اإلمث، والِثْقُل، والكارَُة، والِسالُح. قال الشاعر )1جأ. وأصل الَوَزِر اجلبُل )الَوَزُر: املل ]وزر[
عنه  والوزير: املوازر، كاالكيل املواكل، النه حيمل -وَأْعَدْدُت للحرِب أْوزاَرها * ِرماحاً ِطوااًل وخياًل ذكورا 



 د اْستوِزَر فالٌن، وهو يُواِزُر األمرَي ويـَتَـَوزَُّر له.وزره، أي ثقله. والوزارة: لغة يف الِوزارَِة. وق
_________ 

 ( اجلبل املنيع، يف اللسان.1)
 ( االعشى.2)
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 واتزر الرجل: ركب املوزر، وهو افتعل منه. وقوله تعاىل:
إبمثِْ أخرى. قال:  * أي ال حتمل حاملٌة مِحَْل أخرى. وقال األخفش: ال أتمَثُ آمثةٌ )وال َتِزُر واِزرٌَة ِوْزَر أخرى( 

ا قال يف احلديث: " َمْأزورات " ملكان " 1تقول منه: َوِزَر يـَْوَزُر، وَوَزَر َيِزُر، وُوِزَر يوَزُر فهو َمْوزوٌر ) ( . وإمنَّ
 : أحرزته. ووزرت فالان: غلبته. وقال:مأجورات "، ولو أفرد لقال: موزورات. أبو عمرو: وزرت الشئ

 قد وزرت جلتها أمهارها
وَشْرُت اخلشبة ابمليشاِر غري مهموز: لغة يف َأَشْرُت. والَوْشُر أيضا: أن حتدد املرأد أسناهنا وترقٍ عها ويف  ر[]وش

 احلديث: " لعن هللا الواشرة واملؤتشرة ".
( ، 2الصك )قالوا: إرث وورث، وإسادة ووسادة. والوصر:  الِوْصُر: لغة يف اإلْصِر، وهو العهد، كما ]وصر[

 هدة.وكتاب الع
_________ 

 ( وزر االول كعلم، والثاىن كوعد، والثالث للمجهول، كما يف الرتمجتني1)
 ( يف اللسان: " كلتامها فارسية معربة ".2)
 (2 -صحاح  - 107)
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 من ".وصرها، فال هو يرد على الوصر، وال يعطيىن الث وىف احلديث: " إن هذا اشرتى مىن أرضا وقبض مىن
( : 2( القصعُة تـَْوَضُر َوَضرًا، أي َدمِسَْت. قال الشاعر )1َدَرن والدَسم. يقال: َوِضَرِت )الَوَضُر: ال ]وضر[

عمرو: الَوَضُر: ما يشم ه قال أبو  -( 3َسيُـْغين أاب اهلِنِديِ  عن َوْطِب ساملٍِ * َأابريُق مل يـَْعَلْق هبا َوَضُر الَزْبِد )
 : يقال لبقية اهلِناِء وغريه: الَوَضُر.اإلنسان من ريٍح جيده من طعام فاسد. أو عبيدة



 الَوَطُر: احلاجُة، وال يبىن منه فعل، واجلمع االوطار. ]وطر[
 جبٌل َوْعٌر ابلتسكني، ومطلٌب َوْعٌر. قال األصمعي: وال تقل وعر. ]وعر[

_________ 
 وضرا. فهو وضر، مثل وسخ يسخ وسخا، فهو وسخ وزان ومعىن. ( وضر يضر1)
 ، عبد املؤمن بن عبد القدوس.( أبو اهلندي2)
 -( وبعده: مفدمة قزا كأن رقاهبا * رقاب بنات املاء تفزع للرعد 3)
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 الشئ: وجدته وعرا. ْستَـْوَعْرتُ ريًا. وقد اوقد وعر ابلضم وعورة، وكذلك تـََوعََّر، أي صار َوْعرًا. وَوعَّْرتُُه أان تـَْوع
 وفالن وعر املعروف، أي قليله. وَأْوَعَرُه: قـَلََّلُه. يقال: قليٌل َوْعٌر، وَوْتٌح. وَوْعٌر إتباع له.

. ومنه قيل: يف صدره عليَّ َوْغٌر ابلتسكني، أي ِضْغٌن وعداوٌة وتوقٌُّد من ال ]وغر[ ُة توقُِّد احلرِ  غيظ. الَوْغَرُة: شدَّ
. وقد أْوَغْرُت صدره على  ر ابلتحريك،واملصد تقول: َوِغَر صدرُه عليَّ يـَْوَغُر َوَغرًا: فهو واِغُر الصدر عليَّ

ا ُيْسَمُط فيه اخلنزير وهو حى يذبح، وهو فعل قوم  فالن، أي أمحيته من الغيظ. وأْوَغْرُت املاء، أي أغليته. ورمبَّ
والوغرية: اللنب يسخن  -ة اخلنزير لاليغار تهم * ككراهمكاهنم فكرهمن النصارى. قال الشاعر: ولقد رأيت 

( يصف فرساً عرقت. يَِنُش املاء يف الَرَبالِت منها * َنشيَش الَرْضِف 1ابحلجارة احملمَّاة: والَوغرُي أيضًا. قال )
 -( يف اللنب الوغري 2)

_________ 
 ( هو املستوغر.1)
 لنب ليجمد.( الرضف: حجارة حتمى وتطرح يف ال2)
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َيٍة * وعن ِإْثِر ما أْبقى  تقول منه: أوغرت اللنب. وكذلك التَـْوغرُي. قال الشاعر: فساِئْل ُمرادًا عن ثالثة ِفتـْ
ومسعت وغراجليش، أي أصواهتم. قال الراجز: كأمنا زهاؤه ملن جهر * ليل ورز وغره إذا وغر  -الصريُح املوغر 

ْوَغَر العامُل وأ -لسحاب به * كأنَّ َوْغَر َقطاُه َوْغُر حاِدينا وقال ابن مقبل: يف ظهرت مرت عساقيل ا -
اخلَراَج، أي استوفاه. ويقال: اإليغاُر أن يُوِغَر املَِلُك الرجَل األرَض، جيعلها له من غري َخراج. وقد يسمَّى 



 َضماُن اخلراِج إيغارًا، وهي لفظٌة ُمَولَّدٌة.
لِلمَِّة، وهي اليت أملت ابملنكبني. مث اجلُمَِّة، مث اَرُة: الشعُر إىل شحمة األُذِن، الَوفْـُر: املاُل الكثري. والَوفْـ  ]وفر[

 ( .1واملوفور: الشئ: التام. ووفرت الشئ وفرا. ووفرا الشئ بنفسه وفورا )
_________ 

له وافر، ( أي فيكون الفعل منه متعداي والزما. والشئ املذكور يف االول يقال له موفور، وىف الثاين يقال 1)
ردت املاء. ومل يذكر املؤلف أوفرته ابهلمز كما ذكر املضعف، وكأنه مل كما ذكره نظريه يف املصباح يف برد املاء وب

 يسمع، حىت ال أييت منه موفر بوزن مكرم اسم مفعول، وإن كان القياس يقتضيه. قاله نصر.
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تقول توفر  وماله. قال الفرا: إذا عرض عليك الشئ فلك أن م: " توفر وحتمد "، من قولك وفـَْرتُُه ِعْرَضهُ وقوهل
وحُتَْمُد وال تقل توثـَُر. يضرب هذا املثل للرجل تعطيه الشئ فريدُّه عليك غري َتَسخٍُّط. وهذه أرٌض يف نبتها َوفْـٌر 

( ال 1االعشى: عرندسة )ْفراُء: األرُض اليت مل ينقص من نبتها شئ. قال وَوفْـَرٌة وفرة أيضا، أي وفورمل يـُْرَع. والوَ 
ويقال: مزادة وفراء، للىت مل ينقص من أدميها شئ.  -ب ابلوفراء جأب مكدم ينقص السري غرضها * كأحق

وَوفَـَّر عليه حقَّه  -( 2تب )وسقاء أوفر. قال ذو الرم ة: َوْفرَاء َغْرِفيٍَّة أأْثى خوارَزها * ُمَشْلَشُل َضيـََّعْتُه بينها الك
ى ُحُرماتِِه. ويقال: هم ُمتواِفروَن، أي هم كثري. قول الراجز ْوفـََرُه، أي استوفاه. وتـََوفَـَّر عليه: أي رعتـَْوفريًا. واْستَـ 

(3: ) 
_________ 

 ( العرندسة: الشديدة من النوق.1)
 -ى مفرية سرب ( قبله: ما ابل عينك منها املاُء يـَْنَسِكُب * كأن ه من كل2)
 ( هو شبيب بن الربصاء.3)
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إمنا هو من الوفور، وهو التمام. يقول: كأهنا أوفرها  -( وإيفار * دبت عليها ذرابت االنبار 1ا من بدن )كأهن
الرعى دبت عليها االنبار. ويروى: " واستيفار "، واملعىن واحد. ويروى: " وإيغار "، من أوغر العامل اخلراج، 

 أي استوفاه. ويروى ابلقاف، من أوقره، أي أثقله.



قْـُر ابلفتح: الِثْقُل يف األذن. والِوقْـُر ابلكسر: احِلْمُل. يقال: جاء حيمل ِوقْـَرُه. وقد َأْوقـََر بعريه وأكثر الوَ  ر[]وق
ما يستعمل الوقر يف مِحِْل البغِل واحلماِر، والَوْسُق يف محِل البعرِي. وهذه امرأٌة موقرة، بفتح القاف، إذا محلت 

كُثر محلها. يقال: خنلٌة موِقَرٌة وموِقٌر، وموقـََرٌة. وحكى موقر، وهو على غري ُة، أي  محال ثقيال. وَأْوقـََرِت النخل
القياس، الن الفعل ليس للنخلة. وإمنا قيل موقر بكسر القاف، على قياس قولك امرأة حامل. الن محل 

 الشجر مشبه حبمل النساء. فأما موقر ابلفتح فشاذ. وقد روى يف قول لبيد يصف خنيال.
_________ 

 ( قوله: " من بدن " تقدمت رواية " من مسن ". انظر )نرب( .1)

(2/848) 

 

واجلمع َمواِقٌر. وقد َوِقَرْت أذنُه ابلكسر تـَْوقـَُر  -عصب كوارع يف خليج حملم * محلت فمنها موقر مكموم 
ه يقرها وقرا. يقال: اللهم َوقرًا، أي َصمَّْت. وقياس مصدره التحريك، إال أنَّه جاء ابلتسكني. وَوقـََر هللا أذنَ 

ذنه، على ما مل يسمَّ فاعُله، فهو موقور. وَوقـَْرُت العظَم َأِقُرُه َوْقرًا: صدعته. قال األعشى: اي قرأذنه. ووقرت أ
قول والَوقْـَرُة: أن يصيب احلافَر حجٌر أو غريه فينُكبه. ت -َدْهُر قد أْكثرَت َفْجَعَتنا * بَسراتِنا وَوقـَْرَت يف الَعْظِم 

ا هللا، عن الكسائي، مثل َرِهَصْت وأرهصها هللا. قال العجاج: كأنه مستبطن منه: َوِقَرِت الدابة ابلكسر، وأْوقـََره
يقال يف الصرب على املصيبة: " كانت َوْقرًة يف صخرٍة "، يعين ثـُْلَمًة  -إصرارا * وأاب محت نسوره االوقارا 

 ثِ ر فيه إال مثل تلك اهلَْزمة يف الصخرة.وَهْزَمًة، أي أنَّه احتمل املصيبة ومل تؤ 
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( : بُكلِ  أخالِق 1والوقار: احللم والرزانة. وقد َوقـََر الرجل يَِقُر َوقارًا وِقَرًة، إذا ثبت، فهو َوقوٌر. قال الراجز )
 وقال هللا تعاىل: -( قد َمَهْر * ثـَْبٌت إذا ما صيح القوم وقر 2الرجاِل )

ذا من القرار، كأنه يريد اقررن، فتحذف الراء االوىل للتخفيف وتلقى *، وقرئ ابلفتح. فه )وقرن يف بيوتكن(
فتحتها على القاف، فيستغىن عن االلف حلركة ما بعدها. وحتتمل قراءة من قرأ ابلكسر أيضا أن تكون من 

 اقررن بكسر الراء على هذا، كما قرئ:
ري: التعظيم والرتزيُن أيضاً. وقوله واذ التخفيف. والتوق)فظلتم تفكهون( * بفتح الظاء وكسرها، وهو من ش

 تعاىل:



)مالكْم ال ترجعون هللا وقارا( *، أي ال ختافون هلل عظمة، عن االخفش. ورجل موقر، أي جمرب. والتيقور: 
 الوقار، وأصله ويقور، قلبت الواو اتء. قال العجاج:

 ظيمة.ة: نقرة يف اجلبل عفإن يكن أمسى البلى تيقورى * أي أمسى وقارى. والوقري 
_________ 

 ( العجاج ميدح عمر بن عبيد هللا بن معمر.1)
 ( يف اللسان: " الشجاع ".2)
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وقوهلم فقري َوقرٌي، إتباٌع له. ويقال: معناه أنَّه أْوقـََرُه الَديُن، أي أثقله. والوقري: الغنم. قال ذو الرمة يصف بقرة: 
وكذلك القرة، واهلاء عوض من الواو. قال  -يدمن أجواف املياه وقريها  مولعة خنساء ليست بنعجة *

 -ا إن رأينا ملكا أغارا * أكثر منه قرة وقارا االغلب العجلى: م
( . قال أبو يوسف: مسعت أاب عمرو يقول: الوَْكُر الُعشُّ 1وَْكُر الطائر: ُعشُُّه. واجلمع وُكوٌر وأوْكاٌر ) ]وكر[

إذا  أو شجٍر. وقد وََكَر الطائر َيِكُر وَْكرًا، أي دخل يف وكره. ووكرت الناقة تكرا وكرا،حيثما كان، يف جبٍل 
َعَدِت الوََكرى، وهي عدٌو فيه نزو، وكذك الفرس. وانقة وََكرى أيضاً، أي قصرية. ووََكْرُت الِسقاَء وَْكرًا: مألتُُه، 

 وكذلك وَكَّْرتُُه توكريا. وقال يصف معزى امتالت بطوهنا:
 نج املزاد مفرطا تـَوْكريًا * وكذلك وَكََّر فالن بطَنه وأوكره.

_________ 
 مثل سهم وسهام.( ووكار، 1)
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والتوكري: اختاذ الوكرية، وهى طعام الِبناء. قال األصمعي : شرب حىتَّ تـَوَكََّر، وحىتَّ َتَضلََّع. وتـَوَكََّر الطائر: 
 امتالت حوصلته.

 فصل اهلاء
، واجلمع ُهبوٌر. يقال: هي الُصحون بني الروايب. واهلرَْبَُة: : ما اطمأنَّ من األرض، وكذلك اهلرَْبُ بريُ اهلَ  ]هرب[

القطعة من اللحم. وقد َهرَبُْت له من اللحم َهرْبًَة، أي قطعت له ِقطعة. وقد َهرِبَ اجلمل ابلكسر يـَْهرَبُ َهرَبًا، فهو 



واهلرََبِ، وهو اللحم، عن يعقوب. والباقة  قال: بعرٌي َهرِبٌ َوِبٌر، أي كثري الوبرَهرِبٌ وأْهرَبُ، إذا كان كثري اللحم. ي
هربة وهرباء. واهلَْوبـَُر: القرد الكثري الشعر، وكذلك اهلَبَّاُر. وقال: َسَفَرْت فقلت هلا َهٍج فتربقَعْت * وذَكْرُت 

آتيك هبرية بن سعد " أي أبدا، وهو واهلبار: اسم رجل من قريش. وقوهلم: " ال  -( حني تربقعت هبارا 1)
 د.رجل فق

_________ 
 ( يف اللسان: " فذكرت ".1)
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ويقال: يف رأسه هربية، وهو الذي يكون يف الشعر مثل النخالة، وهو فعلية. واهلنرب، مثال اخلنصر: ولد 
( هللا صبياان 2قاَتَل ) ( : اي1الشاعر ) ة بين فزارة. قالالضبع. قال أبو زيد: من أمساء الضباع أم  اهلِْنرِبِ، يف لغ

 وقال أبو عبيد: اهلِْنرِبُ: اجلحش. ومنه قيل لألاتن: أمُّ اهلِْنرِبِ. -جتئ هبم * أم اهلُنَـْيرِبِ من زَْنٍد هلا واري 
 بن حجر:اهِلرْتُ ابلكسر: الَسَقط من الكالم. يقال: ِهرْتٌ هاِتٌر، وهو توكيد له. قال أوس  ]هرت[
 ( * واهِلرْتُ أيضاُ: الَعجُب والداهية. يقال للرجل إذا كان داهياً: إنه هلرت أهتار.3َر هاِترا )ِهرتًا من مُتاضِ  يُراِجعُ 

_________ 
 ( القتال الكاليب، وامسه عبيد بن املضرجى.1)
 -( بعده: من كل أعلم مشقوق وتريته * مل يوف مخسة أشبار بشبار 2)
 ( صدره:3)

 -أمل خيال موهنا من متاضر * هدوا ومل يطرق من الليل ابكرا  ا حباجة * وقبله:إذا ما التم منه وكان
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وأهرت الرجل فهو ُمْهرَتٌ، أي صار َخرِفاً من الِكرَبِ. وفالٌن ُمْستَـْهرَتٌ ابلشراب، أي مولع به ال يبايل ما قيل فيه. 
 هَتاتـََر الرجالن، إذا ادعى كل واحد منها على صاحبه ابطال.و 

اهلَْجُر: ضد الوصل. وقد َهَجَرُه َهْجرًا وِهْجراانً. واالسم اهِلْجَرُة. واهلجراتن: هجرة إىل احلبشة، وهجرة  ]هجر[
اهلَْجُر أيضاً: اهلََذايُن. وقد إىل املدينة. واملُهاجرة من أرٍض إىل أرٍض: ترُك األوىل للثانية. والَتهاُجُر: التقاطُع. و 

( ما يثبِ ُت هذا 1عن إبراهيم )ْجرًا، فهو هاِجٌر والكالم َمْهجوٌر. قال أبو عبيد: يروى َهَجَر املريض يـَْهُجُر هَ 



 القول يف قوله تعاىل:
هجري قال غري احلق. )إنَّ قومي اختََّذوا هذا القرآن َمْهجورًا( * قال: قالوا فيه غري احلق. أمل تَر إىل املريض إذا 

 ال الشماخ:االسم من اإلْهجاِر، وهو اإلْفحاُش يف املنطق، واخلَنا. ق قال: وعن جماهد حنوه. واهلُْجُر ابلضم:
_________ 

 ( إبراهيم النخعي وهو إبراهيم بن يزيد.1)
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ا أكثر الكالم فيها ال وكذلك إذ -( قال ابن َضرٍَّة * عليها كالماً جاَر فيه وَأْهَجرا 1كما جدة االعراق )
. قال ذو ِجراٍت، أي بفضائح. واهلَْجُر واهلاِجَرُة: نصف الينبغى. ورماه هباِجراٍت وُمهْ  نهار عند اشتداد احلر 

تقول منه: َهجََّر النهاُر. قال  -الرم ة: وبـَْيدَاء ِمْقفاٍر يكاد ارتكاُضها * آبل الُضحى واهلَْجُر ابلطرِف مَيَْصُح 
، كما ويقال: أتينا أهلنا ُمْهِجرينَ  -م النهاُر وَهجَّرا دْعها وسلِ  اهلَمَّ عنك جَبْسَرٍة * َذموٍل إذا صاامرؤ القيس: ف

يقال: مؤصلنَي، أي يف وقت اهلاِجَرِة واألصيِل. والتهجرُي والتَـَهجُُّر: السري يف اهلاجرِة. وهَتَجََّر فالن، أي تشبَّه 
قة يف الشحم والسري. ال هَتَجَّروا ". الفراء: يقال انقٌة مهجرة، أي فائابملهاجريَن. ويف احلديث: " هاجروا و 

ذي يتناَعُتُه الناُس ويـَْهجروَن بذكره، أي ينعتونه. قال الشاعر: عركرك مهجر وبعرٌي ُمْهِجٌر. ويقال: هو ال
 -الضوابن أومه * روض القذاف ربيعا أي أتومي 

_________ 
 االصل."، أي منسوبة أعراقها إىل اجملد. وهى مجع عرق، وهو ( يف ديوانه: " ممجدة االعراق 1)
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 وهذا أهجر من هذا، أي أكرُم. يقال يف كل شئ. وينشد:
وماء ميان دون طلق هجر * يقول: طلق ال طلق مثله. واهلجري: يبيس احلمض الذي كسرته املاشية. وُهِجَر أي 

واهلَجرُي: اهلاِجَرُة.  -ا ( * من الرطب إال ييسها وهجريه1َك. قال ذو الرم ة: ومل يبَق ابخلَْلصاِء ممَّا َعَنْت له )ُترِ 
الواسع * وهجر: اسم بلد مذكر مصروف. وىف  واهلَجرُي: احلوض الكبري. وأنشد القناىن. * يفرى الفرى ابهلجري

رُي، مثال املثل: " كمبضع متر إىل هجر ". والنسبة هاجر  ى على غري قياس. ومنه قيل للبناء هاجرى. واهِلجِ 
ُه، أي عادتالِفسِ يِق: الدأب والعادُة. وك ه ذلك اهِلجِ ريى واإلْهجريى. يقال: ما زال ذاك ِهجِ رياُه وإْهجرياُه وإْجِرايَّ



: اهِلجاُر: حبل يشدُّ يف رسغ رِجل البعري، مث يشدُّ إىل َحِقِوِه إ ن كان ُعرايانً، فإن كان مرحواًل ودأبه. األصمعي 
 َهْجرًا.شدَّ يف احلََقِب. تقول منه: َهَجْرُت البعرَي أْهُجُرُه 

_________ 
 ( يف اللسان: " مما عنت به ".1)
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 وِهجاُر القوس: وتُرها: ويقال: املَْهجور الفحُل يشدُّ رأسه إىل رجله.
حه. وَهَدَر الشراُب يـَْهِدُر َهْدرًا َهَدَر دمه يـَْهِدُر َهْدرًا، أي َبَطَل. وَأْهَدَر السلطان َدَمُه، أي أبطله وأاب ]هدر[

 -ثالثة أحواٍل ِبطينِتها * حىتَّ إذا َصرََّحْت من بعد هتدار  ارًا، أي َغال. قال األخطل يصف مخرًا: ُكمَّتْ وهَتْد
 وذهب دم فالن َهْدرًا وَهَدرًا ابلتحريك، أي ابطاًل ليس فيه قـََوٌد وال َعْقٌل. ويقال أيضاً: بنو فالن َهَدرَةٌ 

 ( :1ثال مهزة، أي ساقط. قال الراجز )ابلتحريك، أي ساقطون ليسوا بشئ. ورجل هدرة، م
( * وهو ابلدال يف هذا املوضع أجود منه ابلذال، وهو رواية أىب سعيد. وضربه 2حار اجلبان اهلدره )إىن إذا 

 فهدرت رئته هتدر ُهدورًا، أي سقطْت. وَهَدَر احلماُم هديرا، أي صوت.
_________ 

 ( هو احلصني بن بكري الربعي1)
 ( بعده:2)

 من قصد السبيل منحره:ركبت 
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وهدر البعري َهديرًا، أي ردَّد صوته يف حنجرته. وإبٌل َهواِدٌر. وكذلك َهدََّر هتديرا. وىف املثل: " كاملهدر يف العنة 
يضرب مثال للرجل يصيح وجيلب وليس وراء ذلك شئ، كالبعري الذى حيبس ومينع من الضراب وهو يهدر.  "،

ُر يف دمشق فما ترمي  قال الوليد بن عقبة، واهلادر: اللنب  -خياطب معاوية: قطعت الَدهَر كالَسِدِم املَُعىنَّ * هُتَدِ 
وجوف أهدر، أي منتفٌخ. وَهَدَر الَعْرَفُج، أي عظُم  وأسفله. قال أبو عبيد: وذلك بعد احلزور.إذا خثر أعاله 

 نباته.
ذر بكسر الذال، االسم اهلََذُر ابلتحريك، وهو اهلذاين. والرجل هَهَذَر يف منطقه يـَْهِذُر ويـَْهُذُر َهْذرًا. و  ]هذر[



اٌر، وِمْهذاٌر. قال الراجز ) هبذار َهذاٍر مَيُجُّ  ( *2( : إين ِ أذرى حسىب أن أشتما )1وهذرة مثال مهزة، وَهذَّ
 عر:وأهَذَر يف كالمه، أي أكثر. ورجٌل ِهْذِرايٌن: خفيف الكالم واخلدمة. قال الشا -البَـْلَغما 

_________ 
 ( رؤبة:1)
 ( يف اللسان: " أن يشتما "، وكذلك يف مادة )ذرا( منه.2)
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 جلزور.قوله: " منها " أي من ا -إذا ما اشتهوا منها شواء سعى هلم * به هذراين للكرام خدوم 
: السنَّوُر، واجلمع ِهَررٌَة مثال قرد وقردة. واالنثى هرة، ومجعها هرر ]هرر[ ، مثل قربة وقرب. ورأس هر: اهِلرُّ

واهلر:  -اقتك هر * ومن احلب جنون مستعر ( : أصحوت اليوم أم ش1موضع. وهر: اسم امرأة. وقال )
ْعِرُف ِهر ًا من ِبرٍ  " أي ال يعرف َمن يكرهه ممن االسم من قولك َهَرْرتُُه َهرًّا، أي كرهته. ويف املثل: " فالٌن ال يَـ 

منه. وأنشد أبو عمرو  هذا املثل: دعاُء الغنم، والرِبُّ سوُقها. واهلُراُر: داٌء أيخذ اإلبل تسلح يربُُّه. ويقال: اهِلرُّ يف
. والباء أي خائف سال -( فيها هرار فإنىن * بسل ميانيها إىل احلول خائف 2لغيالن بن حريث: فإال يكن )

 زائدة. تقول منه: هرت االبل هتر هرارا،
_________ 

 .( طرفة بن العبد1)
 ( يف املطبوعة االوىل: " فإن يكن "، حتريف.2)
 (2 -صحاح  - 108)
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( كدرا * 1وبعري مهرور، وانقة مهرورة. قال الكميت ميدح خالد مب عبد هللا القسرى: وال يصادفن شراب آجنا )
صحاهبا. يريد أ قوله به، أي ابملاء. يعىن أنه مرئ ليس ابلوبئ. وذكر االبل وهو -وال يهر به منهن مبتقل 

وهرير الكلب: صوته دون نباحه من قلَّة صربه على الربد. وقد هر الكلب َيِهرُّ َهريرًا. وقال يصف شدَّة الربد: 
َوٍة * على حني َهرَّ الكلُب والثلُج خاشُف ) وَهرَّ فالٌن الكأَس واحلرب هريرا،  -( 2إذا كبََّد النجُم السمَاء بَشتـْ

 أي كرهها. قال عنرته:



 ( * وهاره، أي َهرَّ يف وجهه. وَهرَّ الِشرْبُِق والبُـْهمى، إذا يبَس وتنفََّش. وقال الشاعر:3العواليا )  هترواحىت
_________ 

 ( يف اللسان: " إال آجنا ".1)
 -( البيت للقطامي، وقبله: أرى احلق ال يعيا على سبيله * إذا ضافين ليال مع القر ضائف 2)
وىف ديوانه * حلفت هلم  -خليل تردى بنا معا * نزايلكم حىت هتروا العواليا هلم وا ( البيت بتمامه: حلفنا3)

 واخليل تدمى حنورها:
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نم: دعوهتا، عن أىب واهلراران: جنمان. وهرهرت ابلغ -رعني الشربق الراين حىت * إذا ماهر وامتنع املذاقا 
احلرف نقلته من كتاب االعتقاب اليب تراب من غري  عمرو. وهرهرت الشئ: لغة يف فرفرته، إذا حركته. وهذا

 الكثري، وهو الذي إذا جرى مسعت له: هرهر، وهو حكاية جريه. مساع. واهلرهور: املاء
َهَزرَُه ابلعصا َهَزراٍت، أي ضربه. وَهَزرَُه، أي غمزه. ورجٌل ِمْهَزٌر بكسر امليم: يـُْغنَبُ يف كل شئ. وإنه لذو  ]هزر[

 -اٍت. قال الشاعر: إالَّ تدْع َهَزراٍت لسَت اترَِكها * خُتَْلْع ثيابك الضأن وال إبل هزرات وذو َكَسر 
 يئ اخللق.اهلزبر: االسد. ورجل هزنرب وهزنربان، أي س ]هزبر[
 اهلَْيَشُر واهلَْيشوُر: شجٌر. قال ذو الرم ة يصف فراُخ الظَليم: ]هشر[
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 يشور. ومنه قول الراجز:وكذلك اهل -اَرْت لفائفه أو هيشر سلب ( سائفة * ط1كأنَّ أعناقها ُكرَّاُث )
 (2لبابة من مهق هيشور )

اهلَْصُر: الكسُر. وقد َهَصَرُه واْهَتَصَرُه، مبعىًن. وَهَصْرُت الُغصَن وابلغصِن، إذا أخذت برأسه فأَمْلته  ]هصر[
واهلَْيَصُر:  -َصْرُت بغصٍن ذي مَشاريَخ ميَّاِل ( * هَ 3إليك. قال امرؤ القيس: فلمَّا تَناَزعنا احلديَث وأمسَحْت )

 األسُد، وهو اهلصور، واهلصار، واهلصر.
 ( :4اهلقور: الطويل. وأنشد أبو عمرو ) قر[]ه

_________ 
 ( سائفة ابلفاء، وهى ما اسرتق من الرمل. وىف املطبوعة االوىل " سائغة "، صوابه من اللسان.1)



اللف. واللباية. شجر االمطى، كما يف اللسان )لىب( . ووردت هنا وىف اللسان ( لبابة، صواهبا بياء بعد ا2)
ة " مبوحدتني خطأ. وكذلك جاءت " هيشور " هنا خطأ. وصوابه " هيشوم " كما نبه عليه )مهق، قصم( " لباب

 صاحب القاموس. والرجز ميمى. وقبله:
 ابتت تعشى احلمض ابلقصيم

 طبوعة االوىل: " أمسعت "، صوابه من ديوانه واللسان.( أمسحت: النت وانقادت. وىف امل3)
 ( لنجاد اخليربى.4)

(2/855) 

 

 -( 1ليس جبلحاب وال هقور * لكنه البهرت وابن البهرت )
َهِكَر الرجُل يـَْهَكُر َهَكرًا وهكرا: اشتد عجبه، عن أيب عبيد، مثال عشق يعشق عشقا وعشقا. قال  ]هكر[

 أبوكيرب اهلذىل:
 ( * قال: واهلَِكُر: املتعجِ ُب.2ريب َدْهٍر واْهَكِر )فأعجب لذلك 

. و  ]مهر[ قد مَهََر املاُء والدمُع يـَْهِمُر مَهْرًا. ومَهََر ما يف الضرع، أي حلبه كلَّه. ومَهََر له من ماله، اهلَْمُر: الصبُّ
َهِمُر ابلكالم: وق ال ميدح رجاًل ابخلطابة: َتريُع إليه َهوادي أي أعطاه. ورجٌل مَهَّاٌر وِمْهماٌر وِمْهَمٌر، أي ِمهذار يـَنـْ

 -الَكالِم * إذا َخِطَل النثر املهمر 
_________ 

 ( بعده:1)
 عض لئيم املنتمى والعنصر

 ( صدره:2)
 -فقد الشباب أبوك إال ذكره * وقبله: أزهري وحيك للشباب املدبر * والشيب يغشى الرأس غري املقصر 

 وزهري: ترخيم زهرية، وهى بنته.
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 واهتمر الفرس، أي جرى. وأهنمر املاء: سال.
هاَر اجلْرُف َيهوُر َهْورًا وُهؤورًا، فهو هائٌر. ويقال أيضاً: جرٌف هاٍر، خفضوه يف موضع الرفع وأرادوا  ]هور[



( ، كما قلبوا شائك السالح إىل شاكى السالح. وهورته فتهور. 1هائر، وهو مقلوب من الثالثي إىل الرابعي )
مته به. واالسم اهل ورَُة. والتهور: الوقوع يف الشئ بقلة مباالة. يقال: واهنار، أي اهندم. وهرته ابلشئ، أي اهتَّ

فالٌن ُمتَـَهوِ ٌر. وهَتَوََّر الليُل، أي مضى أكثره وانكسر. ظالمه. وهَتَوََّر الشتاء: ذهب أكثره وانكسر برده. واهتور 
رف. قال العجاج: كيف اهتديت ودوهنا اجلزائر * وعقص من عاجل الشئ: هلك. والتيهور من الرمل: املش

 -تياهر 
_________ 

( نقد ابن برى هذه العبارة، وذكر أن كال منها من االصل الثالثي. كما أن كال منهما على أربعة أحرف، 1)
 فالشبه بينهما اتم.
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الفراء، لغة يف إير وأير، ( : هرٌي وَهرْيٌ عن 1فـَتَـَهوََّر. ويقال للَشماِل )َهريَُّْت اجلُْرَف فـَتَـَهريََّ: لغة يف هوَّرتُُه  ]هري[
* فظل مثل أراق وهراق. واليهري بتشديد الراء: صمغ الطلح، عن ايب عمرو. وأنشد: أطعمت راعى من اليهري 

ر: احلجر يعوى حبطا بشر * خلف استه مثل نقيق اهلر * وهو يفعل، النه ليس يف الكالم فعيل. وقال االمح
ا زادوا فيه األلف فقالوا: يـَْهرَيَّى. اليَـْهرَيُّ: الُصلُب. ومنه مسِ ي صمغ الطلح يـَْهرَيًّا. قال أبو بكر بن السراج: ورمب

 أكذب من اليهري "، هو السراب. قال: وهو من أمساء الباطل. وقوهلم: "
 فصل الياء

 عرابه يف نصيبني من ابب الباء.( . وقد ذكران إ2يربين: موضع. يقال رمل يربين ) ]يرب[
_________ 

 الريح الشمال. ( أي1)
( وىف القاموس: ويقال: أبرين: رمل ال تدرك أطرافه عن ميني مطلع الشمس من حجر اليمامة، وبلدة قرب 2)

 يقال يف الرفع يربون.حلب. وقد 
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، أي َصلٌد ُصلٌب. ويف ]يرر[ حديث لقمان: " إنه ليبصر أثر الذر يف احلجر  الرَيَُر: مصدر قوهلم: حجٌر أيـَرُّ
واجلمع ير.  -( * من الصفا القاسي ويدعسن الغدر 1. قال العجاج: سنابك اخليل يصدعن االير )االير "



 وشئ حار اير، وحران يران، إتباع له.
لدهناء. ( لنىب يربوع اب2السري: نقيض العسر. وكذلك اليسر، مثل عسر وعسر. واليسر أيضا: دخل ) ]يسر[

وامليسور: ضد املعسور. وقد َيسََّرُه  -والركب بصحراء يسر  ( العني خيال مل يقر * طاف3قال طرفة: أرق )
 ( :4هللا للُيْسرى، أي وفَّقه هلا. ويقال أيضاً َيسََّرِت الغنُم، إذا كثر ألباهنا ونسلها. قال الشاعر )

_________ 
 ( * فان أصاب كدرا من الكدر1)
 طبوعة االوىل: " ذحل " حتريف، صوابه يف اللسان.( يف امل2)
 يف الطبوعة االوىل: " أزرق العني "، صوابه يف اللسان وخمتارات شعراء العرب. (3)
 ( أبو أسيدة الدبريى.4)
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السني، وهو  ومنه قوهلم: رجٌل ُمَيسِ ٌر بكسر -( 1مها سيداان يزعمان وإمنا * َيسودانِنا إْن َيسََّرْت َغْنمامُها )
، أي شْأَمٌة. والَيْسُر: الفتُل إىل أسفل، وهو أن متدَّ ميينك حنو َجَسدك. خالف املَُجنِ ِب. وقعَد فالٌن َيسَرةً 

والَشْزُر إىل فوق. والطعُن الَيْسُر: ِحذاَء وجِهك. وتـََيسََّر لفالن اخلروج واْستَـْيَسَر له، مبعىًن. أي هتيَّأ. واألَْيَسُر: 
 وامليسرة: السعة والغىن. وقرأ بعضهم: )فنظرة إىل ميسرة( ن. واملَْيَسَرُة: خالف املَْيَمَنِة. واملَْيَسَرةُ نقيض األمي

( فهما 2ابالضافة. قال االخفش: وهو غري جائز، النه ليس يف الكالم مفعل بغري اهلاء، وأما مكرم ومعون )
، َرُة ابلتحريك: أسراُر الكف  إذا كانت غري ملتزقةٍ مجع مكرمة ومعونة. وامليسر: قمار العرب ابألزالم. والَيسَ 

 وهى تستحب.
_________ 

 -( قبله: إن لنا شيخني ال ينفعاننا * غنيني ال جيدى علينا غنامها 1)
 -( ومنه قول مجيل: بثني الزمى ال إن لزمته * على كثرة الواشني أي معون 2)
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مقبل: على ذاِت أْيساٍر  عمرو. ومجعها أيسار. قال: ومنه قول ابنواليسرة أيضا: مسة يف الفخذين، عن أىب 
والَيَسراُت: القوائُم اخِلفاُف. ودابٌَّة حسُن التَـْيسوِر،  -( 1ُح )كأنَّ ُضلوَعها * وألواَحها العليا الَسقيُف املَُشبَّ 



تِِه * وعلى التَـْيسوِر منه ( : قد بـََلْوانُه على عالَّ 2أي حسُن نقِل القوائم، ويقال الِسمن. وقال الشاعر )
اَسْر اي رجل: لغٌة يف ايِسر. والياِسُر: نقيض اليامِن. تقول: ايِسْر أبصحابك، أي خْذ هبم َيسارًا. وتَي -والُضُمْر 

ُهُم واْيسِ  ْر وبعضهم ينكِ ره. وايِسْرُه. أي ساهْلُه. والياِسُر: الالعب ابلِقداح. وقد َيَسَر يـَْيِسُر. قال الشاعر: فإِعنـْ
هذه رواية أيب سعيد. ومل حتذف الياء فيه وال يف ييعر ويينع، كما  -مبا َيَسروا به * وإذا هْم نزلوا بضنك فانزل 

 حذفت يف يعد وأخواته، لتقوى إحدى الياءين ابالخرى، فلهذا قالوا يف لغة
_________ 

نه املعرض. وىف املطبوعة االوىل: " ( " املشبح " ابلشني املعجمة واحلاء املهملة كما يف اللسان، وفسره أب1)
 -ملتصبح املثبج " حتريف. وقبله: فظعت إذا مل يستطع قسوة السرى * وال السري راعى الثلة ا

 ( املزار.2)

(2/858) 

 

بىن أسد: ييجل، وهم ال يقولون يعلم الستثقاهلم الكسرة على الياء. فإن قال: فكيف مل حيذفوها مع التاء 
والياء هي االصل. يدل على ذلك أن فعلت وفعلت ل له: هذه الثالثة مبدلة من الياء، وااللف والنون؟ قي

نَّ ِراببٌَة وكأنَّه * َيَسٌر  وفعلنا مبنيات على فعل. واليسر والياسر مبعىن، واجلمع أْيساٌر. قال أبو ذؤيب: وكأهنَّ
، أي ديه مجيعاً. وَيَسَر القوُم اجلَزورَ ويقال: رجل أعسُر َيَسٌر، للذي يعمل بكلتا ي -يُفيض على القداح ويصدغ 

اجتزروها واقتسموا أعضاءها. قال سحيُم بن وثيل الريبوعي: أقول هلم ابلِشْعِب إْذ يـَْيسروَنين * أمل تْيئسوا أين ِ 
تََّسروها كان قد وقع عليه ِسباٌء فُضرَب عليه ابلِسهاِم. وقال أبو عمر اجلرِميُّ: يقال أيضاً: ا  -ابُن فاِرِس َزْهَدِم 

علوا. قال: وانٌس يقولون أيَتِسروهَنا ائِتسارًا، ابهلمز، وهم مؤتسرون، كما قالوا يف يتسروهنا اتسارا، على افت
اتعد. واليسار: خالف اليمني، وال تقل الِيساُر ابلكسر. والَيساُر واليسارة: الغىن، وقد أَْيَسَر الرجل، أي 

 ا وضمة ما قبلها. وقال:استغىن، يوِسُر، صارت الياء واوا لسكوهن
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ويقال: أنظرين حىتَّ َيساِر، وهو مبين على  -( شيَميت إْعساري 1ليس ختفى يساريت قدر يوٍم * ولقد خُتِف )
. قال الشاعر: فقلُت اْمُكثي حىتَّ َيساِر لعلَّنا * حُنجُّ معاً قالْت الكسر، ألنَّه معدوٌل عن املصدر، وهو املَْيَسَرةُ 

القى يسار وقول الفرزدق خياطب جريرا: وإىن الخشى إن خطبت إليهم * عليك الذى  - وقابله أعاماً 



 هو اسم عبد كان يتعرض لبنات مواله، فجبنب مذاكريه. واليسري: القليل. وشئ يسري، أي هني. -الكواعب 
الياء من نفس  ( : اسم موضع، ويقال شجر، وهو فعللول. قال املربد:2يستعور الذى شعر عروة ) ر[]يسع

عة أوال إال امليم اليت يف االسم املبىن على الكلمة، مبنزلة عني عضر فوط، الن الزوائد ال تلحق بنات االرب
 فعلل، كمدحرج وشبهه.

 ( :3بَيِة لألسد. قال الشاعر )اليَـْعُر واليَـْعَرُة: اجلدُي يربط يف الزُ  ]يعر[
_________ 

 جازم. وىف اللسان: " خيف "، والوجهان جائزان. ( أراد " حتفى ". فحذف الياء لغري1)
 -م سلمى * فطاروا يف عضاه اليستعور ( هو قوله: أطعت اآلمرين بصر 2)
 ( الربيق اهلذىل3)
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 يـََعَرتِ ويف املثل: " هو أذل  من اليَـْعِر ". و  -( 1أساِئُل عنهم كلَّما جاء راِكٌب * ُمقيماً أبمالٍح كما رُِبَط اليَـْعُر )
َعُر حوَلُه * وابَت ُيَسقِ ينا بُطوَن العنزُ   تـَْيِعُر ابلكسر، يعارا ابلضم، أي صاحت. وقال: عريض أريض ابت يـَيـْ

هذا رجل ضاف رجال وله عتود ييعر حوله. يقول: فلم يذحبه لنا، وابت يسقينا لبنا مذيقا كأنه  -الثعالب 
اليت تبول على حالبها وتيعر، وتفسد اللنب.  : الشاةواليعوربطون الثعالب الن اللنب إذا أجهد مذقه اخضر. 

وهكذا جاء هذا احلرف. ومسعت أاب الغوث يقول: هو البعور ابلباء، جيعله مأخوذا من البعر والبول. واليعارة 
ابلفتح: أن حيمل على الناقة الفحُل معارضًة يُقاُد إليها، إن اشتهت ضرهبا وإال فال، وذلك لكرمها. قال 

 -( إالَّ غواليا 3ئص ال يلحقن إال يعارًة * ِعراضاً وال يشريَن )( : قال2شاعر )ال
_________ 

 -( قبله: فإن أمس شيخا ابلرجيع وولده * ويصبح قومي دون أرضهم مصر 1)
 ( هو الراعى.2)
 ( يف املطبوعة االوىل: " ال يشربن "، صوابه من اللسان.3)
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 اجمللد الثالث ...
 ابب الزاى:

 ل االلف:صف
أابز من العفر صدع * تقيض أبز الظىب أيبز، أي قفز يف عدوه، فهو أابز وأبوز. قال الراجز: اي رب  ]أبز[

( : لقد صبحت محل بن كوز * عاللة من وكرى أبوز * تريح بعد 2( * وقال آخر )1الذئب إليه واجتمع )
د بن كيسان: قرأته على ثعلب " مجل بن كوز " ( * قال أبو احلسن حمم3النفس احملفوز إراحة اجلداية النفوز )

احلاء أميل. يقول: سقيته عاللة من عدو فرس صبوحا، يعىن أنه أغار ابجليم، وأخذه على ابحلاء. قال: وأان إىل 
 عليه وقت الصبح، فجعل ذلك صبوحا له.

_________ 
 ( بعده: ملا رأى أن ال دعه وال شبع * مال إىل أرطاة حقف فاضطجع1)
 هو جران العود.( 2)
 تثب.( يروى: " النقوز " أيضا. اجلداية: الظبية. والنفوز: الىت تنفز، أي 3)
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ورسل، ورز ورنز، االرز: حب. وفيه ست لغات أرز وأرز، تتبع الضمة الضمة، وأرز وأرز مثل رسل  ]أرز[
و عبيد: االرزة ابلتسكني: شجر ( . وقال أب1وهى لعبد القيس. أبو عمرو: االرزة ابلتحريك: شجر االرزن )

د َأَرَزِت املرأة أْتِرُز. ويقال للناقة القوي ة: آرزٌة الصنوبر، واجلمع أرز. وشجرة آرزة، أي اثبتة يف األرض. وق
خينها * قطاف يف الركاب وال خالء * أبو زيد: الليلة اآلرزة، هي الباردة.  ( مل2أيضا. قال زهري: آبرز الفقارة )

 و عبيد. وأرز فالن أيرز وأروزا، إذا تضام وتقبض من خبله، وفهو أروز. قال رؤبة:حكاها عنه أب
 ال أروز االرز * وقد أضافه إىل املصدر كما يقال: عمر العدل،فذاك خب

_________ 
 نه العصى.( وهو شجر صلب تتخذ م1)
 ( القطاف: مقاربة اخلطو وضيقه. واخلالء ابلكسر. أي حرنت وبركت من غري علة.2)
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إن فالان إذا سئل أرز،  وعمرو الدهاء، ملا كان العدل والدهاء أغلب أحواهلما. وقال أبو االسود الدؤىل: "
( لََيْأِرُز إىل املدينِة كما أتِرُز احلي ُة إىل ُجحرها 1وإذا دعى اهتز "، يعىن إىل الطعام. وىف احلديث: " إن  اإلسالم )

 بعُضه إىل بعض فيها. واملْأِرُز: امللجأ. "، أي يـَْنَضمُّ إليها وجيتمع
ر. وقد َأزَِّت الِقْدُر تـَُؤزُّ أزيزًا: غلْت. ويف احلديث " أن ه كان األزيز: صوت الرعد، وصوُت َغَليان الِقدْ  ]أزز[ .

ألزُّ: التهييج واإلغراء. يصلِ ي وجلوِفِه أزيٌز كأزيز املرجل من البكاء ". وائتزت الِقْدُر اْئِتزازًا، إذا اشتدَّ غلَياهُنا. وا
ْم َأز ًا{ ، أي تـُْغريهم على املعاصي. واأَلزُّ: االختالط. وقد قال تعاىل: }إانَّ أْرَسْلنا الَشياطنَي على الكاِفريَن تـَُؤزُّهُ 
 َأَزْزُت الشئ أؤزه أزا، إذا ضممت بعضه على بعض.

 فقالوا: إَوزُّوَن. اإلَوز ُة واإلَوزُّ: البطُّ، وقد مجعوه ابلواو والنونِ  ]أوز[
_________ 

 ان اخل. قاله نصر.اخل رواية اجلامع الصغري إن االمي ( قوله " إن االسالم ".1)
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 فصل الباء
روزًا: خرج. وأَبـَْرزَُه غريه. والرِباُز: املُباَرزَُة يف احلرب. والرِباُز أيضاً: كنايٌة عن ثـُْفِل بـََرَز الرجل َيرْبُُز بُ  ]برز[

ع الذى ليس به ذاء، وهو الغاِئط. واملرَْبَُز: املُتَـَوضَّأُ. والرَباُز ابلفتح: الَفضاء الواسع. قال الفراء: هو املوضالغِ 
ُته. وبـَرََّز مخر من شجر وال غريه وتربز الرجل، أي خرج  إىل الرباز للحاجة. وبرزت الشئ َترْبيزًا، أي أظهرتُُه وبيـَّنـْ

به. وكذلك الفرس، إذا سبق. وامرأٌة بـَْرزٌَة، أي جليلٌة َترْبُُز وجتلٌس للناس. وقال الرجُل أيضاً: فاَق على أصحا
رجٌل بـَْرٌز، أي عفيف. وأما قول جرير:  امرأٌة بـَْرزٌَة، يوصفان ابجلَهارة والعقل. وقال اخلليل:بعضهم: رجل بـَْرٌز و 

 ( .1و اسم أم عمر بن جلأ التيمى )خل الطريق ملن يبىن املنار به * وابرز بربزة حيث اضطرك القدر * فه
_________ 

 ان عمر معاصرا جلرير وبينهما مهاجاة.( يف املطبوعة االوىل: " عمرو بن جلأ التميمي "، حتريف. وك1)
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ب مربوز، أي منشور، على غري قياس قال لبيد يصف رسم الدار ويشبِ هه ابلكتاب: أو ُمْذَهٌب َجَدٌد على وكتا
 * الناطق املربوز واملختوم * الناطق بقطع االلف وإن كان وصال، وذلك جائز يف ابتداء االنصاف، الن أَْلواِحهِ 



املربوز " وقال لعله " املزبور "، وهو ( . وأنكر أبو حامت " 1وقف على النصف من الصدر )التقدير ال
مع الكف عنواهنا * فهذا يدل  املكتوب. وقال لبيد أيضا يف كلمة له أخرى: كما الح عنوان مربوزة * يلوح

 على أنه لغته. والرواة كلهم على هذا، فال معىن النكار من أنكره.
 ( .2عمارة ) الرَبَْغُز ابلفتح: ولد البقرة الوحشية، حكاه مجاعة منهم ]برغز[
 بـَزَُّه يبزه بـَزًَّا: سلَبه. وىف املثل: " من ]بزز[

_________ 
ن يف بعض حواشيه ابالبيات املصرعة. ونظري ما هنا قول السلم: وآله ( ظاهره العموم وإن قيده الصبا1)

 سبل النجاة * قاله نصر.وصحبه الثقات * السالكني 
 ( عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير.2)
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عز بز " أي َمن غلب أخذ السََّلَب. واالسم البزيزى مثال اخلصيصى. وقول خالد بن زهري اهلذىل: اي قوم ماىل 
وأاب ذؤيب * كنت إذا أتوته من غيب * يشم عطفى ويبز ثويب * كأنىن أربته بريب * أي جيذبه إليه. وابتززت 

 من الثياب: َأْمِتَعُة البَـز از. والبَـزُّ أيضاً: السالُح. والِبزَُّة، ابلكسر: اهليئُة. والِبزَُّة أيضاً: ئ، أي استلبته. والبَـزُّ الش
 السالح.

( * ختال ابغزها 1ل خاصة. قال ابن مقبل: واستحمل السري مىن عرمسا أجدا )شاُط يف اإِلبالبَـْغُز: النَ  ]بغز[
 لثياب.ابلليل جمنوان * والباغزية أيضا: جنس من ا

امرأُة ِبِلٌز، على ِفِعٍل بكسر الفاء والعني، أي ضخمٌة. قال ثعلب: مل أيت من الصفات على ِفِعٍل إالَّ  ]بلز[
 ن إبد.حرفان: امرأة بلز، وأات

_________ 
 ( يف املطبوعة االوىل: " عرمضا أبدا ". صوابه من اللسان.1)
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هَبََزُه، أي دفعه بعنف وحناه. قال رؤبة: دعين فقد يقرع لالضز * صكى حجاجى رأسه وهبزى * وهبز بن  ]هبز[
 حكيم بن معاوية بن حيدة القشريى صحب جده النيب صلى هللا عليه وسلم.



ى. قال الشاعر: كأنه ابز دجن فوق مرقبة * جلى القطا وسط قاع مسلق سلق * از لغة يف الباز لبا ]بوز[
 واجلمع أبواز وبيزان. ومجع البازى بزاة.

 فصل التاء
بسه. َتِرَز اللحُم: صُلَب. وكلُّ قويٍ  ُصلٍب اتِرٌز. وأَتْـَرَزِت املرأُة عجيَنها. وأَتْـَرَز الَعْدُو حلَم الفرِس، إذا أي ]ترز[

 يس: بعجلزة قد أترز اجلرى حلمها * كميت كأهنا هراوة منوالقال امرؤ الق
 التيَّاُز: الرجل القصري املَُلزَُّز اخللق. قال القطامى: ]تيز[
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 ( * واتز السهم يف الرمية، أي اهتز فيها.1إذا التياز ذو الَعَضالت قـُْلنا * إليَك إليَك ضاق هبا ذراعا )
 فصل اجليم

َجِئْزُت ابملاء َجَأزًا: َغِصْصُت به، واالسم اجلأز ابلتسكني. قال رؤبة: وكرز ميشى بطني الكرز * يسقى  ]جأز[
 العدى غيظا طويل اجلأز * أي طويل الغصص، النه اثبت يف حلوقهم.

ُز ابلكسر: البخيل. وأنشد لرؤبة: وكرز ميشى بطني الكرز * أجرد أو جعد الي ]جبز[ بز دين جاألصمعي: اجلِبـْ
 * واجلبيز: اخلبز اليابس. وقال أبو عمرو: يقال أخرج خبزه جبيزا، أي ايبسا.

 أبو زيد: أرٌض ُجُرٌز: ال نبات هبا، كأن ]جرز[
_________ 

( قبله: فلما أن جرى مسن عليها * كما بطنت ابلفدن السياعا * أمرت هبا الرجال ليأخذوها * وحنن نظن 1)
 أن ال تستطاعا:
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انقطع عنها، أو انقطع عنها املطر. وفيها أربع لغات: ُجْرٌز وُجُرٌز مثل عسر وعسر، وجرز وجرز مثل هنر وهنر. 
ومجع اجلرز جرزة، مثل حجر وحجرة. ومجع اجلرز أجراز، مثل سبب وأسباب. تقول منه: َأْجَرَز القوُم، كما 

 السنة اجملدبة. قال الراجز: تقول: أيبسوا. وأرض جَمْروزٌة: ُأِكَل نباهُتا. واجلُُرُز:
قد جرفتهن السنون االجراز * وقوهلم: إنه لذ َجَرٍز أيضاً ابلتحريك، أي ِغَلٍظ. واجلُْرُز: عمود من حديٍد. وَثالثَُة 

 جرزة، مثل جحر وجحرة. قال يعقوب: وال تقل أجرزة. قال الراجز:



ابلضم، أي قطاع. وانقٌة ُجراٌز، أي أكوٌل.  والصقع من خابطة وجرز * وجرزه جيرزه جرزا: قطعه. وسيف جراز،
واجلَروُز: الذي إذا أكل مل يرتْك على املائدة شيئاً. وكذلك املرأة. وانقة َجروٌز أيضاً. وقوهلم: " لن ترضى شانئة 

ا من شد ة بغضائها ال ترضى اللذين تبغضهم إال ابالستئصال.  إال جبرزة " أي أهنَّ
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( طورا وطورا كأهنا * هلا ابلرغامى 2( : حيشرجها )1خ يصف احلمر )السعال. قال الشما  واجلارز: الشديد من
خلياشيم جارز * وأرض جاِرزٌَة: ايبسٌة غليظٌة يكَتِنُفها رمٌل أوقاع، واجلمع جوارز. وامرأة جاِرٌز، أي عاقٌر. وا

 الغليظ.واجِلْرُز ابلكسر: لباٌس من لباس النساء من الوَبر، ويقال: هو الَفْرو 
 رجل جربز ابلضم، بني اجلربزة ابلفتح، أي خب. وهو القربز أيضا، ومها معرابن. ]جربز[
( : كأهنا والعهد مذ أقياظ * أس جراميز على وجاذ * 3اجلرموز: احلوض الصغري. قال الراجز ) ]جرمز[

أمية بن أىب عائذ اهلذىل لَِيِثَب. قال  وجراميز الرجل أيضاً: جَسُده وأعضاؤه. ويقال: مَجََع َجراميُزُه، إذا تـََقبَّضَ 
 يصف محارا

_________ 
 ( يف املطبوعة االوىل: " احلمر " حتريف. وىف اللسان: " يصف محر الوحش ".1)
( حيشرجها: يصوت هبا. وأصل احلشرجة صوت من اجلوف، والرغامى ابلغني والعني: زايدة الكبد، ويقال 2)

 قصبة الرئة.
 .( أبو حممد الفقعسى3)
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( حام جراميزه * حزابية حيدى ابلدحال * وابن جرموز: قاتل الزبري. وجرمز الشئ واجرمنز، أي 1أو اصحم )
 اجتمع إىل انحية. وجَتَْرَمَز الليل: ذهَب. قال الراجز: ملا رأيُت الليَل قد جَتَْرَمزا * ومل َأِجْد َعمَّا أمامى مأرزا

جزا. واجملز: ما جيز به. وهذا زمن اجِلزاِز واجلَزاِز، أي زمن احَلصاد  والصوَف أجزهَجَزْزُت الرُبَّ والنخَل  ]جزز[
. وَأَجزَّ القوُم، إذا َأَجزَّْت غنُمهم أو زرُعهم.  وِصرام النخل. وَأَجزَّ الَنْخُل والرُبُّ والغنُم، أي حان هلا أن جَتَزَّ

ذا جززته. وأنشد الكسائي ليزيد بن الطثرية واجدززته، إ واْسَتَجزَّ الرُبُّ، أي استحَصد. واجتززت الشيح وغريه،
 ( * بنزع أصوله واجتز شيحا *3( : فقلت لصاحيب ال حتبساان )2)



_________ 
 ( يف اللسان: " وأسحم "، وهو حتريف.1)
 ( قال ابن برى: البيت ملضرس بن ربعى االسدي.2)
 ( يف اللسان: " ال حتبسنا ". وقبله: =3)
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( : 1فإن العرب رمبا خاطبت الواحد بلفظ االثنني. وقال اآلخر )" واجدز ". وقوله " ال حتبساان "  وى:وير 
( * وإن تدعاىن أحم عرضا ممنعا * وَجز  الَتْمُر جيَِزُّ ابلكسر ُجزوزًا، أي 2فإن تزجراين اي ابن عفان أزدجر )

ال: َأْقِرْضين ِجزًَّة أو ب. واجلزة: صوُف شاٍة يف الَسَنِة. يقيبس. وَأَجزَّ ِمثُله. ومَتٌْر فيه جزوز، أي يبس. عن يعقو 
. فيعطيه صوف شاٍة أو شاتني. قال: واجلَزوزَُة: الغنم اليت جُيَزُّ صوُفها ;  ِجزََّتنْيِ

_________ 
= وفتيان شويت هلم شواء * سريع الشى كنت به جنيحا * فطرت مبنصل يف يعمالت * دوامى االيد خيبطن 

 السرحيا
 ( هو سويد بن كراع العكلى.1)
: " أنزجر ". وقبله: تقول ابنة العوىف ليلى أال ترى * إىل ابن كراع ال يزال مفزعا * خمافة هذين ( يروى2)

االمريين سهدت * رقادي وغشتين بياضا مقزعا * فإن أنتما أحكمتماين فازجرا * أراهط تؤذيين من الناس 
 رضعا:
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أي هي مما جيز. واجلُزازَُة: ما سقط من األدمي وغريِه إذا ُقِطع. واجلَزيَزُة: حللوبة والعلوفة ; وهو مثل الركوبة وا
 ُخْصلٌة من الصوف ; وكذلك اجلزجزة، وهى عهنة تعلق من اهلودج. قال الراجز:

 كالقر انست فوقه اجلزاجز
 اجلعز واجلأز: الغصص. ]جعز[
ِبِعْلباِء البعري. وكذلك التجليز. واسم ذلك  إذا شددَت َمْقِبضهوط أجلزه َجْلزًا، جلزت السكني والس ]جلز[

الِعْلباِء اجِلالُز، ابلكسر. ويقال أَلْغَلِظ السناِن: َجْلٌز. وهذا أبو جِمَْلٍز قد جاء، بكسر امليم. قال يعقوب: هو 



اجلالوزة. لُشْرطيُّ، واجلمع ضه. واجلِْلواُز: امشتقٌّ من َجْلِز السناِن وهو أغلظه، ومن َجْلِز السوط وهو َمْقب
 ( : شبيه ابلفستق.1واجللوز )
 اجللفزيز: العجوز املتشنجة العمول. وقال العامري: العجوز الىت ليست فيها بقية. وقال ]جلفز[

_________ 
 ( اجللوز، كسنوز: البندق.1)
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 ( عقل صىب ميرث الودعه1السن من جلفزيز عوزم خلق * والعقل )
ْمُز: ضرٌب من الَسري أشد من الَعَنِق. وقد مَجََز البعري جَيِْمُز ابلَكسر مَجْزًا. واجلَمَّاُز: البعري الذى يركبه اجلَ  ]مجز[

اجملمز. قال الراجز: أان النجاشي على مجاز * حاد ابن حسان عن ارجتازى * ومحار مَجزي، أي سريٌع. قال 
( * والناقة تعدو اجلَْمزى. وكذلك 3ى جازئ ابلرمال )ز مج ( : كأين ورْحلي إذا رُْعُتها * على2الشاعر )

الفرُس. واجلُمَّازَُة ابلضم: مدرعة صوف. قال الراجز: يكفيك من طاق كثري االمثان * مجازة مشر منها الكمان * 
ُز: شبيٌه ابلتني  .واجلمزان: ضرب من التمر. واجلُْمَزُة: كتلة من مَتر وحنِوه، واجلمع مُجٌَز. واجلُمَّيـْ

_________ 
 ( يف اللسان: " واحللم حلم صىب ".1)
 ( أمية بن أىب عائذ اهلذىل.2)
 صحاح - 110( بعده: أو اصحم حام جراميزه * حزابية حيدى ابلدحال * 3)
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اجلنازة: واحدة اجلنائز. والعامة تقول اجلنازة ابلفتح. واملعىن للميت على السرير، فإذا مل يكن عليه  ]جنز[
 ت فهو سرير ونعش.املي

 األصمعي: َأْجَهْزُت على اجلريح، إذا أسرعت قتله وقد متَّْمَت عليه. وال تقل أجزت على اجلريح. ]جهز[
. ومن أمثاهلم يف الشئ إذا نفر فلم يعد: " َضَرَب يف َجهازِِه " ابلفتح. قال  وفرس جهيز، إذا كان سريع الَشدِ 

ظهره الَقَتُب أبداته فيقع بني قوائمه فينِفر عنه حىتَّ يذهب يف األرض. األصمعيُّ: وأصله يف البعري يسُقط عن 
قلن أبجهزاهتا * واحلادي الالعب من حداهتا * واجلهاز وجيمع على أجهزة. قال الشاعر يصف إبال: يبْت ين



يُـْفَتُح ويكسر. وَجهَّْزُت العروس  جَتْهيزًا. وكذلك َجهَّْزُت أيضا: فرج املرأة. وأما ِجهاُز العروس وِجَهاُز الَسَفر، فـَ
ُت ألمِر كذا، أي هتيأت له. اجليش. يقال: َجهََّز عليه اخليل. وَجهَّْزُت فالانً، إذا هيَّأَت ِجَهاَز سفره. وجَتهَّزْ 

وجهيزة: اسم أمرأة حتمق. قال ابن السكيت: هي أم شبيب اخلارجي، وكان أبوه اشرتاها من السىب فواقعها 
  بطنهافحملت، فتحرك الولد يف
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 فقالت يف بطين شئ ينقر. فقيل: " أمحق من جهيزة ".
ُجْزُت املوضع أجوزُُه َجوازًا: سلكته وسرت فيه. وَأَجْزتُُه: َخلَّْفُتُه وقطعته. قال امرؤ القيس: فلما أجزان  ]جوز[

وا الطريق عن أىب بطن خبت ذى قفاف عقنقل * وأجزته: أنفذته. قال الراجز: خلساحة احلى وانتحى * بنا 
ياز: السلوك. ابن السكيت: َأَجْزُت على امِسه، إذا جعلته جائزًا. سياره * حىت جييز ساملا محاره * واالجت

القافية طاًء واألخرى دااًل وحنو واإلجازَُة: أن تَتمِ م ِمْصراَع غريك. قال الفر اء: اإِلجازَُة يف قول اخلليل: أن تكون 
، أي ُجْزتُُه. وجَتاَوَز هللاُ عنَّا وعنه، قول أيب زيد. وجاوزت الشئ إىل غريه وجَتاَوْزتُُه مبعىنً ذلك، وهو اإلْكفاُء يف 

أي َعفا. وذو اجملاز: موضع مبىن كان فيه سوق يف اجلاهلية. قال احلارث بن حلزة اليشكرى: واذكروا حلف 
 * دم فيه العهود والكفالء: وما ق ذى اجملاز
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وَأجاَز له، أي سوَّغ له ذلك. وجَتَوََّز يف صالته، أي َخفََّف. وجَتَوََّز يف كالمه، أي تكلََّم ابجملاز.  ه ما صَنعَ وَجوََّز ل
ألمر جَمازًا إىل حاجته، أي طريقاً ومسلكاً. وتقول: اللهمَّ جَتَوَّْز عين  وجَتَاَوْز عين، وقوهلم: جعَل فالٌن ذلك ا
ملاُء الذي ُيْسقاُه املاُل من املاشيِة واحلرِث. واجلَواُز أيضا: السقى. واجلوزة: السقية. مبعىًن. أبو عمرو: اجلَواُز: ا

ل حبسي * يريد: أحسن سقى إبلى. واستجزت مس * أحسن جوازي وأققال الراجز: اي ابن رقيع وردت خل
اء فاستجز * عبادة إن فالانً فَأجاَزين، إذا أسقاك ماء الرضك أو ماشيتك. قال القطامى: وقالوا فقيم قيم امل

املستجيز على قرت * قوله: " على قرت " أي على انحية وحرف: إما أن يسقى وإما أن ال يسقى. واجلوز 
 َجْوزٌَة. واجلمع َجْوزاٌت. وأرٌض جَمازٌَة: فيها أشجار اجلَْوِز. ي ُمَعرٌَّب، الواحدةفارس
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( 1ُقطوُع على اال جواز ): ُمْقَورٌَّة تتبارى ال َشواَر هلا * إال الوجوز كل شئ: وسطه، واجلمع اال جواز. قال زهري
ا تعرتض يف َجْوِز السماء. واجلاِئُز: اجِلذُْع الذي والورك * واجلوزاء: الشاة يبيض وسطها. و  اجلَْوزاُء: جنٌم، يقال إهن 

. واجلِيَزُة: الناحية من الوادي وحنوه. ( 2يقال له ابلفارسية " ِتري "، وهو سهم البيت، واجلمع َأْجِوزٌَة وجوزاٌن )
جلوائز أن قطن بن عبد عوف، من بىن هالل ( . وَأجازَُه جبائزٍة سنية، أي بعطاء. ويقال: أصل ا3واجلمع ِجيَـٌز )

بن عامر بن صعصعة، وىل فارس لعبد هللا بن عامر، فمر به االحنف يف جيشه غازاي إىل خراسان، فوقف هلم 
يزوهم. فجعل ينسب الرجل فيعطيه على قدر حسبه. قال الشاعر: فدى لالكرمني بىن على قنطرة فقال: أج

 هالل * على عالهتم أهلى وماىل *
_________ 
 ( يف ديوانه: " على االنساع ".1)
 ( وزاد جملد: " وجوائز ".2)
 ( و " جيز " أيضا، بسكون الياء.3)
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 اللياىل * وأما قول الُقطامي :هم سنوا اجلوائز يف معد * فصارت سنة أخرى 
من الربود. قال الكميت: حىتَّ كأنَّ  أُل َأْهَل املاء جاِئَزًة * فهي الَشربة من املاء. والَتجاويُز: ضربٌ ظَلْلُت أسْ 

 ِعراَص الدار َأْرِديٌَة * من الَتجاويز أو ُكرَّاُس أسفار
 فصل احلاء

ردَت املُحاَجَزَة فقبل حاَجَزُة: املمانعُة. ويف املثل: " إن أحجزه حيجز حجزا، أي منعه فاحْنََجَز. واملُ  ]حجز[
ني القوم رميا مث صارت إىل حجيزى، أي تراموا مث حتاجزوا. املناجزة ". وقد حتاجز الفريقان. ويقال: كانت ب

تحريك: الَظَلَمُة. ومها على مثال خصيصى. وقوهلم َحجازَْيَك، مثال َحنانـَْيَك، أي اْحِجز بني القوم. واحَلَجَزُة ابل
َلَة: " أيـَْعِجُز ابُن هذه أن ينتِصف من وراء احَلَجَزِة، وهم الذين حَيِْجزون ه عن حقه ". واحلجاز: ويف حديث قـَيـْ

 مسيت بذلك الهنا حجزت
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( . 1بني جند والغور. وقال االصمعي: الهنا احتجزت ابحلرار اخلمس: منها حرة بىن سليم، وحرة واقم )
ُه على وسطه. واْحَتَجَز القوُم، أي أَتوا احِلجاَز. واحْنََجزو ويق ا أيضاً، عن ابن ال: اْحَتَجَز الرجل إبزاٍر، أي شدَّ

األصمعي: هو أن تُنيَخُه مث تشدَّ حباًل يف أصل ُخفَّْيِه مجيعاً من  السكيت. وَحَجْزُت البعرَي أْحُجُزُه َحْجزًا. قال
ْقويه، وذلك إذا أردت أن يرتفع خفُّه. وذلك احلبل هو رجليه، مث ترفع احلبل من حتته  ََ حىتَّ تشدَّه على ِح

به  ( يدى البعري مث خيالف فيعقد2ال أبو الغوث: احلجاز: حبل يشد بوسط )احلجاز. والبعري حمجوز. وق
تنع إال رجاله، مث يشد طرفاه إىل حقويه، مث يلقى على جنبه شبه املقموط، مث تداوى دبرته فال يستطيع أن مي

 أن جير جنبه على االرض. وأنشد:
 ُة السراويل: اليت فيها التكة. وأما قول النابغةكوس اهلبل النطف احملجوز * وحجزة اإلزار: َمْعِقُدُه. وُحْجزَ 

_________ 
 رة ليلى، وشوران، والنار.( وح1)
 ( يف املطبوعة االوىل: " بوسطه " صوابه، من اللسان.2)
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 اء.يِ ٌب ُحُجزاهُتُْم * حُيَيـَّْوَن ابلرحيان يوم السباسب * فإمنا كىن هبا عن الفروج. يريد أهنم أعفِنعاِل طَ رِقاُق ال
احِلْرُز: املوضع احلصني. يقال: هذا ِحْرٌز َحريـٌْز. ويسمى التعويذ ِحْرزًا. واْحرَتَْزُت من كذا وحَتَرَّْزُت:  ]حرز[

اجلوز احملكوك يلعب به الصىب. ومن أمثاهلم يف من طمع يف الربح حىت  توقيته. واحلرز ابلتحريك: اخلطر، وهو
 فاته رأس املال قوهلم:

 نوافال * يريد: واحرزاه! فحذف. وقد اختلف فيه.واحرزا وأبتغى ال
 احلرماز: حى من متيم. ]حرمز[
ٌز، أي ُأُشٌر. وقد َحزََّز أسنانه. واحلز: الفرض َحزَُّه واْحتَـزَُّه، أي قطعه. والَتَحزُُّز: التـََقطُُّع. ويف أسنانه حَتْزي ]حزز[

 حزا.قد َحَزْزُت العوَد أُحزُُّه يف الشئ، الواحدة َحزٌَّة. و 
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فهو املاسح. وىف احلديث:  وإذا أصاب املرفق طرف كركرة البعري فقطعه وأدماه قيل: به حاز. فأما إذا مل يدمه
ني والوقت. قال أبو ذؤيب: حىت إذا جزرت مياه رزونه * وأبى حز ( القلوب ". واحلز: احل1" االمث حزاز )



ا يريد بعُنقه. وهو على مال وة تتقطع * وحزة السراويل: ُحْجَزتُه. وأما الذي يف احلديث: " آِخٌذ حبُزَّتِِه " فإمنَّ
ٍذ إن َأملَّ هبا * ِمن الِشواِء عة من اللحم ُقِطعت طواًل. قال أعشى ابهلة: َتْكفيه ُحزَُّة ِفلْ التشبيه. واحلُزَُّة: قط

واحلَزاُز: اهِلرْبِيَُة يف الرأس، الواحدة َحزازٌَة. واحلَزازَُة أيضاً: وَجٌع يف القلب من َغيٍظ وحنوه. ويـُْرِوي ُشْربَُه الُغَمُر * 
ُبُت املَْرعى على ِدَمِن الثرى * َوتـَْبقى َحزازاُت الُنفقال زفر بن احلارث الكاليب : وق وِس كما ِهيا * قال أبو د يـَنـْ

 عبيدة: ضربه مثاًل لرجٍل يظهر
_________ 

 ( قال اجملد: وككتان: كل ما حز يف القلب وحك يف الصدر ويضم.1)

(3/873) 

 

. وأنشد للشماخ يصف رجال ابع مودة وقلبه نغل ابلعداوة. قال: وكذلك احلَزَّاُز واحلُزَّاُز، بفتح احلاء وضمها
( حزاز من اللوم حامز * قال: 1ِب )ا: فلما شراها فاَضِت العنُي َعرْبًَة * ويف الَقلْ قوسا من رجل وغنب فيه

. واحلَزيُز: املكان الغليظ املنقاد، واجلمع حزان،  واحلزاز: ما حز يف القلب. وكل شئ َحكَّ يف صدرَك فقد َحزَّ
 اقب خوفها آرامهاة. قال لبيد: أبحزة الثلبوت يرأب فوقها * قفر املر مثل ظليم وظلمان، وأحز 

حفزه، أي دفعه من خلفه، حيفزه حفزا. وقول الراجز: تريح بعد النفس احملفوز * إراحة اجلداية النفوز *  ]حفز[
. وحفزته يريد النفس الشديد املتتابع، الذى كأنه حيفز، أي يدفع من سياق. فالليل حيفز النهار، أي يسوقه

 شريك ابلرمح: طعنته. واحلوفزان: لقب احلارث بن
_________ 

 ( يف اللسان:1)
 اهلم حامز: وىف الصدر حزاز من

(3/874) 

 

مي حفزه ابلرمح حني خاف أن يفوته. قال جرير يفتخر الشيباين، لقب بذلك الن قيس بن عاصم التمي
بذلك: وحنن حفزان احلوفزان بطعنة * سقته جنيعا من دم اجلوف أشكال * وأما قول من قال: إمنا حفزه بسطام 

( . ورأيته حمتفزا، أي مستوفزا. وىف احلديث عن علي 1بن قيس فغلط، النه شيباين فكيف يفتخر به جرير )
 إذا صلت املرأة فلتحتفز "، أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت وال ختوى كما خيوى الرجل. رضي هللا عنه: "



يرفعن للحادي إذا حتلزا * هاما إذا هزهزته حَتَلََّز الرجل لألمر، إذا تشمر له. وكذلك هتلز. قال الراجز:  ]حلز[
 يلة.لزا ". واحللزة بتشديد الالم: القصرية، ويقال: البخهتزهزا * ويروى: " هت

_________ 
( قال ابن برى: ليس البيت جلرير وإمنا هو لسوار بن حبان املنقرى، قاله يوم جدود. وبعده: ومحران أدته 1)

 يه مثقال:إلينا رماحنا * ينازع غال يف ذراع
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 أبو عمرو: ويقال رجل ِحَلٌز وامرأٌة حلزة. ومنه احلارث بن حلزة اليشكرى.قال 
احلمز: حرافة الشئ. يقال: َشراُب حْيِمُز اللسان. واحلَْمَزُة: بـَْقلٌة حريفة. قال أنس رضى هللا عنه: "  ]محز[

مازة: الشدة. وقد محز وكان يكىن أاب محزة. واحلكناىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببقلة كنت أجتنيها "، 
الرجل ابلضم، فهو مَحيُز الفؤاد وحاِمٌز. ويف حديث: ابن عباس: " أفضل األعمال أمْحَُزها "، أي أمتنها 
 وأقواها. قال الشماخ: فـََلمَّا َشراها فاَضِت العنُي َعرْبًَة * ويف الَقْلِب َحزَّاٌز من اللوِم حاِمُز * ورجل حمموز

 و خراش:اجلنان، أي شديد. قال أب
 (1أقيدر حمموز اجلنان ضئيل )

 احلَْوُز: اجلمع. وكل من ضمَّ إىل نفسه شيئاً فقد حازَه َحْوزًا وِحيازًَة، واْحتازَُه أيضاً. ]حوز[
_________ 

 ( يف اللسان: " حمموز البنان ". وىف ديوان اهلذليني: " حمموز القطاع نذيل ". وصدره:1)
 وقد أمسى تقدم وردها:منيبا 
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، وهو السائُق اخل ُ. وقد َحاز اإلبل حَيُوزُها وحَييُزها. واأَلْحَوِزيُّ مثل اأَلْحَوِذيِ  ُز: الَسْوُق اللنيِ  فيف، واحلَْوُز واحلَيـْ
ابلذال، واملعىن  هيعن أيب عمرو. قال العجاج: حَيوزُُهنَّ وله حوزيُّ * كما حَيوُز الِفَئَة الَكميُّ * وأبو عبيد يرو 

واحد، يعين به الثـَْوَر أن ه يطُرد الكالب وله طارد من نفسه يطرده، من نشاطه. وَحوََّز اإلبل: ساقها إىل املاء. 
ِهها إىل املاء ليلة احلَْوِز. وقد َحوََّزها. وأنشد:  قال األصمعي: إذا كانت بَعيَدَة املرعى من املاء فأوًَّل ليلة تـَُوجِ 

برق الغميم * أهدأ ميشى ِمْشَيَة الظَليِم * ابحلَْوِز والرْفِق وابلَطميِم * واملَُحاَوزَُة: املخالطة. وحَتَوََّزِت  نمَحوََّزها 



ت احلَيَُّة وحَتَيـََّزْت، أي تلوت. يقال: مالك تتحوَُّز حَتَوَُّز احلَيَِّة، وتتحيـَُّز حتيـَُّز احلية. قال سيبويه: هو تفيعل من حز 
امى: حتيز مىن َخْشَية َأْن َأضيَفها * كما احناَزِت اأَلفعى خَماَفة ضاِرِب * يقول: تـَتَـَنحَّى عين  هذه طقالشئ. قال ال

 العجوز وتتأخ ر خوفاً أن أنزل عليها ضيفاً. ويروى " حتوز مىن ".
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حلَيِ ُز: ما انضمَّ إىل الدار من َمرافقها. قال أبو عمرو: وحَتَوََّز حَتَوَُّز احليَِّة، وهو ُبطء القيام إذا أراد أن يقوم. وا
ُز: ختفيف احليز، مثل هني وهني، ولني ولني. واحلمع أحياوكلُّ انحيٍة َحيِ ٌز، وأصُلُه من الواو ز. واحلوزة: . واحلَيـْ

آَخر. يقال لألولياء: الناحية. وَحْوزَُة املُْلِك: بـَْيَضُته. واحْناَز عنه، أي َعَدَل. واحْناَز القوُم: تركوا َمرْكزهم إىل 
ب، أي احْناَز كلُّ فريق عن احْنازوا عن العدو  وحاصوا، ولألعداء: اهنزموا وَولَّوا ُمْدِبريَن. وحَتاَوَز الفريقان يف احلر 

 خر.اآل
 فصل اخلاء

ُز ) ]خبز[ َز وأْخَبزتُه. ويقال أ1اخلُبـْ ُز ابلفتح املصدُر. وقد َخبَـْزُت اخلُبـْ يضاً: أْخبَـْزُت ( : الذي يؤكل. واخلَبـْ
 القوَم، إذا أطعمتهم اخلبز.

_________ 
 القوم خيبزهم خبزا: أطعمهم اخلبز( خبز اخلبز خيبزه خبزا: إذا صنعه، وخبز 1)
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ورجل خابز، أي ذو خبز، مثل اتمر والبن. عن ابن السكيت. واخلبز: السوق الشديد، عن أىب زيد. وأنشد: 
ء هللا * وال تطيال مبناخ حبسا * ونذكر قول أىب عبيدة فيه يف ابب السني إن شا (1ال ختبزا خبزا وبسا بسا )

َزُة: الطُْلَمُة، وهي عجني يُوَضع يف امللة  عز وجل. واخلبز: ضرب البعري بيده األرَض، وهو على التشبيه. واخلُبـْ
 حىت ينضج. واخلباز واخلبازى: نبت معروف.

َبُة الواحدُه وخَيُْرزُُه َخْرزًا، فهو خَ َخَرَز اخُلفَّ وغريه خَيِْرزُ  ]خرز[ ة، واجلمع ُخَرٌز. وامِلْخَرُز: ما رَّاٌز. واخلُْرزَُة: الُكتـْ
خُيَْرُز به. واخلََرُز ابلتحريك: الذي يـُْنَظُم، الواحدة َخَرزٌَة. وَخَرزاُت املَِلِك: َجواِهر اتجه. ويقال: كان املَِلُك إذا 

رَمَلَك عاماً زِيدْت يف اتجه خَ   الَغسَّاين ِ  َرزٌَة لُيعَلم عدد ِسين ُمْلِكه. قال لبيٌد يذكر احلارث ابن أيب مشَِ



_________ 
 ( يف اللسان: " ونسا نسا ".1)
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 َرعى َخَرزاِت املُْلِك عشرين ِحجًَّة * وعشرين حىتَّ فاَد والَشيُب شاِمُل * وخرز الظهر أيضا: فقاره.
رانب، واجلمع خزان، مثل صرد وصردان. وخزه بسهم ذكر اال من الثياب. واخلزز: اخلَز: واحُد اخلُزوزِ  ]خزز[

ُه ابمِلطَرِد * واختزه، أي انتظَمُه. وَطَعنُه فاْختَـزَُّه. قال ابن َأمْحََر: َشدَّ اجلَُؤاَر وَضلَّ ِهْديََة َرْوِقِه * ملا اْختَـَزْزُت ُفؤادَ 
عرب توقد عليه النار غداة الغارة.  يتسلق. وخزاز: جبل كانت الوفالن َخزَّ حائطه، أي وَضَع فيه الشوك لئال

ويقال أيضا: خزازى. قال عمرو ابن كلثوم: وحنن غداة أوقد يف خزازى * رفدان فوق رفد الرافدينا * ويروى: " 
للِوْرِد  يف خزاز ". واخلزخز، مثال اهلدبد: القوى. حكاه أبو عبيد عن األصمعي. قال: وأنشَدان غريه: َأْعَدْدتُ 

 ْز * َغْرابً َجرورًا وُجالاًل ُخَزِخْز:إذا الِوْرُد َحفَ 
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ذو َخِنَز اللحم ابلكسر خَيْنُـُز َخَنزًا، أي َأْنَْتَ، مثل َخِزَن على القلب. واخلُْنزوانُة: الَتَكربُُّ. يقال: هو  ]خنز[
ُزوانَةٌ  ُزواانٍت. قال الشاعر: لئيٌم نـََزْت يف أنِفه ُخنـْ  * على الرحم القرىب أحذ أابتر ُخنـْ

اخلاِزابِز: ُذابٌب ; ومها امساِن ُجعال واحدًا وبُِنيا على الكسر، ال يتغريان يف الرفع والنصب واجلر. قال  ]خوز[
عمرو بن أمحر: تـََفقََّأ فوقه الَقَلُع الَسواري * وُجنَّ اخلاِزابِز به ُجنوان * وقال األصمعي: اخلاِزابِز حكايٌة لصوت 

اخلاِزابِز: نبت. وأنشد أبو نصر تقوية لقول ابن االعرايب: رعيتها أكرم  لذابب، فسماه به. وقال ابن األعرايب :ا
عود عودا * الصل والصفصل واليعضيدا * واخلازابز السنم اجملودا * حبيث يدعو عامر مسعودا * وعامر 

 وقها والناس. قال الراجز:ومسعود مها راعيان. قال: وهو يف غري هذا داء أيخذ االبل يف حل
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 :اي خازابز أرسل اللهازما * إىن أخاف أن تكون الزما * واخلزابز: لغة فيه. وأنشد االخفش
 ( * واخلوز: جيل من الناس.1ورمت هلازمه من اخلزابز )

 فصل الدال
: بناُت الُدروِز. قال ابن األعرايب : الَدْرُز: واحد ُدروِز الثوب، فارسيٌّ ُمَعرَّب. يقال للَقْمل والِصْئبانِ  ]درز[

:  يقال للَسَفَلِة: أوالد َدْرزََة،  كما يقال للفقراء: بَنو َغرْباء. قال الشاعر خياطب زيَد بن علي 
 اخليَّاطني، وكانوا قد خرجوا معه فرتكوه واهنزموا. َأْوالُد َدْرزََة َأْسَلموَك وطاروا * ويقال: أراد به

 ا: نكحها.دعز املرأة دعز  ]دعز[
 الُدالِمُز: القويُّ املاضي. والُدَلْمُز مقصور منه، وقد خففه الراجز فقال ]دملز[

_________ 
 ( قوله: " هلازمه " صوابه " هلازمها ". صدره:1)

 مثل الكالب هتر عند دراهبا:
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 ( * ومجع الدالمز دالمز بفتح الدال. قال الراجز:1* دالمز يرىب على الدملز )
 ْغىب على الدالمز اخلرارتيَـ 

 الِدْهليُز ابلكسر: ما بني الباب والدار، فارسيٌّ معر ب. واجلمع الدهاليز. ]دهلز[
 فصل الراء

 ها: مالها.َكْبٌش رَبيٌز، أي ُمْكَتِنٌز أعجر، مثل ربيس. وربز القربة وربس  ]ربز[
ْجَز فاْهُجْر{ ابلكسر والضم. قال جماهٌد: هو الرِْجُز: الَقَذُر، مثل الرِْجِس. وقرئ قوله تعاىل: }والرِ  ]رجز[

قوله تعاىل: }رِْجزًا من السماء{ فهو العذاب. والَرَجُز ابلتحريك: ضرٌب من الشعر. وقد رجز الصنم. وأمَّا 
 لرسول هللاالراجز وارجتز. واملرجتز: اسم فرس كان 

_________ 
 ( الرجز لرؤبة. وقبله:1)

 كل طوال سلب ووهز:
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ى هللا عليه وسلم الذى اشرتاه من االعرايب وشهد له خزمية بن اثبت. والرجز أيضا: داٌء يصيب اإلبَل يف لص
َبِسطاِن. يقال: بعرٌي َأْرَجُز، وقد رَِجَز، وانقٌة رَْجزاُء. قال  أعجازها فإذا اثرت الناقة ارتعشت فخذاها ساعًة مث تـَنـْ

( * ومنه مسِ ي الَرَجُز من الشعر، 2دونه * كما انءت الَرْجزاُء ُشدَّ عقاهُلا ) ( : مَهَْمَت خبرٍي مث َقصَّْرتَ 1الشاعر )
لتقارب أجزائه وقلَّة حروفه. والرِجازَُة: مرَكٌب أصغر من اهلودج. ويقال هو كساٌء جيعل فيه أحجار يعقل أبحد 

 جانىب اهلودج إذا مال.
، وهو أن تدخَل َذنـََبها يف األرض فتلقَي بيضها. وأرزت مثله. وقد اً أبو زيد: َرزَِّت اجلرادة تـَُرزُّ َرزُّا وُرزوز  ]رزز[

 رززت الشئ يف االرض رزا، أي أثبتُّه فيها. وَرزَّْزُت لك األمَر ترزيزا، أي وطأته لك.
_________ 

 ( هو أوس بن حجر يهجو احلكم بن مروان بن زنباع.1)
 ال تقاهلا: ةع( بعده: منعت قليال نفعه وحرمتين * قليال فهبها بي2)
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( 1ورزه َرزًَّة أي َطَعَنُه َطْعَنًة. واْرتـَزَّ السهُم يف القرطاس، إذا ثبت فيه. واْرتـَزَّ البخيل عند املسألة، إذا بَِقَي )
ابلضم: لغة  َة. والُرزُّ وخبََِل. والَرزَُّة: احلديدُة اليت يُدَخل فيها الُقْفُل. وقد َرَزْزُت الباُب، أي أصلحت عليه الَرزَّ 

. تقول: مسعت ِرزَّ الرعِد وغريه. األصمعي: يقال: وجدت يف بطين رزا يف  األْرِز. والِرزُّ ابلكسر: الصوت اخلفيِ 
ورزيزى أيضا، مثال خصيصى، أي وجعا. وترزيُز الَبياِض: َصقله، وهو بياٌض ُمَرزٌَّز. والَرزيُز: نبت يصبغ به. 

حاَل بني َتراقيِه وَلبَِّتِه * من ُجْلَبِة اجلوع َجيَّاٌر وإْرزيُز * واإلْرزيُز  املتنخِ ل: قدلرِْعدة. قال واإلْرزيُز ابلكسر: ا
 أيضاً: بـََرٌد ِصغاٌر شبيٌه ابلثلج.

املرعزى: الزغب الذى حتت شعر العنز، وهو مفعلى، الن فعللى مل جيئ، وإمنا كسروا امليم اتباعا لكسرة  ]رعز[
عزاء، إذا خففت مددت، وإن شددت قصرت، وإن شئت فتحت . وكذلك املر لوا منخر ومنْتالعني، كما قا

 امليم. وقد حتذف االلف فيقال مرعز.
_________ 

 ( يف اللسان: " إذا بقى اثبتا ".1)
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رض مث رَكْزُت الُرْمَح َأرُْكُزُه رَكزًا: غرْزته يف األرض. واْرَتَكْزُت على القوس، إذا وضعَت ِسيَـَتها ابأل ]ركز[
 فالٌن مبَرَْكزِِه. والرِْكُز: الصوت اعتمدِت عليها. ومرَْكز الدائرِة: وسطها. ومرَكُز الرجل: موضعه. يقال َأَخلَّ 

. قال هللا تعاىل: }َأو َتْسَمَع هلم رِْكزًا{ . والرِكاُز: دفنُي أهِل اجلاهلية، كأنَّه رُِكَز يف األرض رَْكزًا. ويف  اخلفي 
 اِز اخلُْمُس ". تقول منه: َأرَْكَز الرجل، إذا وجده.احلديث: " يف الرِكَ 

واإلمياُء ابلشَفتني واحلاجب. وقد َرَمَز يـَْرِمُز ويـَْرُمُز. واْرمَتََز من الَضربة، أي اضَطرب منها. الَرْمُز: اإلشارُة  ]رمز[
 وقال:

وكتيبة َرمَّازٌَة، إذا كانت تـَْرمتَُِز من  خررت منها لقفاى أرمتز * وترمز مثله. وضربه فما أْرَمَأزَّ، أي ما حَترََّك.
 والرمازة: االست، الهنا متوج. نواحيها لكثرهتا، أي تتحرَّك وتضطرب.
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 والرمازة: الزانية، ألهنا تومئ بعينيها. والراموُز: البحر.
 نوان.الُرنـُْز ابلضم: لغة يف االرز، وهى لعبد القيس، كأهنم أبدلوا من إحدى الزاءين  ]رنز[
 الَرْهُز: احلركة. وقد َرَهَز املباضع يرهز رهزا ورهزاان. []رهز

 ُرْزتُُه َأروزُُه َرْوزًا، أي جربته وخربته. ]روز[
 فصل الزاى

الزئزاء ابملد: ما غلظ من األرض. والزِئَزاَءُة أخصُّ منه، وهى االكمة. واهلمزة فيه مبدلة من الياء، يدل  ]زأز[
. ومن قال الزوازى جعل الياء االوىل مبدلة من الواو، مثل القواقى يف مجع ع: الزايزىعلى ذلك قوهلم يف اجلم

قيقاءة. والزيزاء أيضا: أطراف الريِش. وِقْدٌر ُزوازِيٌَة، أي عظيمٌة. ورجل ُزوازية، أي قصري غليظ، وقوم ُزوازِيٌَة 
 (1د )أيضاً. ويقال: رجٌل زونزى وزوزى، للمتحذلق املتكايس. وأنشد ابن دري

_________ 
 ( ملنظور الدبريى.1)
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 ذا استحَقْرته وطردته.( ، إ2( * وزوزيت به َزْوزاَءًة )1وزوجها زونزك زونزى * يفرق إن فزع ابلضبغطى )
 فصل الشني

 أبو زيد: َشِئَز مكانُنا َشَأزًا: غُلظ واشتد ، ويقال قِلَق. وأشأزه: أقلقه. قال رؤبة: ]شأز[
 جدب املنطلقشأز مبن عوه 

 يقال: َشَحَز املرأَة َشْحزًا، أي نكحها. ]شحز[
 ا االمور أولعت ابلشخز( ، وهو االضطراب. قال رؤبة: إذ3الَشْخُز: لغة يف الَشْخِس ) ]شخز[
 أبو عمرو: الَشْرُز: الَشْرُس، وهو الَغْلُظ. وأنشد ملرداٍس الُدَبرْيِي ِ  ]شرز[

_________ 
 حلربكى * إذا حطأت رأسه تشكى * وإن نقرت أنفه تبكى( وبعده: أشبه شئ هو اب1)
 ( يف اللسان: " زوزاة ".2)
 خطوطة واللسان."، وصوابه من امل( يف املطبوعة االوىل: " الشخص 3)
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ارز: قلُت إن  اليوَم يوُم ُخُضل ٍة * وال شْرَز القيُت األموَر البجاراي * واملشارزة: املنازعة واملشارسة. واملشإذا 
وساط العضاه السيِ ُئ اخللق. قال الشماخ يصف رجاًل قطع نـَْبعة بفأس: فَأحْنى عليها ذاَت َحدٍ  ُغراهُبا * َعُدوٌّ ال

 مشارز
 وشئ شز: ايبس جدا.الشزازة: اليبس الشديد.  ]شزز[
 ( [ شكز املرأة شكزًا: جامعها.1) ]شكز
ْئزازًا: انقَبَض. وقا ]مشز[ بو عبيد: الشمأزيزة ل أبو زيد: ُذعر من الشئ. وهو املذعور. وقال أامْشََأزَّ الرجل امشِْ

 من امشأززت.
التمر. وإن شئت  اللحياىن: متر شهريز وشهريز، وسهريز وسهريز ابلشني والسني مجيعا، لضرب من ]شهرز[

 أضفت: مثل ثوب خز، وثوب خر.
 الشيُز والشيزى: خَشٌب أسود يتخذ منه قصاع. قال لبيد ]شيز[

_________ 
 ( هذه املادة ساقطة من جل النسخ، وكذلك1)



 ]ضغز[
 قاله نصر. ]ضفز[ .و 
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 وصبا غداة مقامة وزعتها * جبفان شيزى فوقهن سنام
 فصل الصاد

يقال: رجل ضرز مثال فلز، للبخيل الذى ال خيرج منه شئ. وامرأة ضرزة: قصرية لئيمة. ابن  ]ضرز[
ة اللنب. وُترى أنَّه من قوهلم رجل ِضِرزٌّ للبخيل، وامليم زائدة. ٍم، وهي القليلالسكيت: انقة ضمرز، قلب ِضْرزِ 
 وقال غريه: انقٌة ِضْمِرٌز، أي قوي ة.

رجل أَضزَّ بني الَضَزِز، وهو لصوق احلَنك األعلى ابألسفل. فإذا تكلَّم تكاد أضراُسه العليا متس  ]ضزز[
اجى رأسه وهبزى * وأضز الفرُس على لالضز * صكى حجالسفلى. قال رؤبة بن العجاج: دعين فقد يقرع 

 فأس اللجام، أي أزم عليه، مثل أضر.
 َضَغَز املرأة َضْغزًا: نَكحها. ]ضغز[
 ضفز الشئ ضفزا: رفعه، واملرأة: وطئها، ]ضفز[
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 والرجل قفز، والبعري: مجع له ِضْغثاً من حشيش يلقمه.
ذا أمسك ِجرََّتُه يف فيه ومل جيرت . وكلُّ ساكٍت إ َت ومل يتكلَّم. وكذلك البعريُ َضَمَز َيْضِمُز َضْمزًا: سكَ  ]ضمز[

 ( يصف أفعى:1ضاِمٌز وَضموٌز. قال الراجز )
( : لقد ضمزت جبرهتا سليم * خمافتنا 3( * وقال بشر بن أيب خازٍم األسدي )2وذات قرنني ضموزا ضرزما )

 مجد عليه ولزمه.كما ضمز احلمار * وضمز فالٌن على مايل، أي 
_________ 

 ساور بن هند العنسى، وقيل: اليب حيان الفقعسى.( م1)
( أول الرجز: ايريها يوم تالىف أسلما * يوم تالقى الشيظم املقوما * عبل املشاش فرتاه اهضما * حتسب يف 2)

 االذنني منه صمما * قد سامل احليات منه القدما * االفعوان والشجاع الشجعما



أ. والقصيدة مفضلية معروفة أوهلا: أال ابن اخلليط ومل يزاروا * للسان: " قال ابن مقبل ": وهو خط( يف ا3)
 وقلبك يف الظعائن مستعار:
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زا * ضوز العجوز ضاز التمرة يضوزها ضوزا، إذا الَكها يف فمه. قال الراجز: ابت يضوز الصليان ضو  ]ضوز[
َر والَتْمُر انِقٌع * بَوَرٍد ابلصاد مع الزاى. وقال الشاعر: فَظلَّ َيضوُز الَتمْ العصب الدلوصا * والبيت مكفأ، جاء 

 كَلْوِن اأُلْرجوان سبائُِبُه * يقول: أخذ التمر يف الِديَِة بداًل عن الدم الذي لونُه كاالرجوان.
خَبََسه ونَقصه. قال: وقد ضاَز يف احلُكم، أي جار. يقال: ضازَُه حقَّه َيضيُزُه َضْيزًا، عن األخفش، أي  ]ضيز[

َتِقصَك وإْن تُِقْم * َفَحقَُّك مضُؤوٌز وأنـُْفَك راِغُم * وقوله تعاىل:  يهمز فيقال: َضأزَُه َضْأزًا. وينشد: فإن تنَأ عنَّا نـَنـْ
ى، مثل طوىب وحبلى، وإمنا كسروا الضاد لتسلم الياء ; النه ليس يف }قسمة ضيزى{ ، أي جائرة وهى فعل

 صفة، وإمنا هو من بناء االمساء كالشعرى والدفلى.الكالم فعلى 
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قال الفراء: وبعض العرب يقول: ِضْئزى وضؤزى ابهلمز. وحكى أبو حامت عن أىب زيد أنه مسع العرب هتمز 
 ضيزى.

 فصل الطاء
اهليئة. قال حسان بن اثبت:  الِطراُز: َعَلُم الَثوب، فارسيٌّ معرب. وقد طُرِ َز الثوُب فهو ُمَطرٌَّز. والِطراُز: ]طرز[

 وَِّل * أي من النمط األول.بيض الوجوِه كرميٌة أحساهبم * شمُّ األنوِف من الِطراز األ
ُز: الُسخرية. وطَنَـَز َيْطنُـُز فهو طَنَّاٌز. وأظنُّ  ]طنز[  ه مول دًا أو معراب.الطَنـْ

 فصل العني
أة مجيعاً. واجلمع األعجاُز. والَعجيَزُة، للمرأة العجز: مؤخر الشئ، يؤنث ويذكَّر. وهو للرجل واملر  ]عجز[

 خاصة. والَعْجُز: الضعف. تقول: َعَجْزُت عن كذا أْعِجُز ابلكسر َعْجزًا وَمْعِجَزًة ومعجزة ومعجزا
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، أي ال تقيموا ببلدة َتعِجزون فيها عن ومعجزا ابلفتح أيضا على القياس. ويف احلديث: " ال تلثو بدار معجزة "
ْعُجُز ابلضم عجوزا، أي صارت عجوزا. وَعِجَزْت ابلكسر تـَْعَجُز َعَجزًا االكتساب والتعيُّش. وَعَجَزت املرأة تَـ 

وُعْجزًا ابلضم: عظمت َعجيزهُتا. قال ثعلب: مسعت ابن األعرايب  يقول: ال يقال َعِجَز الرجل ابلكسر إال إذا 
جزاء، للقصرية الذَنب. . والَعجزاُء: رملٌة مرتفعة. وُعقاٌب عُزُه. وامرأٌة َعْجزاُء: عظيمة الَعُجزِ َعظم َعجُ 

وَأْعَجْزُت الرجل: وجدته عاجزا. وأعجزه الشئ، أي فاته. واإلعجازُة: ما تـَُعظِ ُم به املرأة عجيَزهَتا. وعجَّزت 
فالٌن، إذا ذهب فلم  وكذلك إذا نسبَته إىل الَعْجِز. وعاَجزَ املرأة تعجيزًا: صارت عجوزًا. والَتعجيُز: التثبيط، 

ليعاِجُز إىل ثقٍة، إذا مال إليه. واملُعِجَزة: واحدة ُمعِجزات األنبياء. والَعجوز: املرأة الكبرية. يوصل إليه. وإنَّه 
جلنة ال تدخلها قال ابن السكيت: وال تقل عجوزة. والعامة تقوله. واجلمع عجائز وعجز. وىف احلديث: " إن ا

 العجز ".
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ى اخلمُر عجوزًا لعتِقها. والَعجوُز: نصل السيف. والعجوز: رملة ابلدهناء. قال يصف دارًا: على تسمَّ وقد 
ظهر جرعاِء العجوز كأهنا * داوئر رقم يف سراة قرام * وأايم العجوز عند العرب مخسُة أايم: ِصنٌّ، وِصنَّرٌب، 

اسة: هي يف نوء الصرفة. وقال أبو الغوث: هي ن كنل اب( َوبـٌْر، وُمطفئ اجلمر، ومكفئ الظعن. قا1وُأَخيُّهما )
( : كسع الشتاء بسبعة غرب * أايم شهلتنا من الشهر * فإذا انقضت أايمها 2سبعة أايم. وأنشدين البن أمحر )

ومضت * صن وصنرب مع الوبر * وآبمر وأخيه مؤمتر * ومعلل ومبطفئ اجلمر * ذهب الشتاء موليا عجال * 
وتعجزت البعري: ركبت عجزه، عن يعقوب. والِعْجَزُة ابلكسر: آخر ولد الرجل. ر * النجوأتتك واقدة من 

 يقال
_________ 

 .( قوله وأخيهما، هو ابلتصغري اهـ1)
( هذه االبيات اليب شبل االعرايب. عن هامش املخطوطة. وكذا يف اللسان عن ابن برى، يقول: كذا ذكره 2)

 تعلب عن ابن االعرايب.
 (2 -اح صح - 111)
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فالن عجزة ولد أبويه، إذا كاَن آخرهم، يستوي فيه املذكَّر واملؤنَّث واجلمع. والعجيُز: الذي ال أييت النساء، 
 ابلزاى والراء مجيعا.

انقة َعْجَلَزٌة وِعْجِلَزة، أي قوية شديدة. والفتح لتميم، والكسر لقيس. وفرس عجلزة أيضا. قال  ]عجلز[
 بشر:

 ال يقال للذكر. وعجلزة: اسم رملة ابلبادية.( * و 1ة وقاح )على شقاء عجلز 
 أبو عبيد: املُعاَرزَُة: املعاندة واجملانبة. ]عرز[

 َعْرَطَز: لغٌة يف عْرطَس، أي تنحى. ]عرطز[
. ومطر عز، أي شديد. وعز الشئ يعز وعزة وعزازة، إذا قلَّ ال يكاد يوجد، فهو  ]عزز[ : خالف الُذل  الِعزُّ
 عزيز.
_________ 

 ه:( صدر 1)
 وخيل قد لبست جبمع خيل * ويروى أيضا:

 فوارسها بعجلزة وقاح:
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وعز فالن يعز عزا وِعزًَّة وَعزازًَة أيضاً، أي صار َعزيزًا، أي قوي بعد ِذلَّة. وأَعزَُّه هللا. وَعَزْزت عليه أيضاً: َكُرمت 
أبو عمرو شدد، أي قوَّينا وشددان. قال االصمعي: أنشدين فيه عليه. وقوله تعاىل: }فـََعزَّْزان بثالث{ ، خيفَّف وي

ابن العالء للمتلمس: أجد إذا رحلت تعزز حلمها * وإذا تشد بنسعها ال تنبس * ويروى: " أجد إذا ضمزت 
 ". قوله: ال تنبس، أي ال ترغو. وتعزز الرجل: صار عزيزا. وهو يـَْعتَـزُّ بفالن. وَعزَّ عليَّ أن تفعل كذا. وَعزَّ 

زَّ أخوك فـَُهْن ". وأْعِزْز علي  مبا أصبت به. وقد ُأْعِزْزُت مبا عليَّ ذاك أي َحق  واشتدَّ. ويف املثل: " إذا عَ 
أصابك، أي َعظُم علي . ومجع العزيز ِعزاٌز، مثل كرمي وكرام. وقوم أعزٌَّة وأِعزَّاُء. وقال: بيض الوجوه ألِبَّة 

منه: َعزَِّت الناقة تـَُعزُّ ابلضم ِف * والَعزوُز من النوق: الضيِ قة اإلحليل. تقول وَمعاقل * يف كلِ  انئبة ِعزاز اآلن
 ُعزوزًا وعزازا. وأعزت وتعززت مثله.
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وعزه أيضاً يـَُعزُُّه َعزًّا: غلبه. ويف املثل: " َمْن َعزَّ بـَزَّ "، أي من غلب سلب. واالسم الِعزَُّة، وهي القوة والغلبة. 
  ابلفتح: بنت الظبية. قال الراجز: هان على عزة بنت الشحاج * مهوى مجال مالك يف االدالج * وهباوالَعزَّةُ 

مسيت املرأة عزة. وعزه يف اخلطاب وعازَُّه، أي َغالَبه. وأَعزَِّت البقرُة، إذا َعُسر مْحُلها. والَعزاُز ابلفتح: األرض 
ٌض معزوزٌة، أي شديدة. واملطر يـَُعزِ ُز األرض، أي يلبِ دها. الصلبة. وقد أْعَزْزان، أي وقعنا فيها وِسران. وأر 

 لشاعر:والعزَّاُء: السنة الشديدة. قال ا
ويَعِبط الكوَم يف العزَّاء إن طُرقا * ويقال: إنَّكم معزٌَّز بكم، أي مشدَّد بكم بر خمفف عنكم. واستعز الرمل 

غلبين. واْسُتِعزَّ بفالٍن، أي ُغِلَب يف كل شئ، مرض أو غريه. وغريه: متاسك فلم ينهل. واْستَـَعزَّ فالٌن حبقِ ي، أي 
 يل، إذا اشتدوقال أبو عمرو: اْسُتِعزَّ ابلعل
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( ". وفالن معزاز املرض، أي شديده. والُعزَّى: 1وجعه وغلب على عقله. وىف احلديث: " استعز بكلثوم )
. وقد يكون األعزُّ مبعىن العزيز وا لُعزَّى مبعىن العزيزة. وهو أيضا اسم صنم كان لقريش وبىن كنانة. أتنيث األَعزِ 

ودماٍء ماِئراٍت خَتاهُلا * على قـُنَِّة العزى وابلنسر عندما * ويقال: العزى مسرة كانت لغطفان قال الشاعر: أما 
سلم خالد بن الوليد يعبدوهنا، وكانوا بنوا عليها بيتا وأقاموا هلا سدنة، فبعث إليها رسول هللا صلى هللا عليه و 

إىن رأيت هللا قد أهانك * والعزيزى من  فهدم البيت وأحرق السمرة، وهو يقول: اي عز كفرانك ال سبحانك *
: ُعزِيـَْزايِن، ومن مدَّ: ُعزِْيزاواِن ; ومها طرفا الوركني. قال: ُأِمرَّت ُعَزْيزاُه  الفرس، مُيدُّ ويقصر. فمن قصر ثىنَّ

 َكَفٍل راٍب وصلب موثقونِيطْت ُكرومه * إىل  
 الرجل يـَْعِشُز عشزاان. الَعَشزاُن: ِمشية املقطوع الرِجل. تقول منه: َعَشزَ  ]عشز[

_________ 
 ( هو كلثوم بن اهلدم. وكان النيب صلى هللا عليه وسلم ملا قدم املدينة نزل عليه.1)
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 الُعكَّازَُة: عصاً ذات زُجٍ . واجلمع العكاكيز. ]عكز[
الَعَلُز: َقلٌق وخفة وهلٌع يصيب اإلنسان. وقد َعِلَز ابلكسر يـَْعَلُز عَلزًا. وابت فالٌن َعِلزًا، أي وِجعاً َقلقاً  [لز]ع

( : وإذا له َعَلٌز وَحشرجٌة * مما جَييش به من الَصْدِر * والِعلَّْوُز: لغة يف الِعلَّْوِص، وهو 1الشاعر ) ال ينام. قال



 من أوجاع البطن.
 الِعْلِهُز ابلكسر: طعاٌم كانوا يتَّخذونه من الدم ووبِر البعري يف سين اجملاعة. وحلٌم ُمَعْلَهُز، إذا مل ينضج. ]علهز[
ُز: امل ]عنز[ اعزة، وهي األنثى من املَْعِز. وكذلك الَعْنز من الظباء واالوعال. وأما قول الشاعر: دلفت له الَعنـْ

 ل * فهو اسم فرس.بصدر العنز ملا * حتامته الفوارس والرجا
_________ 

 ( أعرابية ترثى ابنها.1)
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 وأما قول رؤبة:
وإَرٌم أْخَرُس فوَق َعْنِز * فهو األكمة، أي علٌم مبينٌّ من حجارة فو أكمة. وكل بناء أصم فهو أخرس. وأما قول 

ازن. وأما قول اآلخر: نها * ر مث تولت مع الصادر * فهو اسم قبيلة من هو الشاعر: وقاتلت العنز نصف ال
ت عنز حبدج مجال * فهو اسم امرأة من طسم، زعموا أهنا أخذت سبية، فحملوها شر يوميها وأغواه هلا * ركب

يف هودج وألطفوها ابلقول والفعل فقالت: هذا شر يومى، أي حني صرت أكرم للسباء. وإمنا نصب " شر " 
طاويٌة حَتوُم  ر: إذا ما العنز من َمَلق تدلَّْت * ُضَحيًّا وهيعلى معىن ركبت يف شر يوميها. والعنز يف قول الشاع

* هي العقاب األنثى. والَعنَـَزُة ابلتحريك: أطول من العصا وأقصُر من الرمح، وفيه زُجٌّ كزج الرمح. وعنزة 
 ة بن نزار.أيضا: أبو حى من ربيعة، وهو عنزة بن أسد بن ربيع
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ًة. قال الشاعر: أابتك هللا يف أبيات ُمْعَتِنٍز * عن الرجل، أي تنحَّى ونزل انحيوعنيزة: اسم جارية. واعتنز 
 ف.املكارم ال َعفٍ  وال قاري * أي وال تقري الضي

العنقز: املرزجنوش، وقضيب احلمار. قال االخطل يهجو رجال: أال اسلم سلمت أاب خالد * وحياك  ]عنقز[
قبل املمات فال تعجز * أكلت القطاط فأفنيتها * فهل يف  * س ربك ابلعنقز * وروى مشاشك ابخلندري

 اخلنانيص من مغمز * ودينك هذا كدين احلما * ر بل أنت أكفر من هرمز
امِلْعَوزَُة وامِلْعَوُز: الثوَب اخلََلق الذي يبتذل، واجلمع املَعاِوُز. وأْعَوزَُه الشئ، إذا احتاج إليه فلم يقدر  ]عوز[

 قر. واملُْعِوُز: الفقري. وَعِوَز الرجل وَأْعَوَز، أي افتقر. وَأْعَوزَُه الدهر، أي أحوجه.عليه. واإلعواُز: الف
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 فصل الغني
ت غرزت الشئ ابالبرة أغرزه َغْرزًا. والغاِرُز من النوق: القليلة اللنب. وقال االصمعي: هي الىت قد جذب ]غرز[

ن أيب الغوث. قال: لَّ لبنها. والَغْرُز: ركاب الرحل من ِجْلٍد، علبنها فرفعته. يقال: غرزت الناقة تغرز، إذا ق
فإذا كان من خشب أو حديٍد فهو ركاب. وقد َغَرْزُت رجلي يف الَغرِز أْغِرُز َغْرزًا، إذا وضعَتها فيه لرتكب. 

رََّزِت اجلرادُة بَذنَبها يف من الَغرِز. والغريزُة: الطبيعة والقرحية. وغَ  ( ، أي دان املسري. وأصله1واْغرَتََز السرُي )
 مثل َرزَّْت. والَتغاريُز هي ما ُحوِ َل من فسيل النخل وغريه. األرض تـَْغريزًا،

 غزة: أرض مبشارف الشام، هبا قرب هاشم جد النيب عليه الصالة والسالم. والغز: جنس من الرتك. ]غزز[
_________ 

 مسريه ".( يف اللسان: " واغرتز السري اغرتازا، إذا دان 1)
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( * 2وهبا أو تستقيما )( : وكنُت إذا َغَمْزُت قناَة قوٍم * َكَسْرُت كع1غمزت الشئ بيدى. وقال ) ]غمز[
من  وَغَمْزتُُه بعيىن. وقال هللا تعاىل: }وإذا مرُّوا هبم يـََتغاَمزوَن{ . ومنه الَغْمُز ابلناس. والَغْمُز يف الدابَّة: أن يـَْغِمزَ 

َمُز ابلتحريك: رذال املال، عن االصمعي. وأنشد: أخذت بكرا نقزا من النقز * وانب سوء قمزا من رجله. والغَ 
 ( من الغمز * ورجل غمز أيضا، أي ضعيف.3* هذا وهذا غمز ) القمز

_________ 
 ( زايد االعجم.1)
: وهو يف شعره ( قال ابن برى: هكذا ذكر سيبويه هذا البيت بنصب تستقيم أبو، ومجيع البصريني. قال2)

كالب بىن متيم * عوى تستقيم ابلرفع. واالبيات كلها ثالثة ال غري. وهى: أمل تر أنىن وترت قوسى * البقع من  
فرميته بسهام موت * ترد عوادى احلنق اللئيم * وكنُت إذا َغَمْزُت قناَة قوٍم * كسرت كعوهبا أو تستقيم * 

 لنصب.قال: واحلجة لسيبويه، النه مسع من ينشده اب
 ( يف املطبوعة االوىل: " رمز "، صوابه من ملخطوطة واللسان.3)
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عايب. وفعلُت شيئاً فاْغَتَمَزُه فالٌن، أي وقوهلم: ليس يف فالٍن َغميَزٍة، أي مطعن. واملغموُز: املتَّهم. واملَغاِمُز: امل
( : ومن يطع 1صغَّرت من شأنه. قال الشاعر )طعن عليَّ ووجد بذلك َمْغَمزًا. وأْغَمْزُت يف فالٍن، إذا عبته و 

احلر، أي فرت فاْجرتأت عليه وركبُت النساء يالق منها * إذا أغمزن فيه االقورينا * ابن السكيت: أغمزين 
حكاه لنا أبو عمرو. وغمزت الكبش: مثل غبطت. والغموز من النوق: مثل العروك والشكوك،  الطريق. قال:
 عن أىب عبيد.

 فصل الفاء
 فالن متفخز، أي متعظم متفحش. حكاه ابن السكيت. فخز[]

 الَفْرُز: ما اطمأنَّ من االرض. قال رؤبة يصف انقته ]فرز[
_________ 

 ( الكميت.1)
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در قولك فرزت الشئ أفرزه فرزا، إذا عزلته عن غريه وِمزته. * كم جاوزت من حدب وفرز * والفرز أيضا: مص
ُه الصيُد، أي لكسر. وكذلك أفْـَرْزتُُه ابأللف. وفاَرَز فالٌن شريكه، أي فاصله وقاطعه. وأفْـَرزَ والقطعة منه ِفْرزٌَة اب

 أمكنه فرماه من قرب. وأمَّا ِإْفريُز احلائط فمعرٌَّب. ومنه ثوٌب مفروز.
ا، أي غرَي مطمئن . يفز فزيزا، أي َنِدَي وسال. واْستَـَفزَُّه اخلوُف، أي استخفَّه. وقعد ُمْسَتِفزًّ فز اجلرح  ]فزز[

دهُر ال يبقى على َحَداثنِِه * َشَبٌب أفـَزَّْتُه الكالب وأفْـَرْزتُُه: أفزعته وأزعجته وطريت فؤاده. قال أبو ذويب: وال
ضاً: ولد البقرة. واجلمع أفزاز. قال زهري: كما استغاث بسئ فز غيطلة ُمَروَُّع * ورجٌل فـَزٌّ، أي خفيف. والَفزُّ أي

 ومل ينظر به احلشك* خاف العيون 
 الِفِلزُّ ابلكسر وتشديد الزاي: ما يـَْنفيه الكري مما يُذاب من جواهر االرض. ]فلز[
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الَفْوُز: النجاة والظفر ابخلري. والَفْوُز أيضاً: اهلالك. تقول منهما: فاَز يَفوُز. وفـَوََّز، أي مات. ومنه قول  []فوز
( * وقال الكميت: وما ضرها 2من حَيوكها * إذا ما ثوى كعب وفوز جرول ) ( : فَمْن للقوايف شاهَنا1الشاعر )



بكذا َففاَز به، أي َذَهَب به. وقوله تعاىل: }َفال حَتَْسبَـنـَُّهْم  أن كعبا ثوى * وفوز من بعده جرول * وأفازه هللا
. قال ابن األعرايب: مسِ يت بذلك ألهنا مبَفازٍَة من الَعذاِب{ ، أي مبَْنجاٍة منه. واملَفازَُة أيضاً: واحدة املفاِوزِ 

 الفوز.َمْهَلكة، من فـَوََّز أي هلك. وقال األصمعيُّ: مسِ يت بذلك تفاؤال ابلسالمة و 
_________ 

 ( كعب بن زهري.1)
( شاهنا: جاء هبا شائنة، أي معيبة. وثوى: مات. وبعده: يقول فال يعيا بشئ يقوله * ومن قائليها من يسئ 2)

 ويعمل:
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 ( :1ل: فـَوََّز الرجُل إببله، إذا ركب هبا، املفازة. ومنه قول الراجز )ويقا
 فوز من قراقر إىل سوى * ومها ماءان لكلب. والفازة: مظلة متد بعمود، عريب فيما أرى.

 فصل القاف
( 2ن الفلو )الَقْحُز: الوثب والَقَلق. تقول منه: ضربته فقحز. قال أبو كبري يصف الطعنة: مستنة سن ]قحز[

مرشة * تنفى الرتاب بقاحز معرورف * واملعروف: الذى له عرف من ارتفاعه. وقحزه غريه تـَْقحيزًا، أي نـَزَّاه. 
 والُقحاُز: داٌء يصيب الغنم.

_________ 
( الرجز: هلل در رافع أىن اهتدى * فوز من قراقر إىل سوى * مخسا إذا ما سارها اجلبس بكى * ما سارها 1)

 إنس يرى من قبله
. وقبله: عجلت يداك خلريهم مبرشة * 110: 2( يف املطبوعة االوىل: " الغلو "، صوابه من ديوان اهلذليني 2)

 كالعط وسط مزادة املستخلف:
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، مثل جربز. ومها معرابن. ]قربز[  رجٌل قـُْربـٌُز، أي َخبٌّ
زٌّ، ثالث زََّز من أكل الَضبِ  وغريه، فهو رجٌل قـَزٌّ وقـُزٌّ وقِ التَـَقزُُّز: التنطُُّس والتباعد من الدَنس. وقد تـَقَ  ]قزز[

قازوزَُة: مشربة، وهى قدح. وكذلك القاقوزة، وال تقل قاقزة. قال لغات. وأمَّا الَقزُّ من اإلبـَْرْيَسم فمعرَّب. وال



واه االابريق ابن السكيت. أما القاقزة فمولدة. وأنشد: أفىن تالدى وما مجعت من نشب * قرع القواقيز أف
(1) 

 قـََعَز اإلانء قـَْعزًا، أي مأله، وأيضاً شربه ُشرابً شديدًا. ]قعز[
َفَز، أي جلس مستوفزا.قال الفراء: يقال: جلس ف ]قعفز[  الٌن الَقْعَفزى. وقد اقْـَعنـْ
 قـََفَز يـَْقِفُز قـَْفزًا وقـََفزااًن: وثب. ويقال: جاءت اخليل تعدو القفزى ; من القفز. ]قفز[

_________ 
 ( لالقيشر االسدي، وامسه املغرية بن االسود.1)
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والقفيز: مكيال، وهو مثانية مكاكيك. واجلمع أْقِفَزٌة وقفزان. والقفاز ابلضم والتشديد: شئ يُعمل لليدين 
ويقال: تـََقفََّزِت د، تلبسه املرأة يف يديها، ومها قـُفَّازاِن. حُيشى بقطن ويكون له أزراٌر تزرُّ على الساعدين من الرب 

َفُز من اخليل: الذي بياض حتجيله يف يديه إىل مرفقيه دون الرجلني. وكذلك املقفز ; كأنه املرأُة ابحلنَّاء. واألقْـ 
 ألبس القفازين.

 كلُّ ما ال ميشي مشياً فهو يـَْقِلز، مثل الغراب والعصفور.  ]قلز[
: الَقَمُز: الُرذال الذى ال خري ق ]قمز[ وء قمزا فيه. وأنشد: أخذت بكرا نقزا من النقز * وانب سال األصمعيُّ

 من القمز * والقمزة ابلضم، مثل اجلُْمَزِة، وهي ُكتلة من التمر.
 الَقْوُز ابلفتح: الكثيُب الصغري، عن أيب عبيدة. واجلمع أْقواٌز وقيزان. وأنشد لذى الرمة: ]قوز[
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 اهنن الفوارسإىل ظعن يقرضن أقواز مشرف * مشاال وعن أمي
لبزاة والصقور ابلبياض: من الزرق أو القهز ابلكسر: ثياب مرعزى خيالطها القز. قال ذو الرمة يصف ا ]قهز[

 صقع كأن رؤوسها * من القهز والقوهى بيض املقانع
 فصل الكاف

مل ُخرج ابن السكيت: الكرز: اخلرج. واجلمع الكرزة، مثل جحر وجحرة. والَكرَّاُز: الكبش الذي حي ]كرز[
سبيعا يف غنم * واخلرج منها فوق الراعي، وال يكون إال أَجمَّ، الن االقرن يشتغل ابلنطاح. وأنشد: اي ليت أىن و 



 كراز أجم * والكرز: اللئيم، ويقال احلاذق. قال رؤبة:
تىن راضيا ابالمهاد بطني الكرز * أبو عمرو: الُكرَُّز: البازي ُيَشدُّ ليسُقَط ريشه. وأنشد لرؤبة: ملا رأوكرز ميشى 

 * كالكرز املربوط بني االواتد * وقال أبو عبيد: هو فارسي معرب.
 (2 -صحاح  - 112)
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وقال أبو حامت: الكرز: البازي يف سنته الثانية. والَكريُز: االقط. وكارز إىل املكان، إذا ابَدَر إليه واختبأ فيه. 
 وعاجزته. ( ، إذا فررت عنه1ويقال: كارزت عن فالن )

خبيل، مثل َجْعد  الَكَززَة: االنقباُض واليُـْبس. ويقال: رجٌل َكزٌّ، وقوٌم ُكزٌّ ابلضم. ورجٌل َكزُّ اليدين، أي ]كزز[
اليدين. وقوٌس َكزٌَّة، إذا كان يف عودها يـُْبٌس عن االنعطاف. وَبْكَرٌة َكزٌَّة، أي ضيِ قة شديدة الصرير. وقد َكَزْزُت 

أي ضيقته. والُكزاُز ابلضم: داٌء أيخذ من شدَّة الربد. وقد ُكزَّ الرجل فهو َمْكزوٌز، إذا الشئ فهو مكزوز، 
 الزا اكلئزازا، إذا تقبض. والالم واهلمزة زائداتن.تقبَّض من الربد. واك

 ( : مجعته أبصابعى.2كعزت الشئ كعزا )  ]كعز[
_________ 

 ملخطوطة واللسان.( يف املطبوعة االوىل: " إىل فالن "، صوابه يف ا1)
 ( كعز يكعز كعزا، كمنع.2)
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 ( [ الكعمز: حشفة الرجل.1) ]كعمز
ُز: املال املدفون. وقد َكنَـْزتُُه أْكنُـُزُه. ويف احلديث: " كلُّ ماٍل ال تؤدَّى زكاتُه فهو كنز ". واكتنز  ]كنز[ الَكنـْ

ِز. قال ابن السكيت: مل ُيسمع إال ابلفتح. وقال الشئ: اجتمع وامتال. وقد َكنـَْزُت التمر. وهذا زمُن الَكنا
 والِصراِم. وانقٌة ِكناٌز ابلكسر، أي مكتنزة اللحم.بعضهم: هو مثل اجلَداِد واجِلداِد، والَصراِم 

الكوُز مجعه كيزاٌن وأْكواٌز وكوزة، مثل عود وعيدان وأعواد وعودة. واكتاز املاء: اغرتفه. وهو افتعل من  ]كوز[
( : وضعنا على امليزان كوزا وهاجرا * فمالت بنو كوز أببناء هاجر * هو اسم رجل 2الشاعر ) الكوز. وقول

 ( .3 ضبة )من بىن



_________ 
 ( أثبتت هذه املادة يف حاشية املطبوعة نقال عن نسخة من الصحاح. ومل ترد يف اللسان والقاموس.1)
 ( هو مشعلة بن االخضر.2)
 صحاح - 113بيلتان من ضبة. ( قال ابن برى: كوز وهاجر: ق3)
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 فصل الالم
ُز: ضرب الناقة جبْمِع ُخفِ ها. قال رؤبة: ]لبز[  الَلبـْ

 (1َخْبطاً أَبْخفاٍف ثقال اللبز )
 ( ، مثل ركزته ركزا.2لتزت الشئ لتزا ) ]لتز[
مقبل: يـَْعلوَن  الَلِجُز: مقلوب اللزِِج. قاله ابن الكسيت يف كتاب القلب واإلبدال، وأنشد البن ]جلز[

 جز( ضاحيًة * على سعابيِب ماء الضالة الل3ابملَْرَدقوِش الورِد )
 الحز القوم يف القول، إذا تعاوصوا.( : البخيل الضيق اخللق. واملالحز: املضايق. وت4اللحز ) ]حلز[

_________ 
 ( يف اللسان: " ثقال لبز ".1)
 والوكز.( لتزه يلتزه ويلتزه لتزا: دفعه، وهو كاللكز 2)
( يروى: الورد، والورد، ابلفتح والكسر. وماء الضالة اللجن ابلنون. وما هنا تصحيف، كما ذكره ابن برى. 3)

 * وال فواحش يف سر وال علنسوة مشس ال مكره عنف وقبله: من ن
 ( اللحز ابلكسر وككتف.4)
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لب.  اتباٌع له. ورجٌل ِمَلزٌّ: شديد اخلصومة لزوم ملا طا( ، أي شدَّه وألصقه. وَكزٌّ َلزٌّ 1لزه يلزه لزا ولززا ) ]لزز[
ا خفض ِمَلزًّا على اجِلواِر. ويقال:  فالٌن ِلزاُز َخْصٍم. ومنه ِلزاُز الباب. واللزائُز: * وال امرؤ ذو جدل ِمَلزِ  * إمنَّ

 ( :2اجلَناِجُن. قال الراجز )
 اخللق الشديُد األسِر. وقد َلزَّزَُه هللا. والززته: الصقته. ( * وامللزز: اجملتمع3ذي ِمْرَفٍق ابَن عن اللزائر )



 َلَعَز املرأة: وطئها. والناقة فصيلها: لطعته. ]لعز[
( ، واجلمع االلغاز مثل رطب 4المه، إذا َعمَّى مراده. واالسم الُلْغُز. يقال: لغز ولغز )ألغز يف ك ]لعز[

 وأرطاب.
_________ 

 قال " اللزز: الشدة ".( يف اللسان: " لزازا ". و 1)
 ( هو إهاب بن عمري.2)
 ( قبله: إذا أردت السري يف املفاوز * فاعمد هلا ببازل ترامز3)
 ولغز ولغز ولغز ولغز ".( يف املخطوطة: " لغز 4)
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مشاله عروضا وأصل الُلْغِز ُجْحٌر للريبوع بني القاصعاء والنافقاء، حَيفُر مستقيماً إىل أسفل، مث يعدل عن ميينه و 
غَّْيزى بتشديد الغني مثل الُلْغِز، والياء ليست للتصغري ألنَّ ايء يعرتضها، فيحفى مكانه بتلك األلغاز. واللُ 

 التصغري ال تكون رابعة، وإمنا هي مبنزلة ُخضَّارى للزرع، وشقارى نبت.
يع اجلسد. وقوهلم يف املثل: " أبو عبيدة: الَلْكُز: الضرب ابجلُْمِع على الصدر. وقال أبو زيد: يف مج ]لكز[

 مها ابنا أفصى بن عبد القيس بن أفصى ابن دعمى بن جديلة. حيمل شن ويفدى لكيز "،
الَلْمُز: العيب، وأصله اإلشارة ابلعني وحنوها. وقد َلَمَزُه يـَْلُمُزُه ويـَْلِمُزُه َلْمزًا. وقرئ هبما قوله تعاىل:  ]ملز[

أيضاً: َلَمَزُه يـَْلِمُزُه ملزا، إذا ضربه  قات{ . ورجٌل َلمَّاٌز وُلَمَزٌة، أي َعيَّاٌب. ويقال}ومنهم َمن يـَْلِمُزَك يف الَصدَ 
 ودفعه.
هَلَْزُت القوم، أي خالطتهم ودخلت بينهم. وهَلََزُه الَقترُي، أي خالطه الشيب. فهو ملهوز، مث هو أمشط، مث  ]هلز[

 أشيب.
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ال أبو زيد: هو ابجلُمع يف الَلهازِِم در، مثل اللكز، عن أىب عبيدة. وقواللهز: الضرب جُبمع اليد يف الص
رجل ملهز بكسر امليم. قال الراجز: أكل يوم لك شاطنان * على إزاء البئر ملهزان * إذا يفوت والرَقبة. وال

عند الَرضاع. ودائرة الضرب حيذفان * وهلزه ابلرمح: طعنه يف صدره. وهَلََز الفصيُل َضرَْع ُأمِ ه، إذا ضربه برأسه 



 الالِهِز: اليت تكون على الِلْهزَِمِة. وتكره.
 : واحدة الَلْوِز. وأرٌض مالزة: فيها أشجار اللوز.الَلْوزَةُ  ]لوز[

 فصل امليم
َمَرزَُه مَيُْرزُُه َمْرزًا، أي قرصه أبطراف أصابعه قرصاً رفيقاً ليس ابالظفار. وإذا أوجع املرز فهو حينئذ  ]مرز[

ُت ِعرَض فالن، أي ن أىب عبيد. يقال: امرز يل من هذا العجني َمْرزًَة، أي اقطع يل منه قطعة. واْمرَتَزْ قرص. ع
 نِْلُت منه.
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يعين يف دة. ويف احلديث: " ال حُتَر ُِم املَزَُّة وال املَزَّاتِن " َمزَُّه مَيُزُُّه َمزًّا ومزازًَة، أي مصَّه. واملَزَُّة: املرَّة الواح ]مزز[
مثل التمزر. وشراب مز، ورمان ُمزٌّ: بني احللو واحلامض. واملُزَُّة  الرضاع. والَتَمزُُّز: متصُُّص الشراب قلياًل قلياًل،

ر اللذيذة الطعم، مسِ يت بذلك للذعها ابلضم: اخلمر اليت فيها طعُم محوضٍة وال خري فيها. واملَزَُّة ابلفتح: اخلم
 يقال ِمزٌَّة ابلكسر. عتهم قضب الرحيان متكأ * وقهوة َمزًَّة راُووُقها َخِضُل * والاللسان. قال األعشى: انز 

واملُزَّاُء ابلضم: ضرٌب من االشربة، وهو فعالء بفتح العني فأدغم، الن فعالء ليس من أبنيتهم. ويقال: هو 
راء والسالء. قال االخطل . وليس ابلوجه، الن االشتقاق ليس يدل على اهلمز كما دل يف القفعال من املهموز

( فيهم املُزَّاُء والَسَكُر * وهو اسٌم للخمر، ولو 1الَشْرُب َشْرهُبُم * إذا جرى ) يعيب قوماً: بِْئَس الُصحاُة وبِْئسَ 
 كان نعتاً هلا لكان َمزَّاَء ابلفتح.

_________ 
 سان: " إذا جرت ".( يف الل1)
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: أخذه فَمْزَمَزُه، إذا حرَّكه التحريك. يقال لى هذا ِمزٌّ، أي فضل. واملزمزة:واملز ابلكسر: الفضل. يقال: له ع
 وأقبل به وأدبر. قال ابن مسعود رضي هللا عنه يف سكران أتى به: " ترتروه، ومزمزوه، واستنكهوه ".

 وامِلْعزى. وواحد املعز املَْعُز من الغنم: خالُف الضأن، وهو اسُم جنس. وكذلك املََعُز واملَعيُز، واألُْمعوزُ  ]معز[
( . ويقال: اال معوز الِسْرب من 1واالنثى ماعزة، وهى العنز ; واجلمع مواعيز ) ماعز، مثل صاحب وصحب.

الظباء ما بني الثالثني إىل االربعني. قال سيبويه: معزى منون مصروف، الن االلف لالحلاق ال للتأنيث، وهو 



قوهلم معيز  قة جترى جمرى ما هو من نفس الكلمة، يدل على ذلكملحق بدرهم على فعلل، الن االلف امللح
وأريط يف تصغري معزى وأرطى يف قول من نون. وكسروا ما بعد ايء التصغري، كما قالوا دريهم. ولو كانت 

 للتأنيث مل يقلبوا االلف ايء كما مل يقلبوها يف تصغري حبلى وأخرى. وقال الفراء: املعزى مؤنثة وبعضهم ذكرها.
_________ 
 هو القياس.( يف اللسان والقاموس: " مواعز "، و 1)
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وهنا وبعضهم ينون. قال: واملعزى كلهم ينونوهنا يف النكرة. وحكى أبو عبيد أن الذفرى أكثر العرب ال ين
ن درمها * ويقال: أْمَعَز القوُم، إذا كثرت ِمْعزاُهم. واملاعز: جلد املعز. قال الشماخ: وبردان من خال وسبعو 

( ماعز * قوله " على ذاك "، أي مع ذاك. واملعاز: صاحب املعزى. قال أبو 1على ذاك مقروظ من القد )
الفقعسى يصف إبال بكثرة اللنب، ويفضلها على الغنم يف شدة الزمان: يكلن كيال ليس ابملمحوق * إذ  حممد

املكان الصلب الكثري احلصى. واالرض معزاء  رضى املعاز ابللعوق * واملعز: الصالبة من االرض. واألْمَعُز:
( من الذفر؟ 2فقال: نعم. وذفرى )بينة املعز. قال االصمعي: قلت اليب عمرو بن العالء: معزى من املعز؟ 

 فقال: نعم.
 ابن السكيت: يقال امنَلَز من األمر، إذا أفْـَلَت منه. وَملَّْزتُُه أان مَتْليزًا فَتَملََّز. يقال ]ملز[

_________ 
 ( يف ديوانه: " من اجللد ".1)
 الطبعة الثانية. 338( انظر إصالح املنطق 2)

(3/897) 

 

 ما كدت أمَتَلَُّز من فالن، مثل أختلص، وأمتلص، وأمتلس.
 املَْوُز معروف، الواحدة َمْوزٌَة. ]موز[
ومتيز، واستماز، كله مبعىن. مزت الشئ أميزه ميزا: عزلته وفرزته. وكذلك ميزته متييزا، فامناز، وامتاز،  ]ميز[

 من الغيظ، أي يتقطع. ن يكاد يتميزيقال: امتاز القوم، إذا متيز بعضهم من بعض. وفال
 فصل النون



ُز ابلتسكني: املصدر. تقول: نَبَزُه يـَْنِبُزُه نـَْبزًا، أي لقَّبه.  ]نبز[ بـْ النَـبَـُز ابلتحريك: اللَقب، واجلمع األنْباُز. والنـَ
 ابلِصبيان، أي يلق بهم، شد د للكثرة. وتَناَبزوا ابأللقاب، أي لقب بعضهم بعضا.وفالن يـُنَـبِ ُز 

 (1الشئ ابلكسر ينجز جَنَزًا، أي انقضى وَفين. قال الشاعر ) جنز ]جنز[
_________ 

 ( النابغة الذبياىن.1)

(3/897) 

 

ى وفيَن وقَت الضحى، ألنَّه مات وكنت ربيعا لليتامى وعصمة * فُملُك أيب قابوَس أْضحى وقد جَنَْز * أي انقض
أجنز حر ما وعد ". واملناجزة لضم جَنْزًا: قضاها. يقال: جَنََز الوعُد. و " يف ذلك الوقت. وجَنََز حاجته يـَْنُجُزها اب

ون يف احلرب: املبارزة واملقاتلة. ويف املثل: " احملاجزُة قبل املُناَجَزِة ". وقوهلم: أنت على جَنِْز حاجتك، بفتح الن
وضمها، أي على َشَرٍف من قضائها. واْستَـْنَجَز الرجل حاجته وتـََنجََّزها، أي استنجحها. والناِجُز: احلاضُر. 

انِجزًا بِناِجٍز، كقولك يدًا بيٍد، أي تعجياًل بتعجيٍل. قال الشاعر: وإذا تُباِشُرَك اهلُمو * ُم فإنَّه كاٍل  يقال: بعته
 ( .1وا إال حاضرًا بناجز " )وانِجْز * ويف احلديث: " ال تبيع

 الَنْحُز: الدفُع والنخُس. وقد حنزته برجلي، أي ركلته. قال ذو الرمة ]حنز[
_________ 

املختار: قلت: املشهور حديث ورد يف الصرف وفيه النهى عن بيع الصرف إال انجزا بناجز، أي ( يف 1)
 حاضرا حباضر. وأما املذكور يف االصل فال وجه له ظاهر.

(3/898) 

 

والعيس من عاسج أو واسج خببا * ينحزن يف جانبيها وهى تنسلب * والنحز: الدق ابمِلْنحاز، وهو اهلاُوُن 
. والُنحاُز: داٌء أيخذ اإلبل يف ِرائهتا فتسعل سعااًل ( . يقال: الراكب يـَْنَحُز بصدره واسطَة الرْحل، أي يدق1)

( : أكويه إما أراد الكى معرتضا * كى املطىن من النحز 2شاعر )شديدًا. يقال: بعرٌي انِحٌز، وبه حناز. قال ال
هم ح، ومها داءاِن يصيبان اإلبل. يقال: أحْنََز القوُم، أي أصاب إبلالطىن الطحال * واالحنزان: النحاز والقر 

ُه يف صدره مثل هَنََزُه، إذا الُنحاُز. والناِحُز أيضاً: أن يصيب ِمرَفُق البعري ِكرِْكرَتُه فيقال: به انِحٌز. أبو زيد: حَنَزَ 
اِئُت. وأما قول الشماخ: وعاَرَضها يف بطِن ِذْرَوَة ضربَه ابجلُْمع. والَنحيَزُة: الطبيعُة والَنحيتُة. والَنحاِئُز: النح



 على طُرٍق كأهنن حنائز * ( *3مصعدا )
_________ 

 ( اهلاون واهلاوون: الذى يدق فيه.1)
 مسه احلارث بن مصرف.( هو أبو مزاحم العقيلى وا2)
الوادي من أسفله مث  ( يف املطبوعة االوىل: " مسعدا " صوابه من ديوانه واللسان. واملصعد: الذى أييت3)

 يصعد. ويروى:
 فأقبلها جناد قوين وانتحت:

(3/898) 

 

األرض كالِطبَِّة، فيقال: النحيزة شئ ينسج أعرَض من احِلزام، خُياط على طرف ُشقَّة البيت. ويقال: الَنحيَزُة من 
 ممدودة يف بطن االرض حنوا من ميل أو أكثر.

 ( الرجل وغريَه: وَجأتُُه وجئا حبد. وبكالم: أوجعته.1خَنَْزُت ) ز[]خن
: الرجل اخلفيف  ]نزز[ . والنَـزُّ : ما يتحلَّب يف األرض من املاء. وقد أَنـَزَِّت األرض: صارت ذات نـَزٍ  النَـزُّ والِنزُّ

: خفيفٌة. ونـَزَّ الَظيْبُ يَنزُّ َنزيزًا، أي حكاه أبو عبيد. وظليٌم نـَزٌّ: ال يستقر يف مكان. وانقٌة نـَزَّةٌ  الذكيُّ الفؤاد،
 َعدا، وكذلك إذا صوت، عن أىب اجلراح. حكاه الكسائي.

وأجبال الَنْشُز والَنَشُز: املكان املرتفع. ومجع الَنْشِز ُنشوٌز، ومجع الَنَشِز أنشاز ونشاز، مثل جبل  ]نشز[
 ، يقال: اقعْد على ذلك الَنشاِز.وجبال. وأما النشاز ابلفتح فهو املكان املرتفع. وهو واحدٌ 

_________ 
 ( مادة1)

 ساقطة من جل النسخ كاملرتجم. ]خنز[

(3/899) 

 

شزا: ابن السكيت: يقال للرجل إذا أَسنَّ ومل ينقص: فالن وهللا َنَشٌز من الرجال. وَنَشَز الرجل ينشز وينشز ن
كان. ومنه قوله تعاىل: }وإذا قيل اْنُشزوا فاْنُشزوا{ . وإْنشاُز عظاِم امليِ ت: زفعها إىل مواضعها ارتفع يف امل

وتركيب بعضها على بعض. ومنه قرأ زيد بن اثبت رضى هللا عنه: }كيف ننشزها{ . ونشزت املرأة تنشز 



ا، إذا ضرهَبا وجفاها. ومنه قوله تعاىل: َشَز بْعلها عليهوتـَْنِشُز ُنشوزًا، إذا استعصت على بـَْعلها وأبغضته. ونَ 
 }وإِن امرأٌة خافْت ِمْن بعلها نشوزا{ .

 ( :1االصمعي: نفز الظىب ينفز نفزاان، أي وثب. قال الراجز ) ]نفز[
رته. وكذلك ( * واملرأة تنفز ولدها، أي تَرقِ ُصُه. وَأنـَْفْزُت السهَم على ظُفري، إذا أد2إراحة اجلداية النفوز )

 تُُه تنفيزا.نـَفَّزْ 
 نـََقَز الظيُب يف َعْدِوِه يـَْنِقُز نـَْقزًا ونـََقزاانً، أي وثب. ]نقز[

_________ 
 ( هو جران العود.1)
 ( قبله:2)

 تريح بعد النفس احملفوز:

(3/899) 

 

ُقُز منه حىتَّ متوت، مثل الُنزاِء.  والنَـَقُز ابلتحريك: رُذاُل املال. والتنقيز: التوثيب. والنفاز: داء أيخذ الغنم فتَـنـْ
 قمزا من القمز * والنقز بكسر النون مثله. وأنشد االصمعي: أخذت بكرا نقزا من النقز * وانب سوء

ْنَكُز َنَكزًا. وأَْنَكَزها ( : 1َنَكَزِت البئُر ابلفتح تـَْنُكُز نكزا ) ]نكز[ فىن ماؤها. وفيه لفة أخرى: َنِكَزْت ابلكسر تـَ
ٍت كأن  عيوهنا * ِذمامُ أصحاهبا، فه الركااي أْنَكَزهْتا املَواِتُح  ي بئر انِكٌز، أي قليلة املاء. قال ذو الرمة: على مِحْرَيِايَّ

 احليَُّة: لسعته أبنفها. فإذا عضَّته بناهِبا قيل: َنَشطَْتُه. * والَنْكُز: كالغرز بشئ حمدد الطرف. قال أبو زيد: َنَكَزْتهُ 
 قال رؤبة:
  حية ابلنكز * وقال االصمعي: نكزه، أي ضربه ودفعه.ال توِعَدين ِ 

 الكسائي: هنزه مثل نكزه ووكزه، أي ضربه ودفعه. ]هنز[
_________ 

 ( ونكوزا أيضا.1)

(3/900) 

 



وهنز رأسه، أي حرَّكه. ويقال: هَنََزِت الدابَُّة، إذا هنضت بصدرها للسري. وقال: فال يزال شاحج أيتيك بج * 
ى وفرتج * وهنز الَفصيُل َضرَْع أمِ ه، مثل هَلََزُه. وهَنَْزُت ابلدلو يف البئر، إذا ضربَت هبا يف املاء أقمر هناز ينز 

تـَهَ لتمتلئ. والنُـهْ   ْزهُتا، إذا اغتنمتها. وقد انهزهتم الفرص. وقال:َزُة: الفرصُة. وانـْ
 إمارَة بلِد كذا، أي يبتدران. انهزهتم بنيطل جروف * وانهز الصىب البلوَغ، أي داانه. ومها يـََتناَهزانِ 

 فصل الواو
أْوَجْزُت الكالم: قصَّرته. وكالٌم موجز وموجز، ووجز ووجيز. وأبو وجزة السعدى، سعد بكر، شاعر  ]وجز[

 ث. وتوجزت الشئ، مثل تنجزته.وحمد
 الَوْخُز: الطعُن ابلرمح وحنوه، وال يكون انفذًا. يقال: َوَخَزُه ابخلنجر. ]وخز[

(3/900) 

 

( : هلا أشارير من حلم تتمره * من الثعاىل ووخز من أرانيها * ووخزه 1والوخر: الشئ القليل. قال الشاعر )
 الشيب، أي خالطه.

 الوز: لغة يف االوز، وهو من طري املاء. والوزواز: الرجل اخلفيف الطياش. ]وزز[
أيضاً: الشدَّة. يقال أصابتهم أْوشاُز األمور، أي الَوَشُز ابلتحريك: املكان املرتفع، مثل الَنَشِز. والَوَشُز  ]وشز[

 شذائدها.
َأْوَعْزُت إليه يف كذا وكذا، أي تقدَّمُت. وكذلك َوعَّْزُت إليه تـَْوعيزًا. وقد خيفَّف فيقال: وعزت إليه  ]وعز[
 وعزا.

فٍر قد أشَخْصنا. وأان على الَوفْـُز والَوفـَُز: الَعَجَلُة، واجلمع أْوفاٌز. يقال: حنن على أْوفاٍز، أي على س ]وفز[
 أوفاز. قال الراجز: أسوق عريا مائل اجلهاز * صعبا ينزيىن على أوفاز * وال تقل: على وفاز.

_________ 
 ( أبو كاهل اليشكرى.1)

(3/901) 

 

 واستوفز يف ِقْعدته، إذا قعد قُعودًا منتصباً غري مطمئن.
 ِدِه على ذقنه.دفعه. ويقال: وََكَزُه أيضاً: ضربه جُبْمع يَ األصمعي: وََكَزُه مثل َنَكَزُه، أي ضربه و  ]وكز[



 ري املثقل.َوَهْزُت فالانً، إذا ضربته بثقل يدك. والتوهز: وطئ البع ]وهز[
 فصل اهلاء

 اهِلرْبِِزيُّ: اأُلْسواُر من أساورة الُفْرِس. قال ثعلب: كلُّ مجيٍل وسيم عند العرب هربزى، مثال هربقى. ]هربز[
  الرجل، أي مات.َوزَ َهرْ  ]هرز[
ا حترَّكْت يف هززت الشئ هزا فاهتز، أي حرَّكته فتحرَّك. يقال: َهزَّ احلادي اإلبل َهزًّا فاْهتَـزَّْت هي، إذ ]هزز[

سريها حلُدائه. واْهتَـزَّ الكوكُب يف انقضاضه. وكوكٌب هازٌّ. واهِلزَُّة، ابلكسر: النشاُط واالرتياُح، وصوت غليان 
 حاحص - 114القدر. 

(3/901) 

 

واهتزاز املوكب أيضاً: صوهُتم وَجلبتهم. وَهزيُز الريح: دويُّها عند َهز ِها الشجر. يقال: الريح هتزز الشجر 
الفُْت يهتزُّ فيها الناس. وسيف هزهاز، وهنر هزهز، ابلضم.  فيتهزز. وهزهزه، أي حركه فتهزهز. واهلَزاِهُز:

فزا * جبت من البطحاء هنرا هزهزا * وهزان: حى من العرب. ومنه وأنشد االصمعي: إذا اسرتاثت ساقيا مستو 
 ( * وفتيان هزان الطوال الغرانقه2مة منكحا )( : فلن تعدمي من اليما1قول الشاعر )

 ( :3ِز والضغِط. وقد مهزت الشئ يف كفى. قال الراجز )اهلَْمُز مثل الَغمْ  ]مهز[
 هلَْمُز يف الكالم، ألنَّه ُيضغط. وقد مَهَْزُت احلرَف فاهنمز.( * ومنه ا4ومن مَهَْزان رْأَسُه هَتَشَّما )

_________ 
 ه اهلزانية حني طلقها.( االعشى يقوله المرأت1)
 ( يف ديوان االعشى:2)

 فقد كان يف شبان قومك منكح
 ( رؤبة.3)
 ( صوبه: " تربكعا ". وبعده:4)

 على استه زوبعة أو زوبعا:

(3/902) 

 



َمَزُة مثله. وُر يهمزها. واهلَْمُز مثل اللْمِز. واهلاِمُز واهلَمَّاُز: العيَّاُب. واهلُ الفارة؟ فقال: السنَّ  وقيل العرايب: أهتمز
( : ومن مهزان عزه تربكعا * على 1يقال رجٌل مُهََزٌة، وامرأٌة مُهََزٌة أيضاً. ومَهََزُه، أي دفعه وضربه. قال الراجز )

ان: خطراته الىت خُيِطرها بقلب اإلنسان. وقوٌس مَهَزى، على فعلى، أي استه زوبعة أو زوبعا * ومهزات الشيط
ُز وامِلْهماز: حديدٌة تكون يف مؤخَّر خفِ  الرائض. قال الشماخ: أقاَم الثقاف شديدة الدفع للسهم. وامِلْهمَ 

 والطريدة درأها * كما قومت ضغن الشموس املهامز
. ومنه املَُهْنِدُز، وهو زة " يقال: أعطاه بال حساب وال ِهْندازٍ اهلنداز معرب، وأصله ابلفارسية " أندا ]هذز[

األبنية. إال أهنم صريوا الزاى سينا فقالوا: مهندس، النه ليس يف كالم العرب زاى الذي يقدِ ر جمارَي الُقيِنِ  و 
 قبلها دال.

_________ 
 ( رؤبة.1)

(3/902) 

 

 ابب السني:
 فصل االلف

( : إْن َتُك ُجْلموَد ِبْصر ال 1حق رته، وكسَّرته. قال الشاعر )لَّْلُتُه و به أَتْبيساً، أي ذَ  األصمعي: أَبَّْستُ  ]أبس[
 ( * قال: وأَبْست به أَبساً مثُله. وأنشد للعجَّاج:2ُأَؤبَُّسُه * ُأوِقَد عليه فَأمْحيِه فـَيَـْنَصدُِع )

( : يرتكن يف كل 4اخلشن، مثل الشأز. قال الراجز ) ( * واألَْبُس أيضاً: املكان3ُأسوُد َهْيجا مل تـَُرم أِبَْبِس )
( * ويروى: " مناخ إنس " ابلنون واالضافة، أي يف كل منزل ينزله 5مناخ أبس * كل جنني مشعر يف غرس )

 الناس.
_________ 

 ( هو عباس بن مرداس خياطب خفاف بن ندبة.1)
ها رضيت به * واحلرب يكفيك من أنفاس( يف اللسان: " جلمود صخر ". وبعده: السلم أتخذ منها ما 2)

 جرع
 ( يف اللسان:3)

 وليث غاب مل يرم أببس



 ( هو منظور بن مرثد االسدي.4)
 ( يف اللسان: " يف الغرس ".5)

(3/903) 

 

. ومنه قول املتلمس:  والتأبس: التغريُّ
 (1يُف به االايم ما يتأبس )ُتط

َتُكمْ ( ، ومجعه أرارسة3( [ األريس: الَذرَّاع )2) ]أرس * أرارسٌة ترَعون ديَن  . قال: إذا فارقتُكْم عبُد ُودٍ  فَليـْ
 األعاجم
: أصل الِبناء، وكذلك األساُس، واأَلَسُس مقصوٌر منه. ومجع اأُلسِ  إساٌس مثل ُعس  وِعساٍس،  ]أسس[ اأُلسُّ

د َأسَّْسُت البناء أتسيسا. أَلساِس ُأُسس مثل َقذاٍل وُقُذٍل، ومجع اأَلَسِس آساٌس مثل سبٍب وأسباٍب. وقومجع ا
إسِ  الدهر، ثالث لغاٍت، أي على قدم الدهر ووجه الدهر. وقوهلم: كان ذلك على ُأسِ  الدهر، وَأسِ  الدهر و 

 والَتْأسيُس يف القافية هو األلف الىت ليس
_________ 

 صدره:( 1)
 أمل تر أن اجلو أصبح راسيا

اهلامش. وهى من مواد الصحاح كما يفهم من تصرف صاحب  ( هذه املادة أثبتت يف املطبوعة االوىل يف2)
 القاموس.

 االرس: الذراع " وهو حتريف. ( يف االصل: "3)
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( : ِكليين هَلٍَم اي ُأَمْيَمُة انصب * وليل أقاسيه بطئ 1ا وبني حرف الرويِ  إالَّ حرٌف واحٌد، كقول الشاعر )بينه
 آخر القصيدة. وَأسَّ الشاَة يـَُؤسُّهاَ َأس اً، أي زجرها وقال هلا: إْس إْس.الكواكب * فال بد من هذه االلف إىل 

ُس ابلكسر أَْلساً. ومنه قوهلم: " ال يُداِلُس وال يـَُؤاِلُس ". واألَْلُس أيضاً: األَْلُس: اخليانُة. وقد َأَلَس أيَْلِ  ]ألس[
الراجز: يتبعن مثل العمج املنسوس * أهوج اختالط العقل. وقد أُِلَس الرجُل فهو َمْألوٌس، أي جمنون. قال 

ما توجَّْع. ويقال: ما ذقت ألوسا،  ميشى مشية املألوس * يقال: إنَّ به أَْلساً، أي جنوانً. وضربته فما أتَلََّس، أي



 ( ، وقد مست العرب به، وهو إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن.2أي شيئا. وإلياس: اسم عجمى )
 آخره اللتقاء الساكنني. سٌم حرِ كأْمِس: ا ]أمس[

_________ 
 ( النابغة.1)
 يهمزه من مادة( جعله ابن دريد يف االشتقاق عربيا يف لغتيه، فهو يف لغة من 2)

 وىف لغة من ال يهمزه من مادة ]ألس[ ،
 ]يئس[ .
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. وكلُّهم يعربه إذا دخل عليه واختلفت العرب فيه، فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفًة، ومنهم من يُعربه معرفةً 
ه نكرة، أو أضافه. تقو  ل: مضى اأَلْمُس املبارك، ومضى َأْمُسنا، وكلُّ غٍد صائٌر أمسا. األلف والالم أو صريَّ

ء يف ضرورة الشعر مذ أمس ابلفتح. وأنشد: لقد رأيت عجبا مذ أمسا * عجائزا مثل وقال سيبويه: قد جا
هن مهسا * ال ترك هللا هلن ضرسا * قال: وال يصغر أمس كما ال يصغر غدا، السعاىل مخسا * أيكلن ما يف رحل

 ، وعند، وأمساء الشهور واالسبوع غري اجلمعة.والبارحة، وكيف، وأين، ومىت، وأى، وما
مث  اإِلْنُس: الَبَشر، الواحد إْنِسيٌّ وأََنِسيٌّ أيضاً ابلتحريك، واجلمع َأانِسيٌّ. وإْن شئَت جعلته إنساانً  ]أنس[

، فتكون الياء عوضاً من النون. وقال هللا تعاىل: }وأانسى كثريا{ . وكذلك االانسية، م ثل الصيارفة مَجََعتُه َأانِسيَّ
، وال يقال إْنسانُة، والعامة تقوله. وإْنساُن العني: املثال الذي يُرى يف والصياقلة. ويقال للمرأة أيضاً إْنسانٌ 

 السواد،
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. قال ذو الرمة يصف إباًل غارْت عيوهُنا من التعب والسري: . وجيمع أيضاً أي سواد العني  على أانِسيَّ
( 2تصغريه ايء ) ( * وال جيمع على أانس. وتقدير إنسان فعالن، وإمنا زيد يف1َأانسيُّ َمْلحوٌد هلا يف احلَواِجِب )

ن، فحذفت الياء استخفافا، لكثرة كما زيد يف تصغري رجل فقيل: روجيل. وقال قوم: أصله إنسيان على إفعال
ال يكثر. واستدلوا عليه بقول ابن عباس رضي هللا  ما جيرى على ألسنتهم، فإذا صغروه ردوها، الن التصغري

( اأًلصل فخفِ ف. قال 3. واالانس: لغة يف الناِس، وهو )عنه أنه قال: إمنا مسى إنساان النه عهد إليه فنسى



أي كيف * َن على اأُلانِس اآلِمنينا * ويقال: كيف ابُن إْنِسَك، وإْنِسَك، يعين نفسه،  عْ الشاعر: إنَّ املَنااي َيطَّلِ 
ك. وفالن ابُن إْنِس فالن، أي صفيه وخاصته. وهذا خدىن، وإنسى، وخلصي، وجلسى،  تراين يف مصاحبيت إاي 

 كله ابلكسر.
_________ 

 ( صدره:1)
 إذا استوجست آذاهنا استأنست هلا

 يف تصغريه: " أنيسيان ". ( أي قيل2)
 ( أي االانس.3)
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، إذا أحس  إْنِسي ًا. واألنيُس: املُؤاِنُس، وكلُّ ما يـُْؤَنُس  واستأنست بفالن وأَتَنَّْسُت به، مبعىًن. واْسَتْأَنَس الوحشيُّ
أي فاحشة وال متفال * ديِث حيية * ليست ببه. وما ابلدار َأنيٌس، أي أحد. وقول الكميت: فَيِهنَّ آِنَسُة احل  

ا تـُْؤِنُسَك، ألنَّه لو أراد ذلك لقال ُمْؤِنَسة. وآَنَسُتُه: أبصرتُُه. يقال: آَنْسُت منه  أتنست حبديثك. ومل يرد أهن 
ُرْشدًا، أي عملته. وآنست الصوت: مسعته. وااليناس: خالف اإلحياِش، وكذلك التْأنيُس. وكانت العرب 

ويونس ويونس: ثالث لغات يف اسم رجل. وحكى فيه اهلمز  . قال الفراء يونسَم اخلميس: مْؤِنساً تسمِ ي يو 
: األيسُر من كل شئ. وقال االصمعي: هو األمين. وقال: كلُّ اثنني من اإلنساِن  أيضا. قال أبو زيد: اإلْنسيُّ

إْنِسيٌّ عنه فهو وحشيٌّ. و  ْإنِسيٌّ، وما أدبرمثل الساعدين والَزْندين والقدَمني فما أقبل منهما على اإلْنساِن فهو 
، ابلتحريك: احلى املقيمون. ََ  القوِس: ما أقب َل عليك منها. واألََنُس
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( : أَتـَْوا انري فقلُت َمنوَن أنتم * فقالوا اجِلنُّ 1واالنس أيضا: لغة يف اإلْنِس. وأنشد األخفش على هذه اللغة )
عاما * قال: واإلََنُس أيضاً: خالف منهم * زعيٌم: حَنُْسُد األََنَس الطَ قلُت ِعموا َظالما * فقلُت إىل الطعاِم فقال 

الوْحَشِة، وهو مصدر قولك َأِنْسُت به ابلكسر أََنساً وأََنَسًة وفيه لغة أخرى: أََنْسُت به أنسا، مثال كفرت به 
 كفرا.

ئ. أعطَيتهم، وكذلك إذا عوَّضَتهم من ش اأَلْوُس: العطاُء. أبو زيد: ُأْسُت القوَم َأُؤوُسُهْم َأْوسًا، إذا ]أوس[



( * يعىن عوضا. واالوس: الذئب، وبه مسى 3( : فالحشأنك مشقصا * أوسا أويس من اهلباله )2وقال )
 الرجل. وأوس: أبو قبيلة من اليمن، وهو أوس بن قيلة أخو اخلزرج، منهما االنصار، وقيلة أمهما.

_________ 
 ( لشمر بن احلارث الضىب.1)
 أمساء بنت خارجة.( 2)
 م من ذؤاله * ضغث يزيد على إابله:( قبله: يف كل يو 3)
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وأويس: اسم للذئب جاء مصغرا، مثل الكميت واللجني. قال اهلذىل: اي ليت ِشْعري عنك واأَلْمُر َأَمْم * ما 
 طى. قال اجلعدى: ثالثة أهلنياستعاضه. واملستآس: املستع ( * واستآسه، أي1فـََعَل اليوَم ُأَوْيٌس يف الَغَنْم )

( * واآلُس: شجٌر معروف. واآلُس أيضاَ: بقيَّة الرماد يف املَْوِقد. وقال 2أفنيتهم * وكان االله هو مستآسا )
: آاثر الداِر وما يُعرف من عالماهتا.  األصمعي 

ين منه ساً. ومصدرمها واحد. وآَيسَ يَِئْسُت منه َأأيَُْس أيَْ ابن السكيت: أَِيْسُت منه آَيُس أيَْساً: لغة يف  ]أيس[
 فالٌن، مثل َأأيََْسين. وكذلك التأييس.

 فصل الباء
 الَبْأُس: العذاُب. والَبْأُس: الشدَّة يف احلرب. ]أبس[

_________ 
 . ومل يعرف هذا اهلذىل.97 - 96: 3( االشطار مخسة عشر شطرا يف ديوان اهلذليني 1)
انه املخطوط. وقبله: لبست أانسا فأفنيتهم "، صوابه من اللسان ومن ديو ملطبوعة االوىل: " املستآس ( يف ا2)

 * وأفنيت بعد أانس أانسا:
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ُؤُس أبَْساً، إذا كان شديد البأس. حكاه أبو زيد يف كتاب اهلمز. فهو بئيس  تقول منه: بؤس الرجل ابلضم يـَبـْ
: اشتدَّت وبَِئَس الرجل يـَْبَأُس بـُْؤساً وبَئيساً  اٌع. وعذاٌب بَئيٌس أيضاً، أي شديد. قال:على فعيل، أي شج

( * وهو 1حاجته فهو ابئس. وأنشد أبو عمرو: وبيضاء من أهل املدينة مل تذق * بئيسا ومل تتبع محولة جمحد )



زيد، وبئس املرأة هنٌد. ومها اسم وضع موضع املصدر. وبئس: كلمة ذم. ونعم: كلمة مدح. تقول: بئس الرجل 
. فِنْعَم منقول من قولك نَِعَم فالن إذا أصاب نِْعَمًة، ن ال يتصرَّفان، ألهنما أزيال عن موضعهمافعالن ماضيا

وبِْئَس منقول من بَِئَس فالن إذا أصاب بـُْؤسًا، فِنقاًل إىل املدح والذمِ ، فشاهبا احلروف فلم يتصرفها. وفيهما 
االبؤس ( ، من قوهلم: يوم بـُْؤٍس ويوم نـُْعٍم. و 2)نعم( من ابب امليم. واالبؤس: مجع بؤس )لغات نذكرها يف 
 ( . وىف املثل: " عسى الغوير أبؤسا ".3أبضا: الداهية )

_________ 
( قال ابن برى: البيت للفرزدق. وصواب إنشاده: " لبيضاء من أهل املدينة ". وقبله: إذا شئت غناين من 1)

 * على معصم راين مل يتخددالعاج قاصف 
 لصحيح أن اال بؤس مجع أبس.( ابن برى: ا2)
 صوابه أن يقول: " الدواهي ".( ابن برى: 3)
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َتِئْس، أي  وقد أأبس إآْبساً. قال الكميت: قالوا َأسَاء بـَُنو ُكْرٍز فقلت هلم * َعسى الُغَويـُْر إِبآْبٍس وإْمراِر * وال تـَبـْ
تَ  َتِئٍس * 1ُم هللاُ َأقْـَبْل )ال حسان ابن اثبت: ما يـَْقسِ ِئُس: الكارُِه واحلزيُن. قال حتزن وال َتْشَتِك. واملُبـْ ( غرَي ُمبـْ

منه وَأقْـُعْد كرميا انعم البال * والبأساء: الشدة. قال االخفش: بىن على فعالء وليس له أفعل النه اسم، كما 
 ف النعمى.قد جيئ أفعل يف االمساء ليس معه فعالء، حنو أمحد. والبؤسى: خال

َجَس، أي فجَّرته فانفجر. وجَبََس املاُء بنفسُه يـَْبُجُس يتعدَّى وال يتعدَّى. وسحائب ملاء فانـْبَ جَبَْسُت ا ]جبس[
 جُبٌْس. وانـَْبَجَس املاء وتـََبجََّس، أي تفجر.

 ، إذا نقصه.الَبْخُس: الناقص. يقال: }َشَرْوُه بَِثَمٍن خَبٍْس{ . وقد خَبََسُه حقَّه يبخسه خبسا ]خبس[
_________ 

 واللسان. 326"، صوابه من ديوانه ص  املطبوعة االوىل: " فاقبل ( يف1)
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يقال للبيع إذا كان َقْصدًا: ال خَبَْس فيه وال َشَطط. ويف املثل: " حَتَْسُبها محقاَء وهي ابِخٌس ". هكذا جرى 
. قال األموي : يقال ل ثعلب: وإن شئت قلت ابخسة. والَبْخُس أيضًا: أرض تـُْنِبُت من غري َسْقياملثل. قا



 يف الُسالمى والعني، وهو آخر ما يبَقى.خَبََّس املُخُّ تـَْبخيساً، أي نقص ومل يـَْبَق إال 
ضرب الكرابيل  الربس ابلكسر: القطن. قال الشاعر: ترى اللغام على هاماهتا قزعا * كالربس طريه ]برس[

(1) 
ل، إذا لِبَسه. يلبسوهنا يف صدر اإلسالم. وقد َترَبَْنَس الرجالرُبُْنُس: َقلنُسوة طويلة، وكان الُنسَّاُك  ]برنس[

والربنساء: الناس. وفيه لغات: برنساء مثال عقرابء ممدود غري مصروف، وبرانساء، وبراساء. قال ابن 
 الناس هو. السكيت: يقال ما أدرى أي برنساء هو، وأي الرَبَْنساِء هو، أي أي

_________ 
 ترمى اللغام ". : مندف القطن. والقزع: املتفرق قطعا. ويروى: "( الكرابيل: مجع كرابل1)
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انقٌة ِبْرجيٌس، أي غزيرٌة. والرِبْجيُس أيضاً: جنٌم. قال الفراء: هو املشرتى. حكاه عن الكلىب.  ]برجس[
 والربجاس: غرض يف اهلواء يـُْرمى به. وأظنُّه ُمَولَّدًا.

 رمبا قالوا: برعس.انقة برعيس، مثال برجيس. و  ]برعس[
. وقد َبَسْسُت اإِلبلَ  ]بسس[ : الَسْوُق اللني  اذ الَبسيَسِة، أبو زيد: البسُّ  َأُبسُّها ابلضم َبسَّاً. والَبسُّ أيضاً: اختِ 

وهو أن يـَُلتَّ السويُق أو الدقيُق أو األِقُط املطحوُن، ابلسمن أو ابلزيت، مث يؤكل وال يطبخ. قال يعقوب: هو 
بيدة أنه لص بلال. قال الراجز: ال ختبزا خبزا وبسا بسا * وال تطيال مبناخ حبسا * وذكر أبو ع أشد من اللت

من غطفان أراد أن خيبز فخاف أن يعجل عن ذلك، فأكله عجينا. ومل جيعل البس من السوق اللني. 
ْس َبْس. وهو صَوْيٌت للراعي يسكِ ن به النا ََ  قة عند احللب.واالبساس عند احللب: أن يقال للناقة: ِب
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وانقة بسوس، إذا كانت ال تدرُّ إال على اإِلْبساِس. وقال أبو عبيد: َبَسْسُت اإِلِبَل وَأْبَسْسُت، لغتان، إذا 
زجرهتا وقلت: بس بس. وىف احلديث: " خيرج قوم من املدينة إىل اليمن والشأم أو العراق يبسون، واملدينة خري 

، إذا أرسلَته بس َعقارِبَُه، أي أرسل منهلم لو كانوا يعلمون ". و  ائمه وأذاه. وَبَسْسُت املاَل يف البالد فانـَْبسَّ
فتفرََّق فيها، مثل بثثته فانبث. والبسوس: اسم امرأة، وهى خالة جساس ابن مرة الشيباين، كانت هلا انقة يقال 

رمى ضرعها بسهم، فوثب هلا سراب، فرآها كليب وائل يف محاه وقد كسرت بيض طري كان قد أجاره، ف



س على كليب فقتله، فهاجت حرب بكر وتغلب ابين وائل بسببها أربعني سنة، حىت ضربت هبا العرب جسا
املثل يف الشؤم، وهبا مسيت حرب البسوس. وقال أبو زيد: أبسست ابملعز، إذا أشليتها إىل املاء. والبسبس: 

. قال الكسائي: يقال: جئ به تزهات البسابس، ابالضافة القفر. والرتهات البسابس، هي الباطل. ورمبا قالوا:
 من حسك وبسك، أي اْئِت به على كلِ  حال من حيث شئت.
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سِ ي، أي من  ََ ِه، أي من جهده. وأَلْطُلبَـنَُّه من َحسِ ي وِب سِ  ََ سِ ِه وِب ََ وقال أبو عمرو: يقال جاء به من ِح
* مَّْعُت من َحسِ ي وبسى *  ِء قـَْفرًا مثل أمس * كل شئ كنت قد جَ * اي جهدي. وينشد: تـَرََكْت بـَْييت من األش

 والبسباسة: نبت.
أي يَِئَس. ومنه مسِ ي إْبليُس، وكان امسه َعزازِيُل. واإِلْبالُس أيضاً: االنكسار أَبـَْلَس من رمحة هللا،  ]بلس[

ح هل تعرف رمسا مكرسا * قال نعم ( : اي صا 1واحلزن. يقال: أَبـَْلَس فالٌن، إذا سكت غما. قال الراجز )
لبَـَلُس ابلتحريك: شئ يشبه التني أعرفه وأبلسا * وأبلست الناقة، إذا مل تـَرُْغ من شد ة الَضبَـَعِة، فهي ِمْبالٌس. وا

يكثر ابليمن. وأهُل املدينة يسمون امِلْسَح َبالساً، وهو فارسي  معر ب. ومن دعائهم: أرانيك هللا على البُـُلِس! 
 ( وُيَشهَُّر عليها َمْن يـَُنكَُّل به وينادى عليه.2وهي غرائر كباٌر من مسوٍح جُيعل فيها التني ) ابلضم،

_________ 
 العجاج. ( هو1)
 صحاح - 115( وكذا يف اللسان. ولعلها " التني " ابلباء املوحدة. 2)
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 البَـْلَعُس من النوق: الضخمة مع اسرتخاء فيها. ]بلعس[
 تبنيسا، أي أتخرت. حكاه مجاعة.عنه  بنست ]بنس[
 البوس: التقبيل، فارسي معرب. وقد ابسه يبوسه. ]بوس[
َهٌس: اسٌم من أمساء األسد. والبيهسية: صنف من اخلوارج، نسبوا إىل  ]هبس[ هَبَْنَس وتـَبَـْهَنَس، أي تبخرت. َوبـَيـْ

 أىب بيهس هيصم بن جابر، أحد بىن سعد بن ضبيعة بن قيس.
تنسب إليه اخلمر. قال حسان بن اثبت: من مخر بيسان ختريهتا * ترايقة توشك فرت  : موضعبيسان ]بيس[



 * (1العظام )
_________ 

( قال ابن برى: الذى يف شعره: " تسرع فرت العظام ". قال: وهو الصحيح، الن أوشك اببه أن يكون بعده 1)
 بيوت الرخام:أن والفعل. وقبل البيت: نشرهبا صرفا وممزوجة * مث نغىن يف 

(3/910) 

 

 فصل التاء
الرُتُْس مجعه ِتَرَسٌة، وِتراٌس، وأْتراٌس، وُتروٌس. قال يعقوب: وال تقل أْتِرَسٌة. ورجٌل اتِرٌس: ذو تـُْرٍس.  ]ترس[

 الباب . وكذلك الَترْتيُس. واملرَْتَُس: خشبٌة توضع َخْلفَ ورجٌل تـَرَّاٌس: صاحب تـُْرٍس. والَترَتُُّس: التسرتُّ ابلرُتْسِ 
(1. ) 

، وهو ضدُّ االنتعاش. وقد تـََعَس ابلغتح يتعس تعسا، وأتعسه هللا. قال  ]تعس[ التَـْعُس: اهلالُك ; وأصله الَكبُّ
ُع * يقال: تـَْعساً لفالن، أي ألزَمه جمم ع بن هالل: تـَُقوُل وقد َأفْـَرْدهُتا من َحليِلها * َتِعْسَت كما أَتْـَعْسَتين اي جمَُ  مِ 

 .هللا هالكا
 التُّوُس: الطبيعة واخليُم. يقال: فالٌن من توِس ِصْدٍق، أي من أصل صدق. ]توس[
 (2التَـْيُس من املَْعِز، واجلمع تيوس وأتياس ) ]تيس[

_________ 
 ( يف اللسان: " وهى املرتس ابلفارسية ".1)
 ( وأتيس أيضا.2)

(3/910) 

 

( أعنز كلف وأتياس * والتياس: الذى ميسكه. يقال 2( : من فوقه أنسر سود وأغربة * وحتته )1قال اهلذىل )
َيَسِت العنُز، كما يقال: استنوق  كر من الظباءللذ  ُيوساُء: الُتيوُس. ويقال: اْستَـتـْ أيضاً: تـَْيٌس، ولألنثى: عنٌز. واملَتـْ

 اجلمل. وىف فالن تيسية، وانس يقولون: تيسوسية وكيفوفية، وال أدرى ما صحتهما.
 فصل اجليم

الرجال، إذا كان َعيَّا. وجَتَبََّس يف مشيته، ْبُس: اجلباُن الَفْدُم. قال األصمعي: يقال إنَّه جلِْبٌس من جلِ ا ]جبس[



 ( : متشى إىل رواء عاطناهتا * جتبس العانس يف ريطاهتا *4( ابن جلأ )3أي تبخرت. قال عمر )
_________ 

 2: 3( مالك بن خالد اخلناعى ديوان اهلذليني 1)
 : " ودونه ".( يروى2)
 .( يف املطبوعة االوىل: " عمرو "، صوابه يف اللسان3)
 ( قال السرياىف: هو لعمران بن خصاف اهلجيمى.4)
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ُه، إذا زامحَته وزاولَته على اجِلحاُس يف القتال، مثل اجِلحاش. قال األصمعي: يقال جاَحْسُتُه وجاَحْشتُ  ]جحس[
م ( يف يو 3( * والصقع )2لك ما أقاسى * من ضريب اهلامات واجتباسى )( : إن عاش قاسى 1االمر. وأنشد )

 ( أبجالل االمور الربس5( يف عراك اجلحس * ننبو )4الوغى اجلحاس * وقال رؤبة: يوما تراان )
واجلادسة: االرض الىت مل تـُْعَمْر ومل حُتَْرْث. ويف  جديس: قبيلة كانت يف الدهر االول فانقرضت. ]جدس[

ا ".ذ: " َمْن كانت له أرٌض جاِدسٌة وقد ُعرَِفْت له يف اجلاهلية حىتَّ حديث ُمعا   أسلم فهي لرهبِ 
 اجلَْرُس واجِلْرُس: الصوُت اخلفيُّ. ]جرس[

_________ 
 ( لرجل من بىن فزارة.1)
 ( يف اللسان: " واحتباسي ".2)
" الصفع " ابلفاء، صوابه يف صقع، ابلقاف: الضرب، أو الضرب على الرأس. وىف املطبوعة االوىل: ( ال3)

 املخطوطة واللسان.
 االوىل: " تراين " صوابه من اللسان.( يف املطبوعة 4)
 ( يف املطبوعة االوىل: " تنبو "، حتريف.5)
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ناقريها على شئ أتكله. ويف احلديث: " فيسمعون َجْرَس طري ويقال: مسعت َجْرَس الطري، إذا مسعت صوت م
" جرس "،  الصمعي: كنت يف جملس شعبة قال: " فيسمعون جرش طري اجلنة " ابلشني، فقلت:اجلنة ". قال ا



( 1فنظر إىل فقال: خذوها عنه فإنه أعلم هبذا منا. وتقول: أجرس الطائر، إذا مسعت صوت مره. قال الراجز )
ْلُي، إذا مسعَت صوت َجْرِسِه. أْجَرَس ُكلُّ طاِئِر * قامت تعنظى بك مسع احلاضر * وكذلك َأْجَرَس احلَ : حىت إذا 

 ( *3ْسَوسا * واْرَتجَّ يف َأْجياِدها وأجرسا )( : َتْسَمُع ِلْلَحْلِي إذا ما وَ 2وقال )
_________ 

 متارسك من الضرائر * شنظرية شائلة ( هو جندل بن املثىن الطهوى قال: لقد خشيت أن يقوم قابرى * ومل1)
ىت إذا أْجَرَس ُكلُّ طاِئِر * قامت تعنظى بك مسع احلاضر * تصر إصرار اجلمائر * ذات شذاة مجة الصراصر * ح

 عقاب الكاسرال
 ( العجاج.2)
 ( يف االساس: " والتج ". وبعده:3)

 زفزفة الريح احلصاد اليبسا:
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لسكيت. وجرست النحل العرفط جترس، إذا أكلته. ومنه قيل وقد أجرسىن السبع، إذا مسع جرسي. عن ابن ا
( الريِش زُْغٌب رِقاهُبا * 2 منها َجواِرٌس * َمراضيُع ُشْهُب )( : َتَظلُّ على الَثْمراءِ 1لنحل َجواِرُس. قال الشاعر )ل

ُيضَرب به أيضا. ومضى َجْرٌس من الليل، أي طائفة منه. واجلََرُس ابلتحريك: الذي يعلق يف عنق البعري، والذي 
جرس يها جرس ". وأجرس احلادى، إذا حدا لالبل. قال الراجز: أوىف احلديث: " ال تصحب املالئكة رفقة ف

( * أمسر مثل احلية اخلشاش * أي 3هلا اي ابن أىب كباش * فما هلا الليلة من إنفاش * غري السرى وسائق جناش )
 ابلشني وألف الوصل والرواة على خالفه. احد هلا لتسمع احلداء فتسري. ورواه ابن السكيت

_________ 
 بو ذؤيب.( أ1)
 ( يف االساس واللسان: " صهب ".2)
وعة االوىل: " فحاش " صوابه من اللسان، ومن إحدى نسخ الصحاح كما نبه يف هامش ( يف املطب3)

 املطبوعة االوىل، وهو املطابق ملا سيأيت يف مادة
 ]جنش[ .
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ألمور. ح الراء: الذي قد جرَّب ابو عمرو: املَُجرَُّس بفت( . أ1وجرست وجترست أي تكلمت بشئ وتنغمت )
( * جُمَرِ ساٍت ِغرََّة الَغريِر 2يقال: َجرََّسْتُه األمور، أي جربته وأحكمته. قال العجاج: والعصر قبل هذه الُعصوِر )

 * ابلزجر والرمي على املزجور * يقول: قد جرست الغرة ابلزجر عما ال جيب إتيانه.
( الكلىب: لبيض بنجد مل 3بن حراش )البعوض الصغار. قال شريح رجس: لغة يف القرقس، وهو اجل ]جرجس[

 يبْت نواطرا * لزرع ومل يدرج عليهن جرجس * أحب إلينا من سواكن قرية * مثجلة داايهتا تتكدس *
_________ 

 ( يف اللسان: " وتنغمت به ".1)
 ما ليس ابحملذور * وكثرة إشفاقي على بعريى * وحذرى( قبله: جارى ال َتْستنِكري َعذيري * َسرْيي و 2)

 التحديث عن شقورى * وحفظة أكنها ضمريي
 ( يف اللسان: " جواس ".3)
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 يس: اسم نىب عليه السالم.وجرج
 اجِلْرفاُس: الضخُم. ويقال الغليُظ الشديد. ]جرفس[
يب. وىف املثل: " أفواهها جماسها َجسَُّه بيده واْجَتسَُّه، أي مس ه. واملََجسَُّة: املوضع الذي جَيُسُُّه الطب ]جسس[

من أن جيسها. وجسست االخبار ليها بذلك يف معرفة مسنها " ; الن االبل إذا أحسنت االكل اكتفى الناظر إ
وجتسستها، أي تفحصت عنها. ومنه اجلاسوس. وحكى عن اخلليل: اجلواس: احلواس. وقال ابن دريد: قد 

( * 1سوه أبعينهم * مث اختفوه وقرن الشمس قد زاال )يكون اجلس ابلعني. وأنشد: فاعصوصبوا مث ج
 وجساس بن مرة الشيباين: قاتل كليب وائل.

 وس مثل جعشوش، وهو القصري الدميم.رجل جعس ]جعس[
_________ 

 ( قبله: وفتية كالذائب الطلس قلت هلم * إىن أرى شبحا قد زال أو حاال:1)
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لشني مجيعا، وذلك إىل بدال: رجل جعسوس وجعشوش ابلسني واوقال ابن السكيت يف كتاب القلب واال
قماءة وصغر وقلة. يقال: هو من جعاسيس الناس. قال: وال يقال هذا ابلشني. قال عمرو بن معدى كرب: 

واجلعس: الرجيع، وهو مولد. والعرب تقول:  تداعت حوله جشم بن بكر * وأسلمه جعاسيس الرابب *
 يقال: رمى جبعاميس بطنه. اجلُْعموُس، بزايدة امليم.

 اجلفاية: االختام. وقد جفس ابلكسر جيفس جفسا. ]جفس[
َجَلَس جلوساً. وَأْجَلَسُه غريه. وقوٌم جلوٌس. واملَْجِلُس: موضع اجلُلوِس. واملَْجِلُس بفتح الالم:  ]جلس[

ن عليها اجلالُس.  جلسة، مثال مهزة، أي كثري اجللوس. واجللسة ابلكسر: احلال اليت يكو املصدر. ورجلٌ 
 وَخديين. وجَتاَلسوا يف اجملالس.وجالْسُتُه فهو ِجْلسي وَجليسي، كما تقول: ِخْدين 
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واجللس: الغليظ من األرض. ومنه مَجٌل َجْلٌس وانقٌة َجْلٌس، أي وثيٌق جسيٌم. وشجرٌة َجْلٌس وَشْهٌد جْلٌس، أي 
حىت إذا ما اخلدر أبرزين * نبذ ( : 1يف الفناء وال تربح. قالت اخلنساء )غليٌظ. ويقال: امرأٌة َجْلٌس، لليت جَتِْلُس 

( : قل للفرزدق 2الرجال بزولة جلس * واجللس: أيضا جند. يقال: جلس الرجل إذا أتى جندا. وقال )
 والسفاهة كامسها * إن كنت اترك ما أمرتك فاجلس * وقول االعشى:

 ( *3لنا جلسان عندها وبنفسج )
_________ 

كان خاطب امرأة فقالت له: ما طمع أحد يف قط ... إىل آخر ما ( قال ابن برى: الشعر حلميد بن ثور، و 1)
قالت. وقبله: أما لياىل كنت جارية * فحففت ابلرقباء واجللس * وبعده: وجبارة شوهاء ترقبين * وحم خير 

 كمنبذ احللس
 ( عبد هللا بن الزبري.2)
 ( عجزه:3)

 يصبحنا يف كل دجن تغيما:منمنما * وبعده: وآس وخريي ومرو وسوسن * وسيسنرب واملرزجوش 
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 إمنا هو معرب " كلشان " ابلفارسية.
اجلاموس: واحد اجلواميس، فارسي معرب. ومجوس الودك: مجوده. واملاء جاِمٌس، أي جامٌد.  ]مجس[

 واجلُْمَسُة ابلضم: البسرة إذا أرطبت وهى بعد صلبة مل تنهضم.
نس: الضرب من الشئ، وهو أعم من النوع. ومنه اجملانسة والتجنيس. وزعم ابن دريد أن اجل س[]جن

 االصمعي كان يدفع قول العامة: هذا جمانس هلذا، ويقول إنه مولد.
اجلَْوس: مصدر قولك: جاسوا خالل الداير، أي ختل لوها فطلبوا ما فيها، كما جَيوُس الرجل االخبار  ]جوس[

 الجتياس. واجلوسان ابلتحريك: الطوفان ابلليل.ذلك اأي يطلبها. وك
 فصل احلاء

 احلَْبُس: ضد التخلية. وَحَبْسُتُه واْحتَـَبْسُتُه مبعىًن. واْحتَـَبَس أيضاً بنفسه، يتعدى وال يتعدى. ]حبس[
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ل: " الَصمُت ُحْبَسٌة وحتبس على كذا، أي َحَبَس نفَسه على ذلك. واحلُْبَسُة ابلضم: االسم من االحِتباِس. يقا
ُت فرساً يف سبيل هللا، أي وقفت، فهو حمبس وحبيس. واحلبس ابلضم: ما ُوِقَف. واحلِبس ابلكسر: ". وأْحَبسْ 

 ( :1خَشب أو حجارٌة تبىن يف جَمْرى املاء لَتْحِبس املاء، فيشرَب منه القوم ويسقوا أمواهلم. قال الراجز )
اء َحْبساً. وحابس: اسم أىب االقرع مع َأْحباٌس. وتسمى َمْصنَـَعُة امل( * واجل2فمشت فيها كعمود اجلبس )

 التميمي.
 احلَْدُس: الظنُّ والتخمني. يقال: هو حَيْدُس ابلكسر، أي يقول شيئا برأيه. ]حدس[

_________ 
 ( هو أبو زرعة التيمى.1)
كعمود احلبس * أمعسها   ( الرجز: من كعثب مستوفز اجملس * راب منيف مثل عرض الرتس * فشمت فيها2)

 عس * حىت شفيت نفسها من نفسي * تلك سليمى فاعلمن عرسي:اي صاح أي م

(3/915) 

 

 يـُْعَلُم بك. واحلَْدُس أبو زيد: حتدست األخباَر وعن األخبار، إذا ختربَُّْت عنها وأردت أن تعلمها من حيث ال
 أيضاً: الَذهاب يف األرض على غري هداية. قال الراجز:



وحدست برجلي  ا من بعد سري حدس * وحدست يف لبة البعري، أي َوَجْأهُتا. وَحَدْسُت بسهٍم: رميت به.كأهن
ُتُه. وَحَدَسُه، أي َصَرَعُه. وقال الشاعر ) بَـيَّا َترى به * من القوم حمدوساً ( : مبعرَتَِك َشطِ  احلُ 1الشئ، أي َوِطئـْ

 ( * واحلندس: الليل الشديد الظلمة.2وآخر حادسا )
 احلندليس من النوق: الثقيلة املشى. ]حدلس[

_________ 
 ( هو معدى كرب.1)
( كذا على الصواب يف املخطوطة واللسان. وىف املطبوعة االوىل: ترى من القوم حمدوسا وآخر * حادسا 2)

ظباء مبعرتك شط احلبيا * وقبله: ملن طلل ابلعمق أصبح دارسا * تبدل آراما وعينا كوانسا * تبدل أدمان ال
 وحريما * وأصبحت يف أطالهلا اليوم جالسا:

(3/916) 

 

َحَرَسُه حَيُْرَسُه ِحراَسًة، أي حفظه. وحَتَرَّْسُت من فالن واْحرَتَْسُت منه مبعىن، أي حتفَّظت منه. ويف  ]حرس[
َحَرسيٌّ، ألنَّه قد صار  املثل: " حُمْرَتَُس من مثله وهو حاٍرٌس ". واحلََرُس: َحَرُس السلطان، وهم احلُرَّاُس، الواحد

أن تذهب به إىل معىن احلراسة دون اجلنس. واحلريسة: الشاة اسم جنس فنسب إليه. وال تقل حارس إال 
تسرق ليال. واْحرَتََسها فالٌن، أي سرَقها لياًل. وهي احلَراِئُس. ومنه َحريَسُة اجلََبل. واحلَْرُس: الدهُر. قال 

 الراجز:
آيه * تقادم يف ساِلِف  اَك َحْرسا * وجيمع على َأْحُرٍس. قال امرؤ القيس: ملن طلل داثريف نِْعَمٍة ِعْشنا ِبذ

 اأَلْحَرِس * ويقال: َأْحَرَس فالن ابملكان، أي أقام به حرسا.
 احِلسُّ واحَلسيُس: الصوت اخلفي. وقال هللا تعاىل: }ال َيْسَمعوَن حسيسها{ ]حسس[

(3/916) 

 

. معناه أحلِِْق الشئ ابلشئ، أي  فساء بعد الوالدة. ويقالواحلس أيضا: وجع أيخذ النَ  أيضاً: َأحلِِْق احِلسَّ ابإِلسِ 
إذا جاءك شئ من انحية فافعل مثله. واحِلسُّ أيضاً: مصدر قولك َحسَّ له، أي َرقَّ له. قال الَقطامي: َأخوَك 

رق الكأل. واحَلسُّ تائف * واحلس أيضا: برد حيضُّ عند املُْحفظاِت الكالذي ال مَتِلُك احِلسَّ نـَْفُسُه * وتـَْرفَ 
ابلفتح: مصدر قولك َحسَّ الربُد الكأل حَيُسُُّه، ابلضم. وَحَسْسناُهْم، أي استأصلناهم قتاًل. وقال تعاىل: }إْذ 



( عند اْنِكساِر الَقنا 1األفوه: نـَْفسي هلُْم ) حَتُسُّوهَنُْم إبِِْذنِِه{ . وَحسَّ الربُد اجلراَد: قتله. واحَلسيُس: القتيل. قال
َتها. ومنه قول زيد بن صوحاَن حني  * وقد تـََردَّى ُكلُّ ِقْرٍن َحسيْس * وَحَسْسُت الدابَّة َأُحسُّها َحسَّاً، إذا فـَْرَجنـْ

أنه  ال: الربد حمسة للكال، أياْرُتثَّ يوَم اجلمِل: " اْدِفنوين يف ثيايب وال حَتُسُّوا عين ُتراابً "، أي ال تنفصوه. ويق
 حيرقه.

_________ 
 ( يف املطبوعة االوىل: " لكم "، صوابه يف املخطوطة والديوان واللسان.1)

(3/917) 

 

واحملسة أيضاً: لغة يف املََحشَِّة، وهي الدبر. واحملسة، بكسر امليم: الفرجون. واحلواس: املشاعر اخلمس: 
بتهم حاسٌَّة، وذلك إذا أضرَّ الربُد أو غريه السمع، والبصر، والشم ، والذوق، واللمس. ويقال أيضاً: أصا

سُّ األرض مخٌس: الرَبُْد، والرَبَُد، والريح، واجلراد، واملواشي. وسنٌة َحسوٌس، أي شديدُة املَْحِل. ابلكأل. وَحوا
يـُْبكَي ( له. قال الكميت: َهْل َمْن َبكى الدار راج أن حتس له * أو 1وَحَسْسُت له َأِحسُّ ابلكسر، أي َرقـَْقُت )
: ما رأيت ُعَقيليَّاً إالَّ َحَسْسُت له. وَحِسْسُت له أيضاً ابلكسر  الداَر ماُء الَعرْبََة اخَلِضُل * قال أبو اجلر اح الُعَقْيليُّ

َقْنُت به. ورمبا قالوا حسيت ابخلرب  لغة فيه، حكاها يعقوب. ويقال أيضا: حسست ابخلرب وَأْحَسْسُت به، أي أَيـْ
ااي * َحسنَي به فـَُهنَّ إليه ( : خال أن العتاق من املط2ون من السني ايء. قال أبو زبيد )وأحسيت به، يبدل

 شوس *
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل " وقفت "، صوابه يف اللسان.1)
 صحاح - 116( الطائى. 2)

(3/917) 

 

التخفيف. وأبو عبيدة يروى ورمبا قالوا: أحست منهم أحدا، فألقوا إحدى السينني استثقاال، وهو من شواذ 
 قول أىب زبيد:

الشئ: وجدت حسه. قال األخفش: َأْحَسْسُت،  سن. وأحسستأحسن به فهن إليه شوس * وأصله أحس
 . معناه ظننت ووجدت، ومنه قوله تعاىل: }فلما أحس عيسى منهم الكفر{ . واالحنساس: االنقالُع والتحاتُّ



( * ليس مبقلوع وال منحس * 2( : يف معدن امللك الكرمي الكرس )1يقال احْنَسَّْت أسنانُه. قال الراجز )
ت خربه. وَحَسْسُت اللحم وَحْسَحْسُتُه مبعىًن، إذا جعلَته على اجلمر. ومنه جراد وحتسست من الشئ، أي خترب 

ِشواِء من نواحيه حمسوس، إذا مسته النار أو قتلْته. وَحَسْسُت الناَر، إذا ردْدهتا ابلعصا على ُخْبِز املَلَِّة أو ال
 لينَضج. ومن كالمهم: قالت اخلبزة: " لوال احلس ما ابليت ابلدس ".

_________ 
 ( العجاج.1)
 ( ابن برى: صواب إنشاد هذا الرجز: " مبعدن امللك ". وقبله:2)

 إن أاب العباس أوىل نفس:

(3/918) 

 

 ورمبا مسوا الرجل اجلواد حسحاسا. قال الراجز:
وهو مسك صغار ( * وبنوا احلسحاس: قوم من العرب. واحلساس: ابلضم: اهلف، 1حاس )حمبة االبرام للحس

راجز: رب شريب لك ذى حساس * شرابه كاحلز ابملواسى * فيقال: هو سوء اخللق. وقال جيفف. وأما قول ال
لمة يقوهلا الفراء: هو الشؤم. حكاه عنه سلمة. وقوهلم ضربه فما قال َحسِ  اي هذا، بفتح أوله وكسر آخره: ك

وَبسِ َك، أي من حيث شئت.  االنسان إذا أصابه َغْفَلًة ما َمضَُّه وأحرقه، كاجلمرة. وقوهلم: ائت به من َحسِ كَ 
ويقال: ابت فالن حَبسِ ِه سوء، أي حبال سوء. وحسان: اسم رجل، إن جعلته فعالن من احلس مل جتره، وإن 

 أصلية. جعلته فعاال من احلسن أجريته، الن النون حينئذ
 ابن السكيت: يقال للرجل إذا كان قصريا ]حفس[

_________ 
 ، وهو الذى ال يدُخل مع القوم يف امليسر.( االبرام: مجع برم، ابلتحريك1)

(3/918) 

 

َحَفْيَسأٌ مهموٌز غري ممدود، مثل َحَفْيثٍأ على فعيلل، وهو القصري السمني. عن  غليظا: حيفس، مثل ِهَزْبٍر. ورجل ٌ
 .ياالصمع

احلِْلُس للبعري، وهو كساٌء رقيق يكون حتت الرَبَْذَعِة. وحكى أبو عبيد: ِحْلُس وَحَلٌس، مثل ِشْبٍه  ]حلس[



وَشَبٍه، وِمْثٍل وَمَثٍل. وَأْحالُس البيوِت: ما يـُْبَسُط حتت احلُرِ  من الثياب. ويف احلديث: " ُكْن ِحْلَس بيتك " أي 
َيُة ا اتِن. واحلِْلُس أيضاً: الرابع من سهام امليسر. وقوهلم: حنُن أْحالُس اخليل، أي ألال تربْح. وأمُّ ِحْلٍس: ُكنـْ

نقتنيها ونلزم ظهورها. وَأْحَلْسُت البعرَي، أي ألبسته احلِْلَس. وَأْحَلْسُت فالانً مييناً، إذا َأْمَرْرهَتا عليه. وَأْحَلَسِت 
َس النبُت، إذا غطَّى األرَض بكثرته. واحلَِلُس بكسر الالم: لَ السماُء، أي َمَطَرْت َمَطرًا دقيقاً دائماً. واْسَتحْ 

 الشجاع. قال رؤبة: إذا امْسََهرَّ احلَِلُس املُغاِلُث * ويقال أيضا: رجل حلس، للحريص.

(3/919) 

 

ت راشن مقم وكذلك حلسم بزايدة امليم، مثل سلغد. وأنشد أبو عمرو: ليس بقصل حلس حلسم * عند البيو 
( اهلذىل يصف 1احلُْمرة. تقول منه: احلس احلساسا. قال املعطل )الذي لونه بني السواد و * واالحلس: 

 سيفاً: َلنْيٌ ُحساٌم ال يليق َضريَبًة * يف َمْتِنِه َدَخٌن وأثر أحلس
( : الشجاُع. ويقال: هو املالزم للشئ ال يفارقه، وكذلك احلالبس. قال الكميت يصف 2احلَْلَبُس ) ]حلبس[

لكالب: فلما دنت للكاذتني وأحرجت * به حلبسا عند اللقاء حالبسا * وقد جاء يف الشعر " الثور وا
نوى جالئى أنىن * أريب أراد احللبس فزاد فيه ابء. وأنشد أبو عمرو لنبهان: سيعلم من ي احلبلبس "، وأظنه

 أبكناف النضيض حبلبس
 االمحس: املكان الصلب. قال العجاج: ]محس[

 ف محس *وكم قطعنا من قفا
_________ 

 .33: 3هذيل، كما ذكر السيد املرتضى. وانظر ديوان اهلذليني  ( صوابه: اليب قالبة الطاخبى، من1)
 ( يف القاموس: احللبس كجعفر، وعلبط، وعالبط.2)

(3/919) 

 

 احلََمِس. واالمحس أيضاً: الشديد الصُّلب يف الِديِن والقتال، وقد مِحَِس ابلكسر فهو مِحٌِس وُأمْحَُس بنيِ  
يف دينهم ; الهنم  ( : الشجاعة. واالمحس: الشجاع. وإمنا مسيت قريش وكنانة محسا لتشددهم1واحلَماَسُة )

( . وعام 2، وال يسلؤون السمن، وال يلقطون اجللة )كانوا ال يستظلون أايم مىن وال يدخلون البيوت من أبواهبا
َحمُُّس: التشدد. يقال: حتمس الرجل، إذا تعاصى. ومحاس: اسم أمحس: شديٌد. وَأَرضوَن ُأحاِمُس: جدبٌة. والتَ 



 رجل.
ا وصف به االسد. وأم احلمارس: امرأة. ]محرس[  احلُماِرُس: الشديُد. ورمبَّ
 له شئ. ومنه قول الشاعر:االحوس: اجلرئ الذى ال يهو  ]حوس[

فالانً حَيوُس بين فالن، أي يتخل لهم وَيطُلب  َأْحَوُس يف الَظْلماِء ابلُرْمِح اخَلِطْل * قال األصمعي: يقال: تركتُ 
 فيهم. وإن ه حَلوَّاٌس َعوَّاُس، أي طالب ابلليل.

_________ 
 ( وخيطئ من يقوهلا: " احلماس ".1)
 لبعرة، أو الذى ال ينكسر.( اجللة مثلثة: البعر، أو ا2)

(3/920) 

 

لى القوم فحاَسُهْم. وحاسوا ِخالَل الداير: مثُل والذئب حيوس الغنم، أي يتخل لها ويفر ِقها. ومَحََل فالٌن ع
احلديث أن ُعَمَر رضي هللا عنه قال لرجل: " بل حَتوُسَك ِفتنٌة ". قال الَعَدبَُّس األعرايب  الكناين :  جاسوا. ويف

ُدْنُس ( يف اخلطوب َأِذلٌَّة * 1طيئة يذمُّ رجاًل: رهط ابن أفعل )أي ختالُط قلبك وحتث ك على ركوهبا. قال احل
الِثقاِف وجارُُهْم * يـُْعطي الُظالَمَة يف اخلُطوِب احلُوَِّس * وهي األمور  الثياِب قَناهُتُْم مل ُتْضَرِس * ابهلَْمِز من طولِ 

ل: الَتَحوُُّس اإلقامُة مع إرادة السفر، اليت تنزل ابلقوم وتغشاهم وتتخل ل دايرهم. والَتَحوُُّس: التشجع. ويقا
ُس * فالداُر قد َكادْت ِلَعْهِدَك ( : ِسْر قْد َأىن لك أيها املُ 2ه ما َيْشغله. قال الشاعر )وذلك إذا َعَرَض ل َتَحوِ 

 تدرس
 احلَْيُس: اخلَْلُط، ومنه مِس ي احلِيُس، وهو متٌر خيلط بسمٍن وأقط. قال الراجز ]حيس[

_________ 
 يف ديوانه: " رهط ابن جحش ... دسم الثياب ". (1)
 خياطب طرفة.( املتلمس، 2)

(3/920) 

 

التمر والسمن معا مث االقط * احليس إال أنه مل خيتلط * تقول منه: حاس احليس حَييُسُه َحْيساً، أي اختذه. قال 
( : وإذا َتكوُن َكريَهٌة ُأْدعى هلا * وإذا حُياُس احلَْيُس يُْدعى ُجْنَدُب * مث َشبَِّهْت به العرُب حىت  قالوا 1الشاعر )



 ْيِه: حَمُْيوٌس. قال الراجز: به اإلماُء يف َطَرفَـ ملن أحدقتْ 
( * واحلُواَسُة: اجلماعُة من الناس املختلطة. واحلُواساُت: اإلبل اجملتمعة. 2قد حيَس هذا الديُن عندي َحْيساً )

( الشماال * ويروى " العشاء " بفتح 3قال الفرزدق: حواسات العشاء خبعثنات * إذا النكباء عارضت )
 س، وهو االكل والدوس. هذا قول بعضهم.وجيعل احلواسة من احلو  العني،

_________ 
 ( هىن بن أمحر الكناىن، وقيل لزرافة الباهلى.1)
 ( قبله: عصت سجاح شبثا وقيسا * ولقيت من النكاح ويسا2)
ا * ( ديوانه: " راوحت " وكذلك يف اللسان. وقبل البيت وهو مطلع القصيدة: وكوم تنعم االضياف عين3)

 قاال:وتصبح يف مباركها ث

(3/921) 

 

 فصل اخلاء
ختبست الشئ: أخذته وغنمته. ورجٌل َخبَّاٌس، أي غنَّاٌم. واْختَـَبْسُت الشئ، إذا أخذته مغالبة. وأسد  ]خبس[

( * واخلُباَسُة 2( : ولكين ضبارمة مجوح * على االقران جمرتئ َخبوٌس )1خبوس. وأنشد أبو مهدى اليب زبيد )
 املغنُم، وما ختبست من شئ. ابلضم:

املنظِر. ويقال لألسد ُخناِبٌس واألنثى ُخناِبَسٌة. وليٌل خنابس: شديد الظلمة. وأما اخلُناِبُس: الكريُه  ]خنبس[
 ( * أىب هللا أن أخزى وعز خنابس * فيقال هو القدمي الثابت.3قول القطامى: فقالوا عليك ابن الزبري فعذبه )

_________ 
 .( الطائى1)
وال اخلسيس * اللفاء: الشئ اليسري احلقري. يقال: ( قبله: فما أان ابلضعيف فتزدروين * وال حقى اللفاء 2)

رضيت من الوفاء ابللفاء. ويقال اللفاء: ما دون احلق. والضبارمة: املوثق اخللق من االسد وغريها. ومجوح: 
 ماض راكب رأسه.

 لذبه ".( يف اللسان: " وقالوا عليك ابن الزبري ف3)

(3/921) 

 



 اخلَْنَدريُس: اخلمُر، مسِ يت بذلك ِلِقَدِمها. ومنه قيل: حنطٌة َخْنَدريٌس، للعتيقة. ]خدرس[
اخلَْرُس ابلفتح. الَدنُّ. ويقال للذي يعمله: َخرَّاٌس. واخلُْرُس ابلضم: طعام الوالدة. قال الشاعر: كل  ]خرس[
لنفساء نفِسها فهي اخلُْرَسُة. يقال: َخرَّْسُت قيعه * وأما طعام اخلرس واالعذار والن( تشتهى ربيعه * ا1طعام )

( : إذا 2على املرأة خَتْريساً، إذا َأْطَعْمَت يف والدهتا. وقد ُخرِ َسْت هي، أي ُجِعَل هلا اخلُْرُس. قال الشاعر )
ليل. أي ليس هلم شئ : الشئ احلقري القرْت فطيمها * واحلرتالنُـَفساُء مل خُتَرَّْس بِِبْكرِها * ُغالماً ومل ُيْسَكْت حبِ 

يطعمون الصىب من شدة االزمة. وأما قول الشاعر يصف قوما بقلة اخلري: شركم حاضر وخريكم د * ر خروس 
 من االرانب بكر * فيقال: هي البكر يف أول محلها. ويقال: هي الىت تعمل هلا اخلرسة.

_________ 
 الطعام "بوعة االوىل: " كل واللسان. وىف املط ( كذا يف املخطوطة1)
 ( هو االعلم اهلذىل.2)

(3/922) 

 

واخلرس، ابلتحريك: مصدر اأَلْخَرِس. وَأْخَرَسُه هللا. وكتيبٌة َخْرساُء، هي اليت ال َتسمع هلا صواتً ِمن َوقارهم يف 
َرُس: أي خاثٌر ال صوَت احلرب. وقال أبو عبيد: هي اليت َصَمَتْت من كثرة الُدروع ليست هلا َقعاِقُع. ولنٌب َأخْ 

فيها رعٌد وال برٌق. وَعَلٌم َأْخَرُس، إذا مل ُيْسَمع يف اجلبل صوت صدى. له يف اإلانء. وسحابٌة َخْرساُء: ليس 
واالخرماس: السكوت. والنسبة إىل خراسان: خرسى، وخراسى، وخراساين. ويقال هم خرسان، كما يقال: 

 سودان وبيضان. ومنه قول بشار:
 من خرسان ال تعاب * يعىن بناته. يف البيت

ن السكيت: يقال َأْخَسْسُت إْخساساً، إذا فعلَت فعاًل َخسيساً. وَخِسْسَت اخلسيس: الدنئ. قال اب ]خسس[
بعدي ابلكسر ِخسًَّة وَخساَسًة، إذا كان يف نفسه خسيسا. عن الفراء. وخس نصيبه خَيُسُُّه ابلضم، إذا جعله 

 َخسيساً.

(3/922) 

 

ُه َخسيساً. واخَلسُّ ابلفتح: بـَْقَلٌة. واخلس ابلضم: اسم رجل، ْسُتهُ وَأْخسَ  : وجدته َخسيساً. واْسَتَخسَُّه، أي َعدَّ
ن خسيَسِتِه، إذا فعلَت به فعاًل يكون فيه رِفْـَعُتُه. وَخسيَسُة الناقة: ومنه هند بنت اخلس. ويقال: رفعت م



َخسيَسَتها، وذلك يف السنة السادسة إذا ألقْت ثَِنيـََّتها، وهي اليت أسناهُنا دون اإلثْناِء. يقال: جاوزِت الناقُة 
 جتوز يف الضحااي واهلدى.

يه. ويقال: شراٌب خُمِْفٌس، أي سريع اإلسكار. ويقال هلذه َأْخَفَس الرجُل، إذا قال َأقَبَح ما قَدَر عل ]خفس[
َفسا َفساُء بفتح الفاء ممدودة. واألنثى ُخنـْ بَِّة: ُخنـْ َفُس لغة فيه. واالنثى خنفسة.الُدَويـْ  َءٌة. واخلُنـْ

َتُه. والَتخاُلُس: الَتساُلُب. واالسم اخلُْلَسُة اب ]خلس[ لضم. يقال: خلست الشئ واختلسته وختلسته، إذا اْستَـَلبـْ
 " الفرصُة ُخْلَسٌة ".

(3/923) 

 

ه وايبسه. وًأْخَلَس رأُسه، إذا خالط سوادَ ( النباُت، إذا اختلط َرْطبه 1واخلُْلَسُة أيضاً: االسم من قوهلم ًأْخَلَس )
البياض. قال سويٌد احلارثي: َفىًت قـََبٌل مل تـُْعِنس الِسنُّ َوْجَهُه * ِسوى ُخْلَسٍة يف الرأس كالربق يف الُدجا * 

 واخلَليُس: ِاألمشط. واخلليس: النبات اهلائج.
 اخلالبُس بضم اخلاء: احلديث الرقيق. قال الكميت: ]خلبس[

ُهنَّ احلَديَث اخلالِبسا )وَأشْ  تَـَنُه وذَهَب به، كما يقال: خلبه.  (2َهُد ِمنـْ ا قالوا: َخْلَبَسُه وَخْلَبَس قلَبه، أي فـَ * ورمب 
 وليس يبعد أن يكون هو االصل، الن السني من حروف الزايدات. واخلالبيس: املتفرقون.

 نسوٍة، والتذكري ابهلاء.اخلَْمَسُة َعَدٌد. يقال: مَخَْسُة رجاٍل، ومَخُْس  ]مخس[
_________ 

  املطبوعة االوىل: " اختلس "، حتريف، صوابه يف اللسان والقاموس.( يف1)
 ( صدره:2)

 مبا قد أرى فيها أوانس كالدمى:

(3/923) 

 

ْت ْنُذ ُحلَّ هِبا * وعاُم ُحلَّ ( : مضى ثالث ِسننَي مُ 1وجاء فالٌن خامساً، وخاِمياً أيضاً. وأنشد ابن السكيت )
( * واخِلْمُس ابلكسر من أظماء اإلبل: أن ترعى ثالثَة أايم وَتِرَد اليوم الرابع. وقد أمْخََس 2وهذا التَّاِبُع اخلامي )

الرجُل، أي وردْت إبله مِخْساً. واإلبُل َخواِمُس. والرجل خممس. وأما قول شبيب بن عوانة: عقيلة داله للحد 
القوم: صاروا مَخَْسًة. واخِلْمُس أيضاً:  * فعقيلة واخلمس رجالن. وأمخس* وأثوابه يربقن واخلمس مائح ضرحيه 



بـُْرٌد من برود اليمن. قال أبو عمرو: أو ل من عمله ملك من ملوك اليمن يقال له مِخٌْس. قال األعشى يصف 
 ميِس مجعه أمخساء وأمخسة.اً َأدميُها نَِغال * ويوم اخلَ * مِخِْس ويـَْوم األرض: يـَْوماً َتراها َكِشْبِه َأْرِديَِة ال

_________ 
 ( للحادرة.1)
 ( يف اللسان: والذى يف شعره:2)

 هذى ثالث سنني تدخلون هبا * وقبله: كم للمنازل من شهر وأعوام * ابملنحىن بني أهنار وآجام:

(3/924) 

 

م مَخُْس ِفَرٍق: املقد مة، والقلب، وامليمنة، وامليسرة،  ق. أال ترى إىل قول الشاعر:لساوا واخلميس: اجليش، ألهنَّ
قد يضرب اجليش اخلميس اال زورا * فجعله صفة. واخلميس: الثوب الذي ُطوله مَخُْس َأْذرٍُع. ومنه حديث 
ُمعاذ بن َجَبل رضي هللا عنه: " اْئتوين خَبميٍس أو َلبيٍس "، كأنه يعين الصغرَي من الثياب. وكذلك املخموس، 

( يصف انقَته: هاتيَك حَتِْمُلين وأَبـَْيَض صارِماً * وُمَذرَّابً يف 1. قال عبيد )تولومقمثل جريح وجمروح، وقتيل 
ماِرٍن خَمْموِس * يعين رحماً طول مارِنِِه مَخُْس أذرٍع. ومَخْسُت القوَم َأمْخُُسُهْم ابلضم، إذا أخذَت منهم مُخَْس 

ُسُهْم ابلكسر، إذا كنت خامِ  ْلتَـُهْم مَخَْسًة بنفسك. وشئ خممس، أي له مْ َسهُ أمواهلم. ومَخَْستُـُهْم َأمخِْ ، أو كمَّ
مخسة أركاٍن. وحبٌل خَمْموٌس، أي من مخس قوى. وتقول: عندي مخسة دراهم، اهلاء مرفوعة، وإن شئت 

أدغمت، الن اهلاء من مخسة تصري اتء يف الوصل فتدغم يف الدال. فإن أدخلت االلف والالم يف الدراهم 
 بضمهم دراقلت: عندي مخسة ال

_________ 
 .43( عبيد بن االبرص. ديوانه ص 1)

(3/924) 

 

من مخسة وقد أدغمت ما  اهلاء، وال جيوز أن تدغم النك قد أدغمت الالم يف الدال، وال جيوز أن تدغم اهلاء
( * وتقول يف 2( : ما زال مذ عقدت يداه إزاره * فسما وأدرك مخسة االشبار )1بعدها. قال الشاعر )

( * ثالث االاثيف 3عندي مخس القدور، كما قال ذو الرمة: وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ) املؤنث:
ئت رفعت الدراهم وجتريها جمرى النعت. وكذلك إىل ة الدراهم، وإن شوالرسوم البالقع * وتقول: هذه اخلسم



عة. وأصله يف أظماء ( "، أي يسعى يف املكر واخلدي4العشرة. وقوهلم: " فالن يضرب أمخاساً ألسداٍس )
 االبل. وغالم رابعى ومخاسي. وال يقال سباعي ، ألن ه إذا بلغ سبعة أْشباٍر صار رُجاًل.

_________ 
 زدق.( الفر 1)
 كأ على العصا.( يعىن تو 2)
 ( رواية االمشوىن: " العنا ".3)
يت: وذلك ضرب ( يف املطبوعة االوىل: " يف أسداس "، صوابه من املخطوطة واللسان. وأنشد الكم4)

 أمخاس أريدت * السداس عسى أال تكوان:

(3/925) 

 

( . واخلََنُس: أتخُّر األنف 1عنه ) َخَنَس عنه خَيُْنُس ابلضم، أي أتخَّر. وأْخَنَسُه غريه، إذا خلَّفه ومضى ]خنس[
ُخْنٌس. واخلَنَّاُس: الشيطان  عن الوجه مع ارتفاٍع قليل يف األرنبة. والرجل َأْخَنُس، واملرأُة َخْنساُء. والبقر كلُّها
ا خَتِْنُس يف املغيب ا ختَْ  ألن ه خَيِْنُس إذا ذُكر هللا عز  وجل . واخلُن ُس: الكواكب كلُّها، إلهن  فى ابلنهار. أو ألهنَّ

ويقال: هي الكواكب الس يارُة منها دون الثابتة. وقال الفراء يف قوله تعاىل: }فال أقسم ابخلنس. اجلوار 
إهنا النجوم اخلمسة: زحل، واملشرتى، واملريخ، والزهرة، وعطارد ; الهنا ختنس يف جمراها وتكنس، الكنس{ : 

ة غار، وهى الكناأي تسترت كما تكنس الظباء يف امل ا الكواكُب املتحريِ  س. ويقال: مسيت خنسا لتأخرها، ألهنَّ
 اليت ترجع وتستقيم. وقول دريد بن الصمة:

يكون متعداي والزما. وخنسته فخنس، أي أخرته فتأخر، وقبضته فانقبض. ومنه ( قال يف املختار: وخنس 1)
 - 117لف، فيقول: أخنسته. تعداي إال ابالاحلديث: " وخنس إبهبامه " أي قبضها. وبعضهم ال جيعله م

 صحاح

(3/925) 

 

ليستقيم له  فغريهريد، أخناس قد هام الفؤاد بكم * وأصابه تبل من احلب * يعىن به خنساء بنت عمرو بن الش
 وزن الشعر.

. وموضع األسد أيضاً خيٌس. واخلَْيُس ابلفتح: مصدر قولك: خاست  ]خيس[ اخلِيُس ابلكسر: الشجر امللتف 



اجليفُة، أي أْرَوَحْت. ومنه قيل: خاَس البيُع والطعام، كأنَّه كَسَد حىتَّ َفَسَد. وخاَس به خَييُس وخَيوُس، أي غدر 
ُ. ومنه املَُخيَُّس، وهو اسم سجٍن كان ابلع فالنٌ به. يقال: خاَس  هد، إذا نكَث. وَخيََّسُه خَتييساً، أي ذلِلََّ

( * وكل 3( : أما تراين كيسا مكيسا * بنيت بعد انفع خميسا )2( . وقال )1ابلعراق. أي موضع التذلل )
 ْنجحر يف غري أرضك يف جحر ** ومُ  يَّسسجن خُمَيٌَّس وخُمَيٌَّس أيضاً. قال الفرزدق: فلم يبق إال داخٌر يف خمَُ 

_________ 
 ( يف اللسان: " التذليل ".1)
 ( هو االمام على كرم هللا وجهه. انظر القاموس.2)
 ( بعده:3)

 اباب كبريا وأمينا كيسا:

(3/926) 

 

 فصل الدال
لسواد واحلُْمرة. وقد الُرَطب. واأَلْدَبُس من الطري واخلَيل: الذي لونه بني ا( : ما يسيل من 1الدبُس ) ]دبس[

طائٌر وهو منسوب إىل َطرٍي ُدْبٍس، ويقال إىل دبس الرطب، الهنم يغريون يف  اْدَبسَّ اْدِبساسًا. والُدْبسيُّ:
ا سواد النبت. والدابساء، النسب، كالدهرى والسهلى. وأدبست األرُض فهي ُمْدِبَسٌة، وذلك أَوَل ما يُرى فيه

 لقيط بن زرارة: ممدود: االنثى من اجلراد. وقول
 ( .2أراه معراب )لو مسعوا وقع الداببيس * واحدها دبوس، و 

 َدَحْسُت بنَي القوم، أي أفسدت. ومنه قول العجاج يصف اخللفاء: ]دحس[
 الشاة وِصفاقها لَسْلخها.( * والدحس أيضا: إدخال اليد بني ِجْلِد 3ويعتلون من مأى يف الدحس )

_________ 
 لدبس بكسرتني.( الدبس بكسرة، وا1)
 : خالصة التمر تلقى يف السمن مطيبة للسمن.( والدبوس بفتح الدال وضم الباء املخففة2)
 ( يف املطبوعة االوىل: " من مآقى "، صوابه يف املخطوطة واللسان. ومأى: أفسد. وبعده:3)

 ابملأس يرقى فوق كل مأس:

(3/926) 



 

بٌَّة تغيب يف الرتاب. واجلوالدَ  بن زهري ابن جذمية مع الدحاحيس. وداحس: اسم فرس مشهور لقيس حَّاُس: ُدَويـْ
( 1العبسى. ومنه حرب داحس: وذلك أن قيسا وحذيفة بن بدر الذبياىن مث الفزارى تراهنا على خطر )

ذات االصاد، فأجرى قيس داحسا  عشرين بعريا، وجعال الغاية مائة غلوة، واملضمار أربعني ليلة، واجملرى من
ارة كمينا على الطريق، فردوا الغرباء ولطموها وكانت أجرى حذيفة اخلطار واحلنفاء، فوضعت بنو فز والغرباء، و 

 سابقة، فهاجت احلرب بني عبس وذبيان أربعني سنة.
 الُدمْحُساُن: اآلَدُم السمني. وقد يقلب فيقال الدحسمان. ]دمحس[
وشب، وهو موصل الوظيف يف رسغ الدابة. ٌم يكون يف أطرة حافر الدابة. والدخيس: احلالَدَخُس: ور  ]دخس[

 دخيس: اللحم املكتِنز. وكلُّ ذي مِسٍَن دخيٌس.وال
_________ 

 ( اخلطر: السبق الذى يرتاهن عليه.1)

(3/927) 

 

والَدخيُس من أنقاء الرمل: الكثري. والَدخيُس: العدد اجلَمُّ. يقال: عدد دخاس ونعم دخاس، أي كثرية. ودرع 
بة احلََلق. والدخس، مثال الصرد: دابة يف البحر ينجى الغريق، ميكنه من ظهره ليستعني على ِدخاٌس أي متقار 

 السباحة، ويسمى الدلفني.
َدَرَس الرسم يدرس ُدروساً، أي عفا. وَدَرَسْتُه الريح، يتعدَّى وال يتعدَّى. ودرست الكتاب َدْرساً  ]درس[

( : فرج املرأة. ودرسوا احلنطة دراسا، أي داسوها. 1وأبو دراس ) وِدراسة. َوَدَرَسِت املرأُة ُدروسًا، أي حاضت.
مما درس ابن خمراق * ويقال مسى إدريس عليه السالم  قال ابن ميادة: هال اشرتيت حنطة ابلرستاق * مسراء

 لكثرة دراسته كتاب هللا تعاىل، وامسه أخنوخ. والَدْرُس: َجَرُب قليٌل يبقى يف البعري. قال العجاج
_________ 

( قوله أبو دراس بكسر الدال، من أمساء احليض، خالفا ملن قال أدراس ابجلمع. ومنه قول املستفىت من 1)
 لشافعي: نسى أبو دراس درسه، كما يف املزهر. قاله نصر.االمام ا
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. ودارْسُت الكتب 1* من عرق الَنْضح َعصيُم الَدْرِس ) وتدارستها وادَّاَرْسُتها، ( * والَدْرُس أيضاً: الطريق اخلفي 
ساٌن. وقد َدَرَس الثوُب َدْرساً، أي ( ِدرْ 2. واجلمع )أي َدَرْسُتها. والِدْرُس ابلكسر: الَدريُس، وهو الثوب اخلََلق

: بعرٌي مل يُْدَرْس، أي مل يُركب. والِدْرواُس: الغليظ الُعُنِق من الناس والكالب، وهو  أخَلَق. وحكى األصمعيُّ
 اً. وقال الفراء: الِدْرواُس العظام من اإلبل.العظيم أيض

 الدراهس: الشديد. ]درهس[
 لشيخ اهِلمُّ، والعجوز، واسم خرزة. وتدربس، أي تقدم. قال الشاعرالَدْرَدبيُس: الداهية، وا ]دردبس[

_________ 
 ( قبله:1)

 يصفر لليبس اصفرار الورس * وبعده:
 من االذى ومن قراف الوقس

 واجلمع أدراس ودرسان.( يف اللسان: 2)
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 ( فخم املناكب1إذا القوم قالوا َمن فىًت ملُهمٍَّة * َتَدْرَبَس ابقى الريق )
 ( :2الِدَرْفُس من اإلبل: العظيم. وانقة درفسة. قال الراجز ) ]درفس[

 زل درفس * والدرفاس مثله.درفسة أو اب
 نق.الدرداقس ابلقاف: عظيم يفصل بني الرأس والع ]درقس[
ُدسَّ البعري فهو مدسوس، إذا طُِلَي ابهلِناء يف َمساعره. قال ذو الرمة: تبني براق السراة كأنه * قريع  ]دسس[

يف الرتاب أدسه: أخفيته  ( * ومنه املثل: " ليس اهلِناء ابلَدسِ  ". ودسست الشئ3هجان دس منه املساعر )
 فيه.

_________ 
 سان. وىف املطبوعة االوىل: " ما يف الريق "، حتريف.( هذا هو الصواب من املخطوطة والل1)
 ( هو العجاج.2)
 : كم قد حسران من عالة عنس * كبداء كالقوس وأخرى جلس:( قبله3)
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والدسيس: إخفاء املكر. والَدسَّاَسُة: حي ٌة صمَّاُء تندسُّ حتَت الرتاب اندساساً، أي تندفن. والُدسَُّة: لعبة 
 .عرابلصبيان اال

الَدْعُس ابلفتح: األثر. يقال: رأيُت طريقاً َدْعساً، أي كثري اآلاثر. واملدعاس: الطريق الذى لينته  ]دعس[
 ( :1املارة، قال الراجز )

( * والدعس: الطعن، وقد يكىن به عن اجِلماع. وَدَعْسُت الوعاَء: حشوته. 2يف رسم آاثر ومدعاس دعق )
ح يُْدِعُس به. ويقال: املداِعُس الُصمُّ من الرماح، حكاه أبو عبيد. الرم َعُس:واملداعسة: املطاعنه. وامِلدْ 

واملدعس: خمتبز القوم يف البادية، وحيُث توضع املل ُة ويشوى اللحم. وهو مفتعل من الدعس، وهو احلشو. 
 قال أبو ذؤيب

_________ 
 ( هو رؤبة يصف محريا وردت ماء.1)
 ( بعده:2)

 ق:الدس يردن حتت االثل سياح
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اللحم مث استخرجته ومدعس فيه االنيض اختفيته * جبرداء ينتاب الثميل محارها * يقول: رب خمتبز جعلت فيه 
 قبل أن ينضج، للعجلة واخلوف، النه يف سفر.

 الَدْعَكَسُة: لعٌب للمجوس يسمَّونه: الدستبند. ]دعكس[
 * ة ال يدمى هلا ( : وقد أختلس الضرب1لعالء )الدفنس ابلكسر: احلمقاء. وأنشد أبو عمرو ابن ا ]دفنس[

 نصلى * كجيب الدفنس الورها * ء ريعت وهى تستفلى * والدفناس: االمحق.
س الدُكاُس: ما يغشى اإلنسان من الُنعاس وَيرتاكب عليه. وأنشد ابُن األعرايب: كأنَّه من الكرى الد كا ]دكس[

 * ابت بكأسي قهوة حياسى *
_________ 

 .ند الزماىن، ويروى المرئ القيس بن عابس الكندى( للف1)
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والداِكُس: لغة يف الكاِدِس، وهو ما يتطري به من العطاس والَقعيد وحنومها. والَدوَْكُس: العدد الكثري، واسم من 
 أمساء االسد.

ادعة. يقال: فالن ال يُداِلسَك، الَتْدليُس يف البيع: ِكتماُن َعيب الِسلعة عن املشرتي. واملُداَلَسُة، كاملخ ]دلس[
ك به يف الظالم. والَدَلُس ابلتحريك: الظُْلمة. والَدَلُس: أي ال خيادعك وال خُيفي عليك الشئ فكأنه أيتي

 من الرَِبِب، وهو َضْرٌب من النبت. وقد َتَدلََّس، إذا النبات الذي يوِرق يف آخر الصيف. ويقال: إن اأَلْدالسَ 
ب يف حق عمر رضى َدْوَلسيُّ الذي يف األَثِر: الذريعة إىل الزىن )الزىب( . قاله سعيد بن املسيوقع ابألْدالِس. وال

 ( .1هللا عنه )
 الَدْلَعُس من النوق: الضخمة، مثل البلعس، ]دلعس[

_________ 
 هللا عمر. لو مل ينه عن املتعة الختذها الناس دولسيا ".( هو قوله: " رحم 1)
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 مس: اجلرئ املاضي على الليل. ويسمَّى األسد َدهَلَْمساً لقو ته وجراءته. قال الراجز:دهلال ]دهلمس[
 وأسٌد يف غيله دهلمس

َدَمَس الظالم َيْدِمُس وَيْدُمُس، أي اشتدَّ. وليل داِمٌس وُأْدموٌس، أي ُمْظِلٌم. وجاء فالٌن أبُمور ُدْمٍس،  ]دمس[
ودمست الشئ: دفنته وخبأته وكذلك التدميس. وأنشد أبو زيد:  ل.بز أي عظاٍم، كأن ه مجع دامس، مثل ابزل و 

إذا ُذْقَت فاها قلَت ِعْلٌق ُمَدمٌَّس * أريَد به قَـْيٌل فغوِدَر يف سأب * ودمست عليه اخلرب دمسا: كتمته ألبتة. 
 إنوالدمياس: سجن كان للحجاج بن يوسف. فإن فتحت الدال مجعته على دايميس، مثل شيطان وشياطني. و 

سرهتا مجعته على دماميس، مثل قرياط وقراريط. ومسى بذلك لظلمته. ويسمى السرب دمياسا. وىف حديث ك
املسيح عليه السالم أنه سبط الشعر كثري خيالن الوجه، كأنه خرج من دمياس. يعىن يف نضرته وكثرة ماء وجهه 

 ." اءكأنه خرج من كن، النه عليه السالم قال يف وصفه: " كأن رأسه يقطر م
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. ومنه قول امرئ القيس: ]دمقس[  الِدَمْقُس: الَقزُّ
 (1وشحٍم َكُهدَّاِب الِدْمقِس املفتل )

 ( بني القوم، أي أفسدت، ابلسني والشني مجيعا.2َدنـَْقْسُت ) ]دنقس[
 ه تدنيسا.الَدَنُس: الوسخ. وقد َدِنَس الثوُب َيْدَنُس َدَنساً: توسخ. وَتَدنََّس مثله. ودنسه غري  ]دنس[
لشئ برجله يدوسه دوساً. ويقال: أتتهم اخليل َدواِئَس، أي يتبع بعضها بعضاً. وداس الطعاَم داس ا ]دوس[

يدوسه ِدايسًة فاْنداَس هو. واملوضع َمداَسٌة. وامِلْدَوُس: ما يُداُس به. وامِلْدَوُس أيضاً: امِلْصَقلة. يقال ُدْسُت 
 السيَف، إذا صقلته. قال الشاعر

_________ 
 ( وصدره:1)

 العذارى يرمتني بلحمها * أي يرمى بعضهن بعضا بلحمها االبيض كأنه احلرير املفتل.فظل 
 ( قال االزهرى: الصواب أن يقال دنقشت بني القوم، ابلشني املعجمة.2)
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 وأبيض كالغدير ثوى عليه * قيون ابملداوس نصف شهر * ودوس: قبيلة من اليمن من االزد.
، ال يبلغ أن يكون رماًل، وليس هو  س[]ده الَدْهُس والَدهاُس، مثل الَلْبِث والَلباث: املكان السهل اللنيِ 

 : رمل َأْدَهُس بنيِ  الدهس. قال العجاج:برتاب وال طني. ولونُه الُدْهَسُة. يقال
محرة منها. قال املعلى مواصال قفا ورمال أدهسا * ورمال دهس، وعنز دهساء، وهي مثل الَصْدآء إال  أهنا أقل 

( صفااي * يصور عنوقها أحوى زنيم * واخللعة: خيار املال. 2( العبدى: وجاءت خلعة دهس )1ابن مجال )
 يصوع " أي يفرق. وعنوق: مجع عناق.ر: مييل. ويروى: " ويصو 

_________ 
 ( يروى ابحلاء واجليم.1)
* له ظْأٌب كما َصِخَب الغرمُي * والدهس: الىت ( وعند البكري " دبس ". وبعده: يفرق بينها صدع رابع 2)

موقرة لة صفية، إذا كانت لوهنا لون الرتاب، وهى مشبهة ابلدهاس من الرمل. والصفااي: الغزيرات. ويقال خن
 ابحلمل. والظأب: الصوت، والزنيم: التيس الذى له زمنتان.
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 الَدهارِيُس: الدواهي، حكاه أبو عبيد. ]دهرس[
 لراءفصل ا
الَرْأُس جيمع يف الِقلَِّة أرؤس، وىف الكثرة رءوس. وبيت رأس: اسم قرية ابلشام كانت تباع فيها اخلمور.  ]رأس[

ئة من بيت رأس * يكون مزاجها عسل وماء * وإمنا نصب مزاجها على أنه خرب قال حسان بن اثبت: كأن سبي
ث كان اسم جنس. ولو كان اخلرب معرفة حمضة كان فجعل االسم نكرة واخلرب معرفة، وإمنا جاز ذلك من حي

 من بين ُجَشِم ْلثوم: ِبَرأسٍ لقبح. قال األصمعي: يقال للقوِم إذا كثروا وَعزُّوا: ُهْم رَْأٌس. وهو قول عمرو بن كُ 
م. ورََأَس فالٌن بِن َبْكٍر * َنُدقُّ به الُسهوَلَة واحلُزوان * وأان أرى أن ه أراد به الرئيس، ألن ه قال ندق به، ومل يقل هب

 (1القوَم يـَْرَأُس ابلفتح، ِرايسًة، وهو رَئِيُسُهْم. ويقال أيضا: ريس، مثل قيم. قال الشاعر )
_________ 

 اثنيا يف )خرف( واثلثا يف )ثول( . الكميت. وأيتى (1)
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ختاف وال هلذا جرأة * هُتْدى الَرِعيَُّة ما تلقى األماَن على ِحياِض حممٍد * ثـَْوالُء خُمْرَِفٌة وِذْئٌب َأْطَلُس * ال ذي 
ُه أان عليهم تـَْرئيساً َفرَتَأََّس هو، واْرأتَََس عليهم. ورََأْسُتُه فهو َمْرُؤوٌس ورَئِيٌس، إذا أصبَت استقام الَريِ ُس * َورأَّْستُ 

الرؤوس رآس. والعامة رأسه. َوشاٌة رَئيٌس، إذا أصيب رأُسها، من غنم رآسى، مثل حباجى ورماثى. ويقال لبائع 
وساِئُرها أبيض. واأَلرْأُس: الرجل العظيم الَرْأِس.  تقول: رواس. ونعجٌة رَْأساُء، أي سوداء الرأس والوجهِ 

والُرَؤاِسيُّ مثله، وشاٌة أرأس. وال يقال رؤاسى عن ابن السكيت. والرءوس من اإلبل: البعري الذي مل يبق له 
ة مثله، حكامها أبو عبيد عن الفراء. وقدم فالن من رأس عني، وهو موضع. والعامِطْرٌق إالَّ يف رأسه. واملرائس 

تقول: من رأس العني. قال يعقوب: ويقال هو راِئُس الكالب، فهو يف الكالب مبنزلة الرئيِس يف القوم. 
 وقوهلم: رُمَي فالٌن منه يف الرأس، أي أعرض
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 يسمَّ فاعُله، أي ساَء رأُيك يفَّ حىت  ال تقول: رُميُت منك يف الرأِس، على ما مل عنه ومل يـَْرَفْع به رَْأساً واستثقله.
 عليَّ كالمك من رأٍس، وال تقل من الرأس، والعامة تقوله. وقوهلم: أنت على تقدر أن تنظر إيل . وتقول: َأِعدْ 



ه. قال ابن مقبل: إذا اْضَطَغْنُت ِرايِس أمِرك، أي أو له. والعامة تقول: على رْأِس أمرك. وِرائُس السيف: مقبض
 ر، يعىن املرفق.( * قوله شسف، أي ضم1سالحي عند َمْغِرِضها * وِمْرَفٍق كِرائِس السيِف إْذ شسفا )

الَربيُس: الُشجاع والداهية. يقال: داهيٌة رَْبساُء، أي شديدة. قال أبو زيد: يقال جئَت أبموٍر ربس،  ]ربس[
تباس: االكتناز يف اللحم وغريه. وكبش ربيس، أي مكتنٌز أعجُز مثل رَبيٍز. وهى الدواهي، مثل دمس. واالر 

 وذكر ابُن دريد: أن  أصل الَرْبِس الضرُب ابليدين. يقال ربسه بيديه. وحكى بعُضهم: رََبَس ِقْربـََتُه، أي مألها.
_________ 

صبح موعدها * بصدرة ( قال ابن برى: الصواب " مث اضطغنت سالحي ". وقبله: وليلة قد جعلت ال1)
 العنس حىت تعرف السدفا:
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، أي ضعف، حىت تفرقوا.  واربس أمرهم اربساسا: لغة يف اْرَبثَّ
ُل الرِْجَس على الذين ال يـَْعِقلوَن{ : إنه العقاب الرجس: القذر. وقال الفراء يف قوله تعاىل }وجَيْعَ  ]رجس[

ما لغتان أبدلت السني زااي، كما قيل لالسد: االزد. والغضب، وهو مضارع لقوله: الرجز. قال: ولعله
هدير البعري. ورََجَسِت السماُء تـَْرُجُس، إذا رعدْت والرجس، ابلفتح: الصوت الشديد من الرعد، ومن 

ْت مثُله. وسحاٌب رَجَّاٌس، وبعرٌي رَجَّاٌس. قال ابن األعرايب: يقال هذا راِجٌس َحَسٌن، أي ومتخََّضْت. وارجَتَسَ 
ل مث يُْدىل ٌد حسٌن. ويقال: هم يف َمْرجوَسٍة من أمرهم، أي يف اختالط. وامِلْرجاُس: حجٌر يشدُّ يف طرف احلبراع

ْنقى البئر. قال الشاعر: إذا رأوا كريهة يرمون ىب * يف البئر فَيْمَخُض احلَْمَأَة حىت  تثور، مث ُيْسَتقى ذلك امل اُء فتـَ
 ( يف قعر الطوى *1رميك ابملرجاس )

_________ 
 صحاح - 118( ويروى: " ابملرداس ". 1)
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و مسيت به رجال مل نرجس معرب، والنون زائدة، النه ليس يف الكالم فعلل، وىف الكالم نفعل. فل ]نرجس[
تصرفه النه مثل نضرب. ولو كان يف االمساء شئ على مثال فعلل لصرفناه كما صرفنا هنشال، الن يف االمساء 

 عفر.فعلال مثل ج



َرَدْسُت القوَم َأْرُدُسُهْم َرْدساً، إذا رميَتهم حبجر، قال الشاعر: إذا َأخوَك َلواَك احلَقَّ ُمْعرَتِضاً * فاْرُدْس  ]ردس[
خاَك ِبَعْبٍء مثل َعتَّاِب * يعين مثل بين َعتَّاٍب. وكذلك راَدْسُت القوَم ُمراَدَسًة: ورجٌل ِردِ يٌس، ابلتشديد. أَ 

جٌر يُرمى يف البئر لُيعَلم أفيها ماٌء أم ال؟ ومنه مسى الرجل. وأما قول عباس ابن مرداس السلمى: وامِلْرداُس: ح
 اجملمع * فكان االخفش جيعله من ضرورة الشعر. وأنكره املربد، اس يفوما كان حصن وال حابس * يفوقان مرد

يفوقان شيخي يف جممع ". ويقال: ومل جيوز يف ضرورة الشعر ترك صرف ما ينصرف. وقال: الراوية الصحيحة " 
 ما أدرى أين ردس؟ أي أين ذهب.
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: البئر  َرسُّ احلُمَّى وَرسيُسها واحد، وهو ]رسس[ أوَُّل َمسِ ها. وقوهلم: بَلغين رس من خرب، أي شئ منه. والَرسُّ
زهري: بكرن بكورا واستحرن املطويَّة ابحلجارة. والرس: اسم بئر كانت لبقية من مثود. والرس: اسم واد يف قول 

وحي عاف بسحرة * فهن ووادى الرس كاليد للفم * والرسيس: الشئ الثابت. وأما قول زهري: ملن طلل كال
( منازله * عفا الرس منها فالرسيس فعاقله * فهو اسم ماء. وعاقل: اسم جبل. ورسست رسا، أي حفرت 1)

: اإل صالُح بني الناس، واإلفساُد أيضاً. وقد َرَسْسُت بينهم، وهو من بئرًا. وُرسَّ املي ُت، أي ُقرِبَ. والَرسُّ
ث به نفسه. وَرسَّ فالٌن خرَب القوم، إذا َلِقيَـُهْم وتعر ف األضداد. وفالن يـَُرسُّ احلديَث يف نفسه، أي حيد ِ 

 أمورهم. ورسرس البعري، أي متكن للنهوض.
_________ 

 ( يف اللسان " عف ".1)
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ُس: االرتِعاُش واالنتفاض. وقد رعس فهو راعس. قال الراجز: واملشريف يف االكف الرعس * عْ الرَ  ]رعس[
( * ابلقلعيات نطاف االنفس * أبو عمرو: الَرَعساُن: حتريك الرأس من الِكرَب. 1مبوطن ينبط فيه احملتسى )

جالئى يوم فيد وقربوا وا رادوأنشد لنبهان: سيعلم من ينوى جالئى أنىن * أريب أبكناف النضيض حبلبس * أ
* حلى ورؤوسا للشهادة ترعس * وانقٌة َرعوٌس، وهي اليت قد َرَجَف رأُسها من الِكرَب. الفراء: َرَعْسُت يف املشي 

َأْرَعُس، إذا مشيَت مشياً ضعيفاً من إعياٍء أو غريه. واالرتِعاُس مثل االرتعاش واالرتعاد. وأرعسه مثل أرعشه. 
 :يفاقال العجاج يصف س



 ( *2ذرى إبرعاس ميني املؤتلى )ي
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل: " يرعد فيه ". صواب روايته من املخطوطة واللسان. واحملتسى: حمتفر احلسى.1)
 ( بعده:2)

 خضمة الدارع هذ املختلى:
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 مقصرا مرتعش اليد.ويروى ابلشني، يقول: يقطع وإن كان الضارب 
رْيُ. ويف احلديث: " أنَّ رجاًل َرَغَسُه هللا مااًل ". قال األموي: أي أكثر له وابرَك له لَنماُء واخلالَرْغُس: ا ]رغس[

( 1فيه. وتقول: كانوا قلياًل فـََرَغَسُهُم هللا، أي أكثرهم هللا وَأمْناُهْم. وكذلك هو يف احلسب وغريه. قال العجاج )
 لعجاج:( * والنصاب: االصل. وقال رؤبة بن ا2س بغري تعس * إمام رغس يف نصاب رغس ): خليفة سا

 ( * يعىن املبارك امليمون.3حىتَّ رأينا وْجَهك املرغوسا )
_________ 

 ( ميدح بعض اخللفاء.1)
يف ( قال ابن برى: صواب إنشاده " أمام " ابلفتح، الن قبله: حىت احتضران بعد سري حدس * أمام رغس 2)

 نصاب رغس * خليفة ساس بغري فجس
 ء من ال يقرع الناقوسا:( قبله: دعوت رب العزة القدوسا * دعا3)
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 الَرْفُس: الضرب ابلرِْجِل. وقد رفسه يرفسه []رفس
الركس: رد الشئ مقلواب. وقد رََكَسُه وَأرَْكَسُه مبعىًن. }وهللاُ َأرَْكَسُهْم مبا َكَسبوا{ ، أي ردَّهم إىل ُكفرهم.  ]ركس[

 من الناس. أمٍر، أي قد جنا منه. والرِْكُس، ابلكسر: الرِْجُس. والرِْكُس أيضاً: الكثريواْرَتَكَس فالٌن يف 
والراِكُس: اهلادي، وهو الَثور وسط البَـْيَدِر َتدور عليه الثريان يف الدايسة. وراكس يف شعر النابغة: وعيد أىب 

 ية: فرقة بني النصارى والصابئني.قابوس يف غري كنهه * أاتىن ودوين راكس فالضواجع *: اسم واد. والركوس



املي ت وَأْرَمْسُتُه: دفنته. ورَمسوا قرَب فالن، إذا كتموه وَسوَّْوُه مع رمست عليه اخلرب: كتمته. وَرَمْسُت  ]رمس[
 االرض.
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لشاعر: ورمسته حبجر، أي رميته. والَرْمُس: تراب القرب، وهو يف األصل مصدر. واملَْرَمُس: موضع القرب. قال ا
 اليت تُثري الرتاب وَتدِفُن اآلاثر.خبَْفٍض َمْرَمسي أو يف يَفاٍع * ُتَصوِ ُت هاَميت يف رْأِس َقرْبي * والَرواِمُس: الرايح 

( : فَلمَّا أْن رَآُهْم قد تدانوا * أاتهم بني أرحلهم يريس * وقد 1الَرْيُس: التبخرت، ومنه قول الشاعر ) ]ريس[
 ( .2راس ريسا وريساان )

 فصل السني
( ابلتحريك: املاء املتغري. وقد سجس املاء ابلكسر، حكاه أبو عبيد. وقوهلم: ال آتيك 3الَسَجُس ) ]سجس[

 َسجيَس ُعَجْيٍس،
_________ 
 ( أبو زبيد.1)
 ( راس يريس ريسا وريساان: تبخرت، يكون لالنسان واالسد.2)
 تغري.( يف الغريب املصنف: السجس بكسر اجليم: املاء امل3)
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َفرى: ُهناِلَك ال َأْرُجو َحياًة تسرين * سجيس اللياىل  وسجيس اأَلْوَجِس، وَسجيَس الليايل، أي أبدًا. قال الَشنـْ
 مبسال ابجلرائر

يف أظماء االبل: أن تنقطع مخسًة  سدس الشئ وسدسه: جزء من ِستٍَّة. والِسْدُس ابلكسر، من الورد ]سدس[
لبعرُي، إذا أَْلَقى الِسنَّ بعد الَرابِعَيِة، وذلك َدَس الَرُجُل، أي ورَدْت إبُله ِسْدساً. وَأْسَدَس اوترد السادس. وقد َأسْ 

ويقال:  يف السنة الثامنة. وَأْسَدَس القوُم: صاروا ستًة. وبعضهم يقول للُسدِس َسديٌس، كما يقال للُعْشِر َعشرٌي.
لتحريك:  َسديٌس، إذا أتت عليها السنُة السادسة. والَسَدُس ابال آتيك َسديَس ُعَجْيٍس: لغة يف َسجيٍس. وشاةٌ 

الِسنُّ قبل البازل، يستوي فيه املذكَّر واملؤنث ; ألن  اإلانث يف األسنان كلُّها ابهلاء إال  الَسَدَس والَسديَس 
 (1غيف ورغف. ومجع السدس سدس، مثل أسد وأسد. قال الشاعر )والبازَل. ومجع الَسديِس سدس، مثل ر 



_________ 
 ( منصور بن مسجاح.1)
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فطاف كما طاف املصدق َوْسَطها * خُيَريَُّ منها يف الَبواِزِل والُسْدِس * وإزاٌر َسديٌس وُسداِسيٌّ. وَسَدْسُت القوَم 
ح: أبو أمواهلم. وَأْسِدُسُهْم ابلكسر، إذا كنت هلم سادسا. وسدوس ابلفتَأْسُدْسُهْم ابلضم، إذا أخذَت ُسْدَس 

َلساُن األخضر. قال األفوه األ وديُّ: والليُل كالَدْأماِء ُمْسَتْشِعٌر * ِمن دونه لوانً قبيلة. وسدوس ابلضم: الطَيـْ
اسم رجل. وقال ابن كلوِن الُسدوْس * وكان األصمعيُّ يقول: السدوس ابلفتح: الطيلسان. وسدوس ابلضم: 

( . وأنشد أبو 1س الىت يف طيئ ابلضم. والسندس: البزيون )الكلىب: سدوس الىت يف بىن شيبان ابلفتح. وسدو 
 ( : وداَويـُْتها حىتَّ َشَتْت َحَبِشيًَّة * كأن عليها سندسا وسدوسا2عبيد )

شد اليب زبيد الطائى: أىف حق الَسريُس: الذي ال أييت النساَء. وقال أبو عبيدة: هو العنني. وأن ]سرس[
 لسريس *مواسايت أخاكم * مباىل مث يظلمين ا

_________ 
 ( البزيون كجردحل، وعصفور: السندس.1)
 يد بن خذاق العبدى. من قصيدة مفضلية.( ليز 2)
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 وفحل سريس، بني السرس، إذا كان ال يلقح.
ة. وفالٌن َسِلُس البول، إذا شئ سلس، أي سهل. ورُجٌل َسِلٌس، أي لنيِ ٌ منقاٌد بنيِ  الَسَلِس والَسالس ]سلس[
( : 1يُط ينَظم فيه اخلَرُز األبيض الذي تلبسه اإلماء. قال الشاعر ) يستمسكه. والَسْلُس ابلتسكني: اخلكان ال

َلٍة وُسلوِس ) ( * والُسالُس: َذهاب العقل. واملَْسلوس: 2وَيزيُنها يف الَنْحِر َحْلٌي واضٌح * وَقالِئٌد من ُحبـْ
 قد سلس.الذاهب العقل. و 

 اسم بلدة، عن يعقوب.سلعوس بفتح الالم:  ]سلعس[
 (3سنبس: أبو حى من طيئ. ومنه قول الشاعر ) ]سنبس[

_________ 



 ( هو عبد هللا بن مسلم من بىن ثعلبة بن الدول. وىف املفضليات: " عبد هللا بن سلمة الغامدى ".1)
 ( قبله: ولقد هلوت وكل شئ هالك * بنقاة جيب الدرع غري عبوس2)
 ( هو االعشى.3)
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 ها القانص السنبسى * يشلى ضراء إبيسادهابحفص
َس الرجُل أموَر الناس، على ما مل يسم فاعله، إذا ُملِ َك أمرهم. ويروى  ]سوس[ ُسْسُت الرعي ة ِسياَسًة. وُسوِ 

ت خطأٌ. ( : لقد ُسوِ ْسِت أمَر بنيِك حىت  * تـَرَِكْتِهْم َأَدقَّ من الَطحنِي * قال الفراء: قوهلم ُسوِ سْ 1قول احلطيئة )
مِ َر وُأمِ َر عليه. والسوُس: الطبيعة. يقال: الفصاحة من ُسوِسِه، أي وفالن جمر ٌب قد ساَس وسيَس عليه، أي أُ 

من طبعه. وفالٌن ِمن سوِس صدٍق وتوِس صْدٍق، أي من أصل ِصْدٍق والسوُس: دوٌد يَقع يف الصوف والطعام. 
ضا. قال ذا وقع فيه السوُس. وكذلك َأساَس الطعام، وسوس أيوالَسْوُس ابلفتح: مصدر ساَس الطعاُم َيساُس إ

 (2الراجز )
_________ 

 ( خياطب أمه. وقبل البيت الثاين: جزاك هللا شرا من عجوز * ولقاك العقوق من البنني1)
 ( هو زرارة بن صعب بن دهر2)
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شاة َتساُس َسْوساً، أي كثر قملها. قد أطعمتين دقال حوليا * مسوسا مدودا حجراي * أبو زيد: ساَسِت ال
 وأساست مثله.

َتَظُم َفقاِر الَظْهِر، وقال أبو عمرو: السيساُء من الفرس: احلارك، ومن احلمار: الَظْهر.  ]سيس[ السيساُء: ُمنـْ
 ( : لقد مَحََلْت قيَس بن َعْيالَن َحْربُنا * على ايِبسِ 1لشاعر )وهو فعالء ملحق بسرداح ومجعه سياسي. قال ا

 السيساِء حمدوِدب الَظْهِر * أي محلناهم على مشقة وشدة.
 فصل الشني

مكان شأس، مثل شأز. وقد َشِئَس مكانُنا، أي صلب وغلظ. وأمكنة شوس، مثل جون وجون، وورد  ]شأس[
 من اطب امللك: وىف كل حى قد َخَبْطَت بِِنْعَمٍة * َفُحقَّ ِلَشْأسٍ وورد. وشأس: أخو علقمة الشاعر، قال فيه خي



 نداك ذنوب *
_________ 

 ( االخطل: وامسه غياث بن عوف.1)
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 قال: نعم وأذنبة! فأطلق عنه وكان قد حبسه.
الَشْخُس: االضطراب واالختالف. يقال: َتشاَخَسْت أسنانُه، إذا اختلفْت ومال بعُضها وسَقَط  ]شخس[

ُبُه ُمَتشاِخُس *   البعض من اهلََرم. قال أرطاُة بن ُسَهيَّة املر ي : وحنن كَصدِْع الُعسِ  إْن يـُْعط شاعباً * َيَدْعُه وفيه َعيـْ
 ( .1لسكيت: يقال: تشاخس ما بني القوم، أي فسد )أي وإن ُأْصِلَح فهو متمايٌل ال يستوى. ابن ا

ف. رَُجٌل َشِرٌس، أي َسيُئ اخللق بني  الَشَرِس والَشراَسِة. وهو شرس وأشرس، أي عسري شديد اخلال ]شرس[
 (2وَتشاَرَس القوُم، أي َتعاَدوا. ومكان شرس، أي غليظ. قال الراجز )

_________ 
 ن بفالن وَأْشَخَص به، إذا اغتابه ".ة )شخص( : " يقال أشخص فال( يف ماد1)
( العجاج. وقال ابن برى: صواب إنشاده على التذكري يصف مجال: إذا أنيخ مبكان شرس * خوى على 2)

بله: كأنه من طول جذع العفس * ورمالن اخلمس بعد اخلمس * ينحت من أقطاره مستوايت مخس * وق
 بفأس:
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( على مستوايت مخس * كركرة وثفنات ملس * والشرس ابلكسر: ِعضاُه 1إذا أنيخت مبكان شرس * خرت )
رعى إبُلهم الِشْرَس. وأرٌض اجلََبِل، وهو ما َصُغر من شجر الشوك كالُشرْبُِم واحلاج. وبنو فالن ُمْشِرسوَن، أي ت

 ، عن يعقوب.ُمْشرَسٌة: كثرية الشرس
 رجل َشْكٌس ابلتسكني، أي صعب اخللق. قال الراجز: ]شكس[

شكس عبوس عنبس عذور * وقوم شكس، مثال رجٍل َصْدٍق وقوٍم ُصْدٍق. وقد َشِكَس ابلكسر َشكاَسًة. 
 وحكى الفراء: رجل شكس، وهو القياس.

قالوا للَمْفِرِق َمفاِرُق. قال الشاعر  كأهنم جعلوا كل انحية منها مشسا، كما  ع على مُشوٍس،الَشْمُس جتم ]مشس[



(2) 
_________ 

 ( يف اللسان " خوت ".1)
 .149( يف اللسان أنه " االشرت النخعي ". وهو من أبيات ثالثة يف محاسة أىب متام. شرح املرزوقى 2)
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* وتصغريها مُشَْيَسٌة. وقد مشَََس يـَْوُمنا َيْشُمُس ضاُن بـَْرٍق أو ُشعاُع مشوس محى احلديد عليهم فكأنه * َومَ 
يضاً مُشوساً ومِشاساً، أي منع ظهره، َوَيْشَمُس، إذا كان ذا مَشٍْس. وَأمْشََس يومنا ابأللف كذلك. ومشَََس الفرُس أ

ص. ومشس ىل فالن، إذا أبَدى لك فهو فرس مَشوٌس وبه مِشاٌس. ورَجٌل مَشوٌس: صعب اخللق. وال تقل مشو 
َشمََّس، أي انتصب للشمس. عداوته. والَشْمُس: ضرب من القالئد. وشئ مشمس، أي ُعِمَل يف الَشمِس. وتَ 

ْرابئها ُمَتَشمِ ساً * َيدا ُمْذنٍب يستغفر هللَا اتِئِب * وقد مست العرب عبد مشس، قال ذو الرمة: َكَأنَّ َيَدْي حِ 
الن يف النسبة إىل كل اسم مضاف ثالثة مذاهب: إن شئت نسبت إىل االول منهما، والنسبة إليه عبشمى 

ال ( : وهم صلبوا العبدى يف جذع خنلة * ف1القيس. قال الشاعر )كقولك عبدى إذا نسبت إىل عبد 
 عطست شيبان إال أبجدعا *

_________ 
 ( هو سويد بن أىب كاهل.1)

(3/940) 

 

مطليب إذا نسبت إىل عبد املطلب. وإن  خفت اللبس فقلت مشسي. كما قلتوإن شئت نسبت إىل الثاين إذا 
ذا شئت أخذت من االول حرفني ومن الثاين حرفني، فرددت االسم إىل الرابعي مث نسبت إليه فقلت عبد رى إ

( : وتضحك مىن شيخة عبشمية * كأن مل ترا 1نسبت إىل عبد الدار، وإىل عبد مشس عبشمى. قال الشاعر )
( * وقد تعبشم الرجل كما تقول: تعبقس إذا تعلق بسبب من أسباب عبد القيس، إما 2أسريا ميانيا )قبلى 

بن العالء يقول: أصله عب مشس، ر أو والء. وأما عبشمس بن زيد مناة بن متيم، فإن أاب عمرو حبلف أو جوا
( . وقال ابن 3) أي حب مشس، وهو ضوؤها، والعني مبدلة من احلاء كما قال يف عب قر، وهو الربد

 .االعرايب: امسه عبء مشس ابهلمز، والعبء والعبء: العدل، أي هو عدهلا ونظريها. يفتح ويكسر



_________ 
 ( هو عبد يغوث بن وقاص احلارثى.1)
 صبان على االمشوىن يف وجه رسم مل ترا اباللف ال ابلياء. قاله نصر( انظر ال2)
 ( انظر ما سبق يف مادة )عبقر( .3)

(3/941) 

 

ًا أو تـََغيُّظاً. والرجُل َأْشَوُس من قوم شوٍس. قال أبو  ]شوس[ الَشَوُس ابلتحريك: النظُر مبَؤخر العني َتَكربُّ
  الىت ينظر هبا.عمرو: ويقال َتشاوَس إليه، وهو أن ينظر إليه مبؤخر عينه ومييل وجهه يف شق العني

 فصل الضاد
 رس عسر شكس.بُـَثْت. ورجٌل َضِبٌس وَضبيٌس، أي شضبست نفسه ابلكسر، أي َلِقَسْت وخَ  ]ضبص[
الَضْرُس: الِسنُّ، وهو مذكَّر ما دام له هذا االسم، ألنَّ األسنان كلَّها إانٌث إال األضراس واألنياب.  ]ضرس[

ا مجع على ضروس. وقال الشاعر يصف  قرادا: وما ذكر فإن يكرب فأنثى * شديد االزم ليس له ضروس ورمبَّ
(1* ) 

_________ 
 الشطرنج: وخيل يف الوغى إبزاء ( قال ابن برى: صواب إنشاده: ليس بذى ضروس. وبعده أبيات لغز يف1)

قتتلوا خيل * هلام جحفل جلب اخلميس * وليسوا ابليهود وال النصارى * وال العرب الصراح وال اجملوس * إذا ا
 الصحاح - 119رأيت هناك قتلى * بال ضرب الرقاب وال الرؤوس * 
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النه إذا كان صغريا كان قرادا، فإذا كرب مسى حلمة. والضرس أيضا: أكمة خشنة. والِضْرُس أيضاً: املَْطرة 
الرض ضروس من مطر، إذا وقعت فيها قطع القليلة، واجلمع ضروس. قال االصمعي: يقال وقعت يف ا

هَم، إذا عجمته. قال دريد ابن متفرقة. والضرس ابلفتح: العض الشديد ابألضراس. يقال: َضَرْسُت الس
َسُهُم الزمان: اشتدَّ عليهم. وانقٌة ( * به َعلماِن من عقب وضرس * وَضرَ 1الصمة: وأمسر من قداح النَـْبع َفرٍع )

تعضُّ حالبها. ومنه قوهلم: " هي جبن ضراسها "، أي حبداثن نتاجها. وإذا كانت كذلك َضروٌس: سيِ ئة اخللق 
( : َعطْفنا هلم َعْطَف الضروِس من املال * بشْهبَاء ال ميشي الضراء رقيبها * 2ر )حامت عن ولدها. قال بش



 (3احلجارة الىت طويت هبا البئر. قال الراجز )والضروس بضم الضاد: 
_________ 

 قال ابن برى: صواب إنشاده:( 1)
 وأصفر من قداح النبع صلب

 ( ابن أىب خازم.2)
 ( ابن ميادة.3)

(3/942) 

 

ل أبن أبن دلوك عن حد الضروس واللنب * وبئر مضروسة وضريس، أي مطويَّة ابحلجارة. وأْضَرَسُه ال قائأما يز 
ي جرَّبْتُه وأحكمْته. والرجل ُمَضرٌَّس. وقال أبو عمرو: املضرس أمُر كذا: أقلقه. وَضرَّسْتُه احلروب َتْضريساً، أ

شي. وَحرٌَّة مَضرََّسة وَمْضروَسٌة: فيها حجارٌة الذي جرب االمور. وتقول أيضا: ربط مضرس، لضرٍب من الوَ 
والَضَرُس  ٌل أخرُس أْضَرُس، إتباٌع له.كأضراس الكالب، عن أىب عبيد. وَتضاَرَس الِبناُء، إذا مل َيستِو. ورج

ابلتحريك: كالٌل يف السنِ  من تناول شئ حامض. وقد َضِرست أسنانُه ابلكسر. ورجٌل َضِرٌس شرس، أي 
 عن اليزيدى.صعب اخللق. 

الُضْغبوُس والَضغابيُس: صغار الِقثَّاء. وىف احلديث: " أهدى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ]ضغبس[
 ضغابيس ".
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( : قد َجرََّبْت َعرَِكي يف كلِ  ُمْعرَتٍَك * َغلُب الرجال 1ويشبَّه الرجُل الضعيف به فيقال ُضْغبوٌس. قال جرير )
 ة: مولعة حبب الضغابيس. وقد ذكر يف ابب الباء.بيس * وامرأة ضغب( فما ابل الضغا2)

 ضهس الشئ ضهسا: عضه مبقدم فيه. ]ضهس[
 فصل الطاء

 الطخس، ابلكسر: االصل والنجار. ]طخس[
الطرس: الصحيفة، ويقال هي اليت حمَُِيْت مث ُكِتَبْت. وكذلك الطلس، واجلمع أطراس. وطرسوس: اسم  ]طرس[

 ، الن فعلوال ليس من أبنيتهم. يف ضرورة الشعربلد، وال خيفف إال



الِطْرِفساُن: الِقطعة من الرمل. قال ابن مقبل: أُنيَخْت فَخرَّْت فوق عوٍج َذواِبٍل * وَوسَّْدُت رأسي  ]طرفس[
 طرفساان منخال *
_________ 

 ( يهجو عمر بن جلأ التيمى.1)
 ع: " غلب الرجال ".يف ديوانه املطبو االسود " والذى  ( قال ابن برى: صواب إنشاده " غلب2)

(3/943) 

 

 طرمسة: االنقباض والنكوص. والطرموس: خبز امللة.الِطْرِمساُء، ابملد: الظلمُة. وال ]طرمس[
 ( :1الَطسُّ والَطسَُّة: لغة يف الطست. قال محيد ابن ثور ) ]طسس[

توِقُدَها الشمُس اْئِتالَق الرُتِْس * واجلمع  ( * وقال رؤبة: حىت رأتىن هاميت كالطسِ  *2كأن طسا بني فنزعاته )
لبالد، أي ذهب. قال الراجز: عهدي أبظعان الكتوم متلس * صرم ِطساٌس وُطسوٌس وَطسَّاٌت. وَطسََّس يف ا

 ( جنايب هبا مطسس *3)
_________ 

 ( قال ابن برى: البيت حلميد االرقط. وليس حلميد ابن نور كما زعم اجلوهرى.1)
ا بني بينا الفىت خيبط يف غيساته * إذ صعد الدهر إىل عفراته * فاجتاحها مبشفرى مرباته * كأن طس( قبله: 2)

 قنزعاته * موات تزل الكف عن صفاته
 ( يف اللسان: " صرم جناين "، ابلنون.3)
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َس الثوب طفس الربذون يطفس طفوسا، أي مات. والَطفُس، ابلتحريك: الَوَسَخ والدرُن. وقد َطفِ  []ط س
 ( : واحدة الطنافس.1ابلكسر، طفسا وطفاسة. ورجل طفس. والطنفسة )

( طَْلساً فـََتَطلََّس. واألْطَلُس: اخلََلُق، وكذلك الِطْلُس ابلكسر. 2لطلس: احملو. وقد طلست الكتاب ) ]طلس[
اِر ليس له * إال الِضرَاء وإال  اجلمع أْطالٌس. يقال: رجٌل أْطَلُس الثوب. قال ذو الرم ة: ُمَقزٌَّع أْطَلُس األْطمو 

لونه ُغربٌة إىل السواد. وكلُّ ما كاَن على لونه فهو أْطَلُس. ( * وذئٌب أْطلُس، وهو الذي يف 3َصْيَدها َنَشُب )
ِلسِة، واهلاء يف اجلمع للعجمة، ألنَّه فارسيٌّ معرب. والعامة تقول الطيلسان والطَْيلساُن بفتح الالم: واحد الطَيا



، حنو سيد لالم. فلو رمخت هذا يف النداء مل جيز، النه ليس يف كالمهم فيعل بكسر العني إال معتالبكسر ا
 وميت.

_________ 
 ( الطنفسة مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وابلعكس.1)
 س الكتاب يطلسه طلسا.( طل2)
 ( ليس له نشب، أي مال. الضراء: الكالب الضارية.3)

(3/944) 

 

 الطمرس والطمروس: الكذاب. طمرس[]
اُء ) ]طمس[ ( . وقد َطَمَس الطريُق َيْطُمُس وَيْطِمُس، وَطَمْسُتُه َطْمساً، يتعدَّى وال 1الُطموُس: الدروُس واالحمِ 

ْها، كما يتعدَّى. واْنَطَمَس الشئ وتطمس، أي احمى ودرس. وقوله تعاىل: }رَبَّنا اْطِمْس عَ  َلى أمواهلم{ ، أي َغريِ 
 وجوها{ .قال عز  وجل : }ِمْن قبِل أن نطمس 

رغيف طملس، بتشديد الالم، أي جاف. قال ابن االعرايب: قلت للعقيلي: هل أكلت شيئا؟ فقال:  ]طملس[
 قرصتني طملستني.

راذان واملزارعا * وحنطة طيسا  الطَْيُس: الكثري من املال والرمل واملاء وغريها. قال االخطل: خلوا لنا ]طيس[
 ( منهال * أخضر طبسا زغربيا طيسال *2بحت من شربمان )ما اينعا * وقال آخر يصف محريا: فصوكر 

_________ 
 ( يف نسخة: " واالمتحاء ".1)
 ( يف العيىن: " من شربقان منهال ".2)

(3/944) 

 

 ( :1والطيسل مثل الطيس، والالم زائدة. وقول الراجز )
يعين الكثري من الرمل. والطاس: الذى يشرب فيه. والطاوس: طائر، ( * 2َعَدْدَت قومي كَعديِد الطَْيِس )

" أشأم من طويس "، وهو خمنث كان ابملدينة، وقال: اي  دات. وقوهلم:ويصغر على طويس بعد حذف الزاي
أهل املدينة توقعوا خروج الدجال ما دمت حيا بني ظهرانيكم، فإذا مت فقد أمنتم ; الىن ولدت يف الليلة الىت 



فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وفطمت يف اليوم الذى مات فيه أبو بكر رضى هللا عنه، وبلغت مات 
اليوم الذى قتل فيه عمر رضى هللا عنه، وتزوجت يف اليوم الذى قتل فيه عثمان رضى هللا عنه، وولد احللم يف 

( " فلما ختنث جعله طويس طويسا 3ىل ولد يف اليوم الذى قتل فيه على رضى هللا عنه. وكان امسه " طاوس )
* شى على  م * وأان أشأم من مي( ويسمى بعبد النعيم. وقال يف نفسه: إنىن عبد النعيم * أان طاوس اجلحي4)

 ظهر احلطيم *
_________ 

 ( رؤبة.1)
 ( بعده:2)

 إذ ذهب القوم الكرام ليسى
 ( على احلكاية. وىف اللسان " طاوسا ".3)
 له طويسا " فقط.( يف اللسان: " جع4)

(3/945) 

 

 والطوس: القمر. وطاس يطوس طوسا: حسن وجهه. والطاوس يف كالم أهل الشام: اجلميُل من الرجال.
 فصل العني

والعبس: ما يتعلق  َعَبَس الرجل يـَْعِبُس ُعبوساً: َكَلَح. وَعبََّس وجهه، شد د للمبالغة. والتعبس: التجهم. ]عبس[
ترى الَعَبَس احلْويلَّ َجْوانً بكوِعها *  ا وأبعارها فيجف عليها. قال جرير يصف امرأة:يف أذانب اإلبل من أبواهل

هلا َمَسكاً من غري عاٍج وال ذبل * يقال: أعبست اإلبل، أي صارت ذات َعَبٍس. وقد َعِبَس الوَسُخ يف يد 
عبس بن بغيض بن ريث  عبوس، أي شديد. وعبس: أبو قبيلة من قيس، وهوفالن، ابلكسر، أي يَِبَس. ويوٌم 

َعٌل من الُعبوس. والعنابس من  بن غطفان بن سعد بن قيس عيالن. والعنبس: االسد ومنه مسى الرجل، وهو فـَنـْ
 قريش: أوالد أمية بن عبد مشس
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االكرب. وهم ستة: حرب، وأبو حرب، وسفيان، وأبو سفيان، وعمرو، وأبو عمرو. ومسوا ابالسد. والباقون 
 ( .1م االعياص )يقال هل



( . والَعْنرَتيُس: الناقة الصلبة 2الُعْنف. والِعرْتيس: اجلب ار والغضباُن )الَعرْتََسُة: األخذ ابلشد ة و  ]عرتس[
 الشديدة. والنون زائدة، ألنَّه مشتق من العرتسة.

 ( :3قول الراجز )الَعْجُس والُعْجُس والِعْجُس: َمْقِبض القوس. وكذلك املعجس، مثال اجمللس. وأما  ]عجس[
هو طائفٌة من وسط الليل، كأنَّه مأخوذ من َعْجِس القوس. يقال: مضى َعْجٌس من وِفتيٍة نـَبـَّْهتُـُهْم ابلَعْجِس * ف

 الليل. والَعجاساُء: القطعة العظيمة من االبل. قال الراعى:
 ( *4إذا بركت منها عجاساء جلة )

_________ 
 ص، وأبو العيص.( وهم العاص، وأبو العاص، والعي1)
 م اخلباسات إذا ختيسا * عصبا وإن القى الصعاب عرتسا( زايدة عن املخطوطة: قال العجاج: ضخ2)
 ( هو منظور بن مرثد.3)
 ( عجزه:4)

 مبحنية أشلى العفاس وبروعا * وىف هامش املخطوطة: " الذى يف شعره: وإن خذلت ".

(3/946) 

 

 ( :1ل الضخم. قال العجاج )والعجاساء أيضا: الظلمة. والعجنس: اجلم
الهنا زائدة. وعجسىن عن حاجىت يعجسىن  ( * واجلمع عجانس، حبذف الثقيلة2اهد عجنسا )يتبعن ذا هد

عجسا، أي حبسين. والعجس: القبض على الشئ. وتعجست أمر فالن، إذا َتعقَّبته وتتب عته. يقال: تـََعجَِّست 
 ٌر َعجوٌس، أي منهمر. قال رؤبة:األرض ُغيوٌث، إذا أصاهبا غيٌث بعد غيث. ومط

و الذي ال يُلِقح. وقوهلم: ال آتيك َسجيَس أوطف يهدى مسبال عجوسا * وفحل عجيس، مثل عجيٍز، وه
ُعَجْيٍس، أي أبدًا. وُعَجْيٌس مصغٌَّر. قال الشاعر: فأْقَسْمُت ال آيت ابَن ضمرَة طائِعاً * َسجيَس ُعَجْيٍس ما أابن 

 طيىب: اسم مشية بطيئٍة. وقال أبو بكر بن السراج: عجيساء ابملد، مثل قريثاء.لساين * وعجيسى، مثال خ
_________ 

 ( الصحيح أنه جلرى الكاهلى.1)
 ( بعده:2)

 إذا الغراابن به مترسا:
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 أَزْل * َعَدَس يف األرض، أي ذهب. يقال: َعَدَسْت به املني ُة. قال الكميت: ُأَكلِ ُفها َهْوَل الَظالِم ومل ]عدس[
( . والعدس: شدة الوطئ، 1ُيساُر إيل  ابلليل. وَعَدْس: لغة يف َحَدْس ) أخا الليِل َمْعدوساً َعَليَّ وعاِدسا * أي

( " أي قوي ة على السري. والعدس ابلتحريك: 2والكدح أيضا. وجاء يف وصف الضُبع: " َعدوُس الُسرى )
ا قـَتَـَلْت. وَعَدْس: زجٌر للبغل. قال يزيد بن حب معروف. والَعَدَسُة: بثرٌة خترج ابإلنسان،  ُمَفر ٍِغ: َعَدْس ما ورمبَّ

 ( *3ِلَعبَّاٍد عليك إمارٌَة * جنْوِت وهذا حتملني طليق )
_________ 

( زجر للبغال. وىف اللسان أن العامة تقول " عد ". قال بيهس بن صرمي اجلرمى: أال ليت شعرى هل أقولن 1)
 ال السفار وكلتلبغليت * عدس بعد ما ط

 ة الشوى * عدوس السرى ال يقبل الكرم جيدها( منه قول جرير: لقد ولدت غسان اثلب2)
( بعده: فإن تطرقي ابب االمري فإنىن * لكل كرمي ماجد لطروق * سأشكر ما أوليت من حسن نعمة * 3)

 ومثلى بشكر املنعمني خليق:
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( بني احلمار والفرس 1ر: إذا محلت بزتى على عدس * على الذى )ورمبا مسوا البغل عدس، بزجره. قال الشاع
 * فال أابىل من غزا ومن جلس * وعدس، مثل قثم: اسم رجل. وهو زرارة ابن عدس.

الكميت يصف صائدا:  الَعَدبَُّس من اإلبل وغريها: الشديد املَُوثَُّق اخلَْلِق. واجلمُع الَعداِبُس. قال ]عدبس[
 مسى العدبس الكناىن.بردة * شثن البنان عدبس االوصال * ومنه حىت غدا وغدا له ذو 

الَعروُس نعت، يستوي فيه الرجل واملرأة ما داما يف إعراِسِهما. يقال: رجٌل عروٌس من رجال ُعُرٍس،  ]عرس[
 الرجل، ولبؤُة يكون أمريًا ". والِعْرُس ابلكسر: امرأةُ وامرأٌة َعروٌس من نساء َعراِئَس. ويف املثل: " كاَد الَعروُس 

 ( * ابلَرْقَمَتنْي له أجر وأعراس *3( : ليٌث ِهَزبـٌْر ُمِدلٌّ عند ِخيسِته )2. قال الشاعر )األسد ; واجلمُع أعراسٌ 
_________ 

 ( يف اللسان: " على الىت ".1)
 ( مالك بن خالد اهلذىل.2)
 ". ( يف اللسان: " حول غابته3)
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( وقـَْرُن الشمِس مرتفٌع * ُأْدِحيَّ عرسني فيه 2: حىتَّ َتالىف )( 1ِعْرسنِي. قال علقمة )ورمبا مسى الذكر واألنثى 
مركوم * وابن عرٍس: ُدَويـْبٌَّة تسمى ابلفارسية " راسو "، وجيمع على بنات عرس. وكذلك ابن آوى،  البيض

بنات ماء. وحكى وابن خماض، وابن لبون، وابن ماء. يقال: بنات آوى، وبنات خماض، وبنات لبون و 
ن ابن ِعْرٍس. االخفش: بنات عرس وبنو عرس، وبنات نعش وبنو نعش. والعرسي: لون من الصبغ، شبه بلو 

ا  والَعْرُس ابلفتح: حائٌط جُيَْعُل بني حائَطي البيت الشتويِ  ال يبلغ به أقصاه، مث يسقف، ليكون البيت أدفأ. وإمنَّ
ارسية " بيچهـ ". يقال بيت معرس. وذكر أبو عبيد يف تفسريه شيئا يفعل ذلك يف البالد الباردة. ويسمى ابلف

والعرس: طعام الوليمة، يذكر ويؤنث. قال الراجز: إان وجدان عرس احلناط  آخر غري هذا مل يرتضه أبو الغوث.
 * لثيمة مذمومة احلواط * ندعى مع النساج واخلياط *

_________ 
 ( ابن عبدة الفحل.1)
 : تدارك.( تالىف، ابلفاء2)
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ذ ُعْرساً. وَأْعَرَس أبهله، إذا بىن ) ( هبا، وكذلك إذا 1واجلمع االعراس والعرسات. وقد َأْعَرَس فالن، أي اختَّ
جز يصف محارا: يعرس أبكارا هبا وعنسا * أكرم عرس ابءة إذ َغشَيها. وال تقل عرس. والعامة تقوله. قال الرا

ضم َعْرساً، أي شددت عنقه إىل ذراعه وهو ابرٌك. واسم ذلك احلَْبِل أعرسا * وعرست البعري أعرسه ابل
ابلتحريك: الَدَهُش. وقد عرس الرجل ابلكسر، أي دهش، فهو َعِرٌس. وَعِرَس به أيضاً: الِعراُس. والَعَرُس، 

. وَأْعَرُسوا لغٌة فيه والَتعريُس: نزوُل القوم يف السفر من آخر الليل، يـَُقعون فيه وقعًة لالسرتاحة مث يرحتلونلزمه. 
 ر ِيَسُة: مأوى االسد. وذات العرائس: موضع.قليلة. واملوضُع ُمَعرٌَّس وُمْعَرٌس. والِعر ِيُس ابلتشديد والعِ 

ْنَدَسٌة، أي قوية طويلة القامة. قال الكميت: َأْطوي هِبِنَّ العرندس من االبل: الشديد. وانقٌة َعرَ  ]عردس[
 * على َعَرْنَدَسٍة للخرق مسبار * ُسهوَب األرِض ُمْنَدلِثاً 

_________ 
 مما تقوله العامة، وهو خطأ، لذا ذكره يف )بىن( .( قال يف املختار: قوله بىن هبا هو أيضا 1)
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َعْرَطَس الرجل مثل َعْرَطَز، إذا تـََنحَّى عن القوم وذلَّ عن مناوأهتم ومنازعتهم. وأنشد أبو الغوث:  ]عرطس[
  َعبدًا ِطْمِرسا * يوِعدين ولو رَآين َعْرَطساأنَّ وقد أاتين 
االعرنكاس: " االجتماع. عركست الشئ، إذا مجعَت بعَضه على بعض. وقد اْعَرْنَكَس الشعر، أي  ]عركس[

 اشتدَّ سواده.
 الِعْرِمُس: الصخرة. والِعْرِمُس: الناقة الشديدة. قال األصمعي: ُشبِ َهْت ابلصخرة. ]عرمس[
. وقوٌم  يُعسُّ عسَّ  ]عسس[ َعسَّا وَعَسساً، أي طاف ابلليل، وهو نَفُض الليِل عن أهل الرِيبة، فهو عاسٌّ

. َعَسٌس مثل خادٍم وخدم، وطالب وطلب. وىف املثل: " كلٌب عسَّ خرٌي من كلٍب رَبَ  َض ". واْعَتسَّ مثل َعسَّ
قال أيضاً: َعْسَعَس الليُل، إذا أقبل وقوهلم: َعسَّ خرُب فالٍن، أي أبطأ. وعسعس الذئب، أي طاف ابلليل. وي

 ظالمه.
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وقوله تعاىل: }والليِل إذا َعْسَعَس{ ، قال الفراء: أمجع املفسرون على أن معىن عسعس أدبر. قال: وقال بعض 
: الَقَدُح العظيم، وال َرْفُد أصحابنا أن ه إذا دان من أوَّله وأظلم. وكذلك السحاُب، إذا دان من االرض. والُعسُّ

َعسِ َك وَبسِ َك: لغة يف َحسِ َك وَبسِ َك. أبو زيد: الَعسوُس: أكرب منه، ومجعه ِعساٌس. وقوهلم: ِجْئ ابملال من 
. والَعسوُس أيضاً: الناقة اليت ال تِدرُّ حىتَّ تَباَعَد ِمن  الناقة اليت ترعى وحدها، مثل الَقسوِس. وقد َعسَّْت تـَُعسُّ

: املطلُب. والعسوس: الطالب للالناس. واالعِتساُس: اال   صيد. قال الراجز:كتساُب والطلب. واملََعسُّ
واللعلع املهتبل العسوس * يقال للذئب: الَعْسَعُس، والَعْسعاُس، والَعسَّاُس ; ألنه يـَُعسُّ ابلليل ويطُلب. ويقال 

 مُّ. وأنشد:للقنافذ: الَعساِعُس، لكثرة تردُّدها ابلليل. قال أبو عمرو: التَـَعْسُعُس: الش
 صحاح - 120ُعُس أيضاً: طلب الصيد ابلليل. َكُمْنُخِر الذئب إذا تـََعْسَعسا * والتَـَعسْ 
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 ( :1أيضا: قال الراجز ) وعسعس: موضع ابلبادية، واسم رجل
 ( * أي تعتمده.2وعسعس نعم الفىت تبياه )

 ( :3) عسطوس، بتكرير العني: شجر يشبه اخليزران. قال الشاعر ]عسطس[
 ( لينها واعتداهلا4عصا عسطوس )

الَعْضَرُس: الرَبَُد، وهو حبُّ الغمام. وقال يصف كالب الصيد: حُمَرََّجٌة ُحصٌّ كأن عيوهنا * إذا أذن  ]عضرس[
( * ويروى: " مغرثة حصا ". وىف املثل: " أبرد من َعْضَرٍس ". وكذلك العضارس 5القناص ابلصيد عضرس )

 ابلضم. قال الشاعر
_________ 
 ى.( هو أبو حمياة، وامسه حيىي بن يعل1)
 ( وقبله:2)

 فينا لبيد وأبو حمياه
 ( هو ذو الرمة.3)
 ( عسطوس بسكون السني يف املخطوطات. وىف اللسان: بتشديد السني. وصدره:4)

 على أمر منقد العفاء كأنه
 ( البيت للبعيث.5)
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لعضرس أيضا: نبت. مع عضارس ابلفتح، مثل جوالق وجوالق. وا( * واجل1* تضحك عن ذي ُأُشٍر ُعضاِرِس )
( * وقال ابن أمحر: يظل 2قال ابن مقبل: والعري ينفخ يف املكنان قد كتنت * منه جحافله والعضرس الثجر )

 (3ابلعضرس حرابؤها * كأنه قرم مسامى أشر )
لَق. . ورمبا قالوا: َعَطَس الصبُح، إذا انفة. وقد َعَطَس ابلفتح يـَْعِطُس ويـَْعُطسُ الُعطاُس من الَعْطس ]عطس[

ا جاء بفتح الطاء.  وظيٌب عاِطس، وهو الذي يستقبلك من أمامك. واملَْعِطُس، مثال املَْجِلِس: األنُف، ورمبَّ
 الَعْيَطموُس من النساء: التامَُّة اخللق، ]عطمس[

_________ 
 ( قبله:1)

 بيضاء من العطامس اي رب



 ْت( . واملكنان، بفتح امليم: نبت.( سيأيت أيضا يف )ك2)
  اللسان: " مسام أشر ".( يف3)
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وكذلك من االبل. واجلمع العطاميس، وقد جاء يف ضرورة الشعر عطامس، قال الراجز: اي رب بيضاء من 
العطامس * تضحك عن ذى أشر عضارس * وكان حقه أن يقول عطاميس، النك ملا حذفت الياء من 

مل حتذف عطموس مثال كردوس، فلزم التعويض الن حرف اللني رابعه كما لزم يف التحقري، و الواحدة بقيت 
الواو النك لو حذفتها الحتجت أيضا إىل أن حتذف الياء يف اجلمع والتصغري. وإمنا حتذف من الزايدتني ما إذا 

 حذفتها استغنيت عن حذف االخرى.
جاج يصف بعريا: فوس: املسجون. واملعفوس: املبتذل. قال العالَعْفُس: احلبُس واالبتذال أيضاً. واملع ]عفس[

لعفس * ورمالن اخلمس بعد اخلمس * ينحت من أقطاره بفأس * واعتفس القوُم: كأنه من طول جذع ا
اصطرعوا. واملُعافسُة: املعاجلة. ويف احلديث: " وعافسنا النساء ". وعفاس وبروع: اسم انقتني للراعي النمريي 

 وقال:
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 (2( منها عجاساء جلة * مبحنية أشلى العفاس وبروعا )1إذا بركت )
الَعَفنقُس: الَعِسُر األخالق. وقد اعفنقس الرجل. وخلق عفنقس. قال العجاج: إذا أراد خلقا  ]عفقس[

 عفنقسا * أقره الناس وإن تفجسا
; واسم ذلك احلبل الِعكاُس. يقال: دون الَعْكُس: أن تشدَّ حباًل يف َخْطِم البعري إىل رسغ يديه ليذلَّ  ]عكس[

: ردُّك آخر الشئ إىل أوله. ومنه عكس " البلية " عند القرب، الهنم كانوا والَعْكسُ ذلك األمر ِعكاٌس وِمكاٌس. 
يربطوهنا معكوسة الرأس إىل ما يلى كلكلها وبطنها، ويقال إىل مؤخرها مما يلى ظهرها ويرتكوهنا على تلك احلال 

. وكذلك العكيس: لنب ُيصبُّ على مرق كائناً ما كان تقول منه: َعَكْسُت أْعِكُس عكساحىت متوت. و 
 االعتكاس.

_________ 



 ( قال ابن برى وهو يف شعره: " خذلت ".1)
 ( قبله: إذا سرحت من منزل انم خلفها * مبيثاء مبطان الضحى غري أروعا:2)
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قدرك للضيفان * جفئا  ليه االهالة فيشرب. قال الراجز: جفؤك ذاوالعكيس أيضا من اللنب: احلليب ُتصبُّ ع
على الرغفان يف اجلفان * خري من العكيس اباللبان والعكيس: القضيب من احلَبَـَلِة يُعكُس حتت األرض إىل 

 موضع آخر.
 الليل، إذا أظلم. وليٌل ُعكاِمٌس، أي شديد الظلمة. وإبل عكامس، أي كثرية. َعْكَمسَ  ]عكمس[

 ( :1العلس: القراد الضخم، وبه مسى الرجل. ومجل ورجٌل َعَلِسيٌّ، أي شديد. قال الراجز ) [لس]ع
وهو طعاُم أهل ( * والَعَلُس أيضاً: ضرب من احلنطة تكون حبَّتان يف قشٍر واحد، 2إذا رآها الَعَلِسيُّ أَبـَْلسا )

اً، أي شيئًا. وما َعَلْسنا عندهم َعلوساً. أبو صنعاء. قال أبو صاعد الكاليب . يقال ما ذاق َعلوساً وال َلُووس
 . وما علسوا ضيفهم بشئ تعليسا.عمرو: الَعلُس ابلسكون: الشربُ 

_________ 
 ( املرار1)
 ( بعده * وعلق القوم أداوى يبسا:2)
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 ليُس: الشواء مع اجللد.وَعَلَس داؤه أيضاً، أي اشتدَّ وبرَّح. قال ابن السكيت: املَُعلَُّس: الرجل اجملرب. والعَ 
 اْعَلْنَكَس الشعر، أي اشتدَّ سواده. قال العجاج: ]علكس[

اْعَلْنَكسا * وقال الفراء: شعٌر ُمْعَلْنِكٌس وُمْعَلْنِكٌك، وهو الكثيف اجملتمع. ويقال: اعلنكس بفاحٍم دوِوَي حىتَّ 
 الشئ، إذا تردد.

 ة.انقة علطوس، مثال فردوس، وهى اخليار الفاره ]علطس[
( شيب قذاىل عيسا * وهاميت كالطست 1العلطبيس: االملس الرباق. قال الراجز: ملا رأى ) ]علطبس[

 * ال جيد القمل هبا تعريسا علطبيسا
الَعماُس ابلفتح: احلرب الشديدة، والداهية. وليٌل َعماٌس، أي مظلم. ويوٌم َعماٌس. وقد َعُمَس  ]عمس[



 عموس وعماس، َعماَسًة. قال ابن السكيت: يقال أمرٌ 
_________ 

 ( يف اللسان: " ملا رأت ".1)
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أي مظلم ال يُدرى من أين يؤتى له. ومنه قوهلم: جاءان أبموٍر ُمَعمَّساٍت، أي مظلمة ملويَّة عن جهتها. ورجٌل 
امى عليَّ ا تغافل عنه. وقال: وتـََعاَمَس عليَّ فالن، أي تعَعموٌس: متعسٌف. وفالن يـََتعاَمُس عن الشئ، إذ

أن ُترَي أنك ال تعرف األمر وأنت عارٌف به. ويقال َعَمَس الكتاُب، أي  وترَكين يف ُشبهٍة من أمره. والَعْمُس:
 درس. وطاعون عمواس: أول طاعون كان يف االسالم ابلشأم.

. قال ن الرجال. والُعْمروُس: اخلروف، واجلمع الَعماِرسُ العمرس بتشديد الراء: القوى الشديد م ]عمرس[
ا قيل للغالم احلادر:  محيد بن ثور: أولئك مل يدرين ما مسك القرى * وال عصب فيها رائت العمارس * ورمبَّ

 ُعْمروس، عن أىب عمرو.
 على السري السريع. وأنشد الَعَمل ُس بتشديد الالم: مثل الَعَمرَِّس. قال أبو عمرو: الَعَملَُّس: القويُّ  ]عملس[

(1) 
_________ 

 ى بن الرقاع.( لعد1)
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ل: " هو َعَملَُّس أسفاٍر إذا استقبلْت له * مَسوٌم كَحرِ  الناِر مل يـَتَـَلثَِّم * والعملس أيضا: الذئب. وأما قوهلم يف املث
 أبر من العملس " فهو اسم رجل كان حيج أبمه على ظهره.

 ا، أي وفر. وقال الراجز:الَعْنُس: الناقة الُصلبة، ويقال هي اليت اْعنَـْوَنَس ذنبه ]عنس[
ضا: قبيلة من اليمن، منهم االسود العنسى الكذاب. وعنست كم قد حسران من عالة عنس * وعنس أي

 وِعناساً، فهي عاِنٌس، وذلك إذا طال مكثها يف منزل أهلها بعد إدراكها حىتَّ اجلارية تعنس ابلضم ُعنوساً 
زوَّجت مرًَّة فال يقال َعَنَسْت. قال األعشى: والبيُض قد خرجت من عداد األبكار. هذا ما مل تتزوَّج، فإن ت

رورا ابلعطف على الشرب يف قوله: " والبيض " جم َعَنَسْت وطال ِجراُؤها * وَنَشْأَن يف فـََنٍن ويف أْذواِد * ويروى:



ول: ولقد أرجل ملىت بعشية * للشرب قبل حوادث املراتد * ويروى: " سنابك "، أي قبل حوادث الطالب. يق
 أرجل ملىت للشرب وللجواري
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عي. وأما أبو عبيدة احلسان الىت قد نشأن يف فنن ; أي يف نعمة. وأصلها أغصان الشجر. هذه رواية االصم
فإنه رواه: " يف قن " ابلقاف، أي عبيد وخدم. ويقال للرجل أيضاً: عاِنٌس. قال أبو قيس ابن رفاعة: منَّا الذي 

رِبُُه * والعاِنسوَن ومنَّا املُْرُد والشيُب * واجلمع عنس وعنس، مثال ابزل وبزل وبزل. قال هو ما إْن َطرَّ شا
 الراجز:

نسا * قال أبو زيد: وكذلك َعنََّسِت اجلارية تـَْعنيساً. وقال األصمعي : ال يقال َعنََّسْت، يعرس أبكارا هبا وع
 ( :1. وقال الكسائي: العانس فوق املعصر. وأنشد )ولكن ُعنِ َسْت على ما مل يسم  فاعله. وَعنََّسها أهلها

ه إىل الكرب. قال سويد ( * ويقال: فالن مل تـُْعِنُس الِسنُّ وجهَ 2معاصريها والعاتقات العوانس ) ُه، أي مل تغريِ 
 (3احلارثى )

_________ 
 ( لذى الرمة.1)
 ( وصدره:2)

 وعيطا كأسراب اخلروج تشوفت * وىف املخطوطة:
 القطا قد تشوفتوعني كأسراب 

 ( يف اللسان: " أبو ضب اهلذىل ".3)
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 الدجاَفىًت قـََبٌل مل تـُْعِنس الِسنُّ َوْجَهُه * ِسوى ُخْلَسٍة يف الرأس كالربق يف 
الَعْوُس: الطوفان ابلليل. يقال: عاَس الذئُب، إذا طلب شيئاً أيكله. والَعْوُس والِعياسُة: سياسُة املال.  ]عوس[
عاِئُس ماٍل. والعوُس ابلضم: ضرُب من الغنم، يقال كبش عوسى. والعواساء بفتح العني ممدود:  يقال هو

 وأنشدان: أبو عبيد عن القناىن. قال احلامل من اخلنافس، حكاه
 بكرا عواساء تفاسى مراب



لكسر: اإلبل الَعْيُس: ماء الفحل. وقد عاَس الفحل الناقَة يَعيُسها َعْيساً، أي ضرهبا. والعيُس اب ]عيس[
ة الَعَيِس. قال الشاعر: أقوُل خلاِريَبْ البيض خيالط بياضها شئ من الشقرة، واحدها أْعَيُس، واألنثى َعْيساُء بيِ ن

 ملَّا * أاثرا ِصْرَمًة محرا وعيسا * ( مَهْدانَ 1)
_________ 

 ( اخلارب: سارق االبل خاصة.1)
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أيضاً: االنثى من اجلراد. وعيسى: اسم عرباىن أو سرايين. واجلمع  يساءُ أي بيضا. ويقال هي كرائم اإلبل والعَ 
العيسون بفتح السني، ومررت ابلعيسني ورأيت العيسني. وأجاز الكوفيون ضم السني قبل الواو وكسرها قبل 

على  الياء. ومل جيزه البصريون، وقالوا: الن االلف إذا سقطت الجتماع الساكنني وجب أن تبقى السني مفتوحة
ما كانت عليه، سواء كانت االلف أصلية أو غري أصلية. وكان الكسائي يفرق بينهما ويفتح يف االصلية فيقول 

معطون، ويضم يف غري االصلية فيقول عيسون. وكذلك القول يف موسى. والنسبة إليهما عيسوى وموسوي، 
وموسى بكسر السني، كما  عيسى تقلب الياء واوا كما قلت يف مرمى مرموى، وإن شئت حذفت الياء فقلت:

 قلت يف مرمى وملهى.
 فصل الغني

الغبس ابلفتح: لوٌن كلون الرماد، وهو بياٌض فيه كدرٌة، يقال: ذئٌب أْغَبُس. والَوْرُد األغَبُس من  ]غبس[
عرايب: بن االاخليل، هو الذي تدعوه األعاجم: " مَسَْنْد ". وقوهلم: ال آتيك ما َغبا ُغبَـْيٌس، يراد به الدهر. قال ا

 ما أدرى ما أصله. وأنشد االموى:
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بىن أم زبري كيس * على الطعام ما غبا غبيس * أي فيهم جود. وما غبا غبيس: ظرف من الزمان. وقال وىف 
بعضهم: أصله الذئب. وغبيس: تصغري أغبس مرمخا. وغبا، أصله غب، فأبدل من أحد حريف التضعيف 

 ضض. يقول: ال آتيك ما دام الذئب أييت الغنم غبا.االلف، مثل تقضى أصله تق
( ابلكسر: الذي خيرج مع الولد كأن ه خُماٌط. ويقال: ُجَلْيَدٌة تكون على وجه الَفصيل ساعَة 1ُس )الِغرْ  ]غرس[

( : يرتكن يف كل مناخ أبس * كل جنني مشعر يف الغرس * وَغَرْسُت 2يولد، فإن ُترَِكت قتَلْته. قال الراجز )



ضًا: وقُت الَغْرِس. ويقال للنخلة أوََّل ما تنبت جر أْغِرُسُه غْرساً. والِغراُس: َفسيُل النخل. والِغراُس أيالش
 غريسة.

: يكون واحدا ومجعا. وأنشد الوس ابن  ]غسس[ الُغسُّ ابلضم: اللئيم الضعيف من الرجال. قال األصمعي 
 حجر

_________ 
 ( ومجع الغرس أغراس.1)
 ء من السري.ن مرثد االسدي يصف نوقا قد سقطت أوالدها لشدة الكالل واالعيا( هو منظور ب2)
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خملفون ويقضى الناس أمرهم * غس االمانة صنبور فصنبور * ورواه املفضل: " غش " ابلشني معجمة كأنه 
" أيضا مجع غاش، مثل ابزل وبزل. ويروى " غش " نصبا على الذم إبضمار أعىن. ويروى " غسو االمانة 

" غسى " بكسر السني إبضمار أعىن، وختذف النون  ابلسني، أي غسون فحذف النون لالضافة. وجيوز
لالضافة. ويقال غس فالن خطبة اخلطيب، أي عاهبا. وغسغست ابهلرة، إذا ابلغت يف زجرها. وغسان: قبيلة 

ا الباب، وإن كان فعاال فهو من اليمن، منهم ملوك غسان. ويقال غسان ماء. هذا إذا كان فعالن فهو من هذ
 من ابب النون.

لغطس يف املاء: الغمس فيه. وقد َغَطَسُه يف املاء يـَْغِطُسُه. وأنشد أبو عمرو: وألقْت ذراعيها وأدنْت ا ]غطس[
 ( : حجر جيذب احلديد، وهو معرب.1لَباهَنا * من املاء حىتَّ قلُت يف اجلَمِ  تـَْغِطُس * واملغنطيس )

 مل املتكرب. قال الكميت خياطب بىن مروانُس: الظاالغْطري ]غطرس[
_________ 
 ( ويقال مغناطيس، بكسر امليم ; ومغنيطس، بفتح امليم وسكون الغني وكسر النون وفتح الطاء.1)
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 ( الغطارسا * وقد تغطرس فهو متغطرس.1( * جنائَِبنا كنا االابة )1فلوال ِحباٌل منكم هي أْسَلَسْت )
ن الَرابِب َلُس: ظلمة آخر الليل. قال األخطل: َكَذبـَْتَك عينك أم رأيت بواسٍط * َغَلَس الظالِم مالغَ  ]غلس[

َخياال * والتَـْغليُس: السري من الليل بَغَلٍس. يقال: َغلَّْسنا املاء، أي وردانه بَغَلٍس، وكذلك إذا فعلنا الصالة 



 غلس غري مصروف، مثال ختيب، وهى الداهية والباطل.بَغَلٍس. قال أبو زيد: يقال وقع فالٌن يف وادى ت
فانـَْغَمَس واْغَتَمَس مبعىًن. واملُغامَسُة: املُماقلُة، وكذلك إذا رمى الرجل  َغَمَسُه يف املاء، أي َمَقَلُه فيه، ]غمس[

مث. والطعنة نفسه يف وسط احلرب. واألمُر الَغموُس: الشديُد. واليمنُي الَغموُس: اليت تـَْغِمُس صاحبها يف اإل
 الغموس: النافذة.
_________ 

 كنا االاتة ".  -( يف اللسان: " أمرست 1)
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وانقة غموس: ال ُيستبان محُلها حىتَّ تقِرَب. والَغميُس من النبات: الَغميُز. والَغميُس: مسيُل ماٍء صغري بني 
 البقل والنبات.

 الغيسان: حدة الشباب. ]غيس[
 الفاءفصل 

أُس: واحد الُفؤوس. وفَأُس اللجام: احلديدة القائمة يف احلَنك. وفَأُس الرأِس: حرُف الَقَمْحُدَوِة الف ]فأس[
 املشرف على القفا. وفَأْسُتُه، أي ضربته ابلفأس، وكذلك إذا أصبَت فأس رأسه.

سا * أقره أراد خلقا عفنق الَفْجُس: التكربُُّ والتعظُُّم وقد فجس يفجس ابلضم. قال العجاج: إذا ]فجس[
 الناس وإن تفجسا

الفدوَْكُس: األسُد، مثل الَدوَْكِس. وفدوكس أيضا: رهط االخطل الشاعر، وهم من بىن جشم بن  ]فدكس[
 بكر.
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الَفَرُس يقع على الذكر واألنثى، وال يقال لألنثى فـََرَسٌة. وتصغري الَفَرِس فـَُرْيٌس، وإْن أردت األنثى  ]فرس[
ال فريسة ابهلاء، عن أىب بكر بن السراج، واجلمع أفراس. وراكبه فارس، وهو مثل البن واتمر، خاصَّة مل تقل إ

، الن فواعل إمنا هو مجع فاعلة مثل ضاربة أي صاحب فرس. وجيمع على فواِرَس، وهو شاذٌّ ال يقاس عليه
يني، مثل مجل ابزل وضوارب، أو مجع فاعل إذا كان صفة للمؤنث مثل حائض وحوائض، أو ما كان لغري اآلدم

ومجال بوازل، ومجل عاضه ومجال عواضه، وحائط وحوائط. فأما مذكر ما يعقل فلم جيمع عليه إال فوارس، 



نه شئ ال يكون يف املؤنث، فلم خيف فيه اللبس. وأما هوالك فإمنا جاء يف وهوالك، ونواكس. فأما فوارس فال
ل، النه قد جيئ يف االمثال ما ال جيئ يف غريها. وأما املثل، يقال: " هالك يف اهلوالك "، فجرى على االص

 ( .1نواكس فقد جاء يف ضرورة الشعر )
_________ 

تَـُهْم * َخُضَع الرقاِب نواكس االبصار * ( منه قول الفرزدق: وإذا الرجال رََأْوا َيز 1)  صحاح - 121يَد رأَيـْ
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كان أو فرسا أو بغال أو محارا، قلت: َمرَّ بنا فارٌس على   يت: إذا كان الرجل على حافر، برذوانقال ابن السك
بغل، ومر بنا فارس على محار. قال الشاعر: وإىن امرؤ للخيل عندي مزية * على فارس الربذون أو فارس 

كين أقول: بغال. وال البغل * وقال عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير: ال أقول لصاحب البغل: فارس، ول
مار: فارس، ولكين أقول: محار. والفرسة: ريح أتخذ يف العنق فتغرسها. والفريس: حلقة من أقول لصاحب احل

خشب يقال هلا ابلفارسية " چنرب ". وفرس االسد فريسته يفرسها فـَْرساً، واْفرَتََسها، أي دقَّ عنَقها. وأصل 
الَفْرِس يف الذبح، وهو كسر عظم الرقبة كلُّ قتٍل فـَْرساً. وقد هنَُِي عن   الَفْرِس هذا مث كُثر واستعمل حىتَّ صري

قبل أن تربد. قال ابن السكيت: فـََرَس الذئُب الشاَة فـَْرساً. وأفْـَرَس الراعي، أي فـََرَس الذئب الشاة من غنمه. 
 قال: وأفْـَرَس الرجُل األسَد محارَه، إذا تركه له ليفرتسه وينجو هو.
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كنية األسد. وفارس: الفرس،   الشاَة، وال يقال افرتسها. وأبو فراس: وقال النضر بن مشيل: يقال أكل الذئبُ 
ابلضم، وىف احلديث: " وخدمتهم فارس والروم ". وفارس: بالد الفرس أيضا. والفرسان: الفوارس. وفرسان 

ينظر. تقول ابلفتح: قبيلة. والفراسة ابلكسر: االسم من قولك تـََفرَّْسُت فيه خريًا. وهو يـَتَـَفرَُّس، أي يتثبَّت و 
 احلديث: " اتَّقوا ِفراَسَة املؤمِن ". والَفراَسُة ابلفتح: مصدر قولك رَجٌل فاِرٌس على منه: رجٌل فاِرُس النظر. ويف

 اخليل بنيِ  الَفراَسِة والُفروَسِة والُفروسيَِّة. وقد فـَُرَس ابلضم يـَْفُرُس ُفروَسًة وَفراَسًة، أي َحِذَق أمر اخليل. والِفْرسُ 
لنون للبعري، كاحلافر للدابة. ورمبا قيل فرسن شاة على ر: ضرٌب من النبت، عن يعقوب. والفرسن ابابلكس

االستعارة، وهو فعلن. قال أبو بكر بن السراج: النون زائدة الهنا من فرست. والفرانس، مثال الفرصاد: 
 االسد، وهو
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 النون زائدة.الغليظ الرقبة. وكذلك الُفراِنُس، مثل الُفراِنِق، و 
دون الفردوس: البستان. قال الفراء: هو عريب. والفردوس: حديقة يف اجلنة. وفردوس: اسم روضة  ]فردس[

 اليمامة. والفراديس: موضع ابلشام. وكرم مفردس، أي معرش.
 فرطوسة اخلنزير: أنفه. ]فرطس[
. واالسُم الَفَطَسُة ابلتحريك، ألنه الفطُس ابلتحريك: تطامُن قصبِة األنف وانتشارها. والرجل أْفَطسُ  ]فطس[

طسة، ابلثؤابء والعطسة ". وفطس يـَْفِطُس كالعاهة. والَفْطَسُة ابلتسكني: خرزة يؤخذ هبا. يقولون: " أخذته ابلف
 ُفطوساً، أي مات. والِفطِ يُس، مثال الفسيق: املطرقُة العظيمة. وِفطِ يسُة اخلنزير أيضاً: أنفه ; وكذلك الفنطيسة.

 فـََقَس فُقوساً، أي مات. وفـََقَس الطائر بيضه فـَْقساً، أي أفسده. ]فقس[

(3/959) 

 

 فقعس: أبو قبيلة من بىن أسد، وهو فقعس ابن عمرو بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد. ]فقعس[
أبو عبيد: الَفْلَحُس: احلريُص. ويقال للكلب فلحس. وفلحس أيضا: اسم رجل من بىن شيبان.  ]فلحس[

ه املثل: " أسأل من فلحس "، زعموا أنه كان يسأل سهما يف اجليش وهو يف بيته، فيعطى لعزه وسؤدده، وفي
 فإذا أعطيه سأل المرأته، فإذا أعطيه سأل لبعريه.

يف الِقلة، والكثرُي فُلوٌس. وقد أفْـَلَس الرجل: صار ُمْفِلسًا، كأمنَّا صارت  الَفْلُس جيمع على أفْـُلسٍ  ]فلس[
سا وزيوفا. كما يقال: أخبث الرجل، إذا صار أصحابه خبثاء. وأقطف: صارت دابته قطوفا. وحيوز درامهه فلو 

حال يقهر عليها. أن يراد به أنه صار إىل حال يقال فيها: ليس معه فلس. كما يقال: أقهر الرجل إذا صار إىل 
 عليه أنه أفلس. وأذل الرجل: صار إىل حال يذل فيها. وقد فـَلََّسُه القاضي تـَْفليساً: اندى
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َقُس: الذي أبوه َمْوىًل وأمُّه عربية. وأنشد: العبد واهلجني والفلنقس * ثالثة فأيهم  ]فلقس[ قال أبو عبيد: الَفَلنـْ
تلمس * وقال أبو الغوث: الفلنقس الذى أبوه موىل وأمه موالة. واهلجني: الذى أبوه عتيق وأمه موالة. 



 أمه ليست كذلك.واملقرف: الذى أبوه موىل و 
 فصل القاف

َقَبُس: شعلٌة من انر ; وكذلك امِلْقباُس. يقال: قـََبْسُت منه انرًا أْقِبُس قـَْبساً فأقْـَبَسين، أي أعطاين منه ال ]قبس[
اً، قـََبساً. وكذلك اقْـتَـَبْسُت منه انرًا، واقْـتَـَبْسُت منه ِعلماً أيضاً، أي استفدته. قال اليزيدي : أقْـَبْسُت الرجل ِعلم

َبْسُتُه وقـََبْسُتُه انرًا. فإن كنت طل بتها له قلت: أقْـَبْسُتُه. وقال الكسائي: أقْـَبْسُتُه ِعلماً وانرًا، سواٌء. قال: وقـَ
( صادفت قبيسا ". وقد قَِبَس الفحل 1أيضاً فيهما. والَقبيُس: الفحل السريع اإللقاح. وىف املثل: " لقوة )

 ائي، وقبيس. قال الشاعرابلكسر قـََبساً، فهو قبس، عن الكس
_________ 

 ( اللقوة: السريعة التلقى ملاء الفحل.1)

(3/960) 

 

مَحَْلِت ثالثًة فوضعِت متًّا * فُأمٌّ َلْقَوٌة وأٌب قَبيُس * واللَّْقَوُة، هي السريعة احلمل. وأبو قبيس: جبل مبكة. وأبو 
بن عمرو بن عدى اللخمى، ملك العرب. وجعله  قابوس: كنية النعمان بن املنذر بن املنذر ابن امرئ القيس

خيم، فقال خياطب يزيد بن الصعق: فإن يقدر عليك أبو قبيس النابغة أاب قبيس للضرورة، فصغره تصغري الرت 
حيط بك املعيشة يف هوان وإمنا صغره وهو يريد تعظيمه، كما قال حباب ابن املنذر: " أان جذيلها احملكك، 

وس ال ينصرف للعجمة والتعريف. قال النابغة: نبئت أن أاب قابوس أوعدىن * وال قرار وعذيقها املرجب ". وقاب
 زأر من االسدعلى 

الُقْدُس والُقُدُس: الطُْهُر، اسٌم ومصدٌر. ومنه قيل للجنَّة حظرية الُقْدِس. وروح الُقُدِس: جربيل عليه  ]قدس[
 لتطهري.السالم. وقدس ابلتسكني: جبل عظيم أبرض جند. والتقديس: ا

(3/960) 

 

 وتقدس، أي تطهَّر. واألرُض املَُقدََّسُة: املَطهَّرُة. وبيت املَُقدَِّس واملَْقِدِس، يشدَّد وخيفَّف، والنسبة إليه َمْقِدِسيٌّ،
. قال الشاعر وهو امرؤ القيس: فأدركنه أيَُْخْذَن ابلساِق والَنسا * كما َشرْبََق الولدا ن مثال جمِلِسيٍ  وُمَقدَِّسي 

ىن يهوداي. ويقال إن القادسية دعا هلا إبراهيم عليه السالم ابلقدس وأن تكون حملة احلاج. ثوب املقدسي * يع
والُقدُّوُس: اسٌم من أمساء هللا تعاىل، وهو فـُعُّوٌل من الُقْدِس، وهو الطهارة. وكان سيبويه يقول: قدوس وسبوح، 



ل فهو مفتوح االول، مثل سفود، كل اسم جاء على فعو بفتح أوائلهما، وقد ذكرانه يف ذروح. قال ثعلب:  
وكلوب، ومسور، وشبوط، وتنور، إال السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر، وقد يفتحان. وكذلك الذروح 

ابلضم وقد يفتح. والقدس ابلتحريك: الَسْطُل بلغة أهل احلجاز، ألنه يـَُتَطهَُّر فيه. والُقداُس ابلضم: شئ يعمل 
 صف الدموع:فضة. قال الشاعر ي كاجلمان من

(3/961) 

 

 (1كنظم قداس سلكه متقطع )
 القداحس: الشجاع. ]قدحس[
 القْدموس: القدمي. يقال: َحَسٌب قدموس أي قدمي. ]قدمس[

( * إذا اصفرَّ 3( : َمطاعنُي يف اهلَْيجا مطاعيم يف الِقرى )2الَقْرُس ": الربد الشديد. قال الشاعر ) ]قرس[
يـَْقِرُس قـَْرساً: اشتدَّ. وفيه لغٌة ( * يقال: ليلٌة ذات قـَْرٍس، أي برٍد. وقد قـََرَس الربد 4ِء من الَقْرِس )آفاُق السما

 أخرى: َقِرَس الربُد قـََرساً. وقال أبو زُبَيد: وقد َتَصلَّْيُت َحرَّ َحْرهِبِم * كما َتَصلَّى املقرور من قرس *
_________ 

 ( صدره:1)
 فخلته حتدر دمع العني منها

 ( أوس بن حجر.2)
 ( يف اللسان: " مطاعيم للقرى ".3)
لة أم احلصني خزاية * على فرارى أن عرفت بىن عبس * ورهط أىب شهم وعمرو بن عامر * ( وقبله: أجاع4)

 وبكرا فجاشت من لقائهم نفسي:

(3/961) 

 

ٌس وَقريٌس، وال تقل: قاِرٌص. وقـََرَس وقال ابن السكيت: القرس: اجلامد. ومل يعرفه أبو الغوث. والربد اليوم قارِ 
املاء، أي مَجََد: وأصبح املاء اليوَم َقريساً وقاِرساً، أي جامدًا. ومنه قيل: مسٌك َقريٌس، وهو أن يطيخ مث يتخذ 

، إذا بردتله ص ه. قال أبو باغ فيرتك فيه حىت جيمد. وأقْـَرَسُه الربد وقـَرََّسُه تـَْقريساً. يقال: قـَرَّْسُت املاء يف الَشنِ 
زيد: القراسية من االبل: الضخم الشديد، بضم القاف والياء زائدة، كما زيدت يف رابعية ومثانية. قال الراجز: 



يات * قال أبو سعيد الضرير: آل قراس: أجبل ابردة. قال أبو ملا تضمنت احلوارايت * قربت أمجاال قراس
قراس صوب أسقية كحل * ويروى: " صوب أرمية "، ( مظ مائد * وآل 1ذؤيب يصف عسال: ميانية أحيا هلا )

 ومها مبعىن. ويقال مائد وقراس: جبالن ابليمن. ميانية خفض على قوله
_________ 

 " صوابه يف املخطوطة واللسان.( يف املطبوعة االوىل: " أجباهلا 1)

(3/962) 

 

 ُل النحل * واملظ: الرمان الربى.( إال  أن ه َعم1فجاء مبَْزٍج مل يَر الناُس ِمثَله * هو الَضْحُك )
 الَقَربوُس للسرج، وال خيفَّف إال يف الشعر، مثل َطرسوَس، ألنَّ فـَْعلوٌل ليس من أبنيتهم. ]قربس[

فيه. والُقْرطاُس ابلضم مثله، وكذلك الَقْرَطُس. ذكره أبو زيد يف نوادره.  الِقْرطاُس: الذي يكتب ]قرطس[
دَع الداَر أْهُلها * خَمَطَّ زَبوٍر من دواٍة وقـَْرَطِس * ويسمَّى الغرض ِقْرطاساً. يقال: ( : كأنَّ حَبْيُث استو 2وأنشد )

 رمى فقرطس، إذا أصابه.
القرقس: اجلرجس. وأنشد يعقوب: فليت االفاعى قاع قرقوس، مثل قربوس، أي واسع أملس. و  ]قرقس[

 ، أي دعوت به.يعضضننا * مكان الرباغيث والقرقس * وحكى أبو زيد: قرقست ابلكلب
_________ 

 ( الضحك: طلع النخلة إذا انشق عنه كمامه.1)
 ( ملخش العقيلى.2)

(3/962) 

 

( يصف وعاًل: يف رأِس شاِهَقٍة أُنْبوهبا 1الُقْرانُس ابلضم: شبه األنف يتقدَّم من اجلبل. قال اهلذيل  ) ]قرنس[
 (2َخِضٌر * دون الَسماِء له يف اجلو قرانس )

 لراجز:تتبع الشئ وطلبه. قال االقس:  ]قسس[
: النميمُة. 4( عن قس االذى غوافال )3يصبحن ) ( * وتـََقسَّْسُت أصواهتم ابلليل، أي تسمَّْعتها. والَقسُّ

: ثوب حُيَْمُل من مصر  والَقسُّ أيضاً: رئيٌس من رؤساء النصارى يف الدين والعلم، وكذلك الِقسِ يُس. والَقسِ يُّ
س القسى ". قال أبو عبيد: هو منسوب إىل بالد يقال هلا القس. ديث " أنَّه هنى عن لبخيالطه احلرير. ويف احل



 قال: وقد رأيتها. ومل يعرفها االصمعي. قال: وأصحاب احلديث يقولونه بكسر القاف، وأهل مصر ابلفتح.
_________ 

 ( هو مالك بن خويلد اخلناعى يصف الوعل.1)
  به الظَيَّاُن واآلسو ِحَيِد * مبُْشَمِخر ٍ ( قبله: اتهلل يبقى على االايم ذ2)
 ( وىف اللسان: " ميسني ".3)
 ( بعده:4)

 : ال جعربايت وال طهامال:

(3/963) 

 

وقس بن ساعدة االايدي: أسقف جنران، وكان أحد حكماء العرب. والَقسوُس: الناقة اليت ترعى وحدها، مثل 
، أي رعت وحدها. وقساس ابلضم: جبل لبىن أسد.  تـَُقسُّ العسوس، عن أىب زيد. والكسائي مثله. وقد َقسَّتْ 

وقال مشر: القساس: معدن احلديد أبرمينية. والُقساِسيُّ: سيٌف منسوب إليه. وأنشد: إنَّ الُقساِسيُّ الذي 
يـُْعصى به * خيتصم الدارع يف أثوابه * وقرب قسقاس، أي سريع ليس فيه وتريٌة. والَقْسقاُس: الدليل اهلادي. 

و: الَقْسَقَسُة: َدجَلُ الليل الدائب. يقال: سري ِقْسقيٌس، أي دائٌب. ويقال: الَقْسقاُس: شدة اجلوع أبو عمر  قال
( * وقسقست ابلكلب، إذا 2( : أاتان به القسقاس ليال ودونه * جراثيم رمل بينهن نفانف )1والربد. وينشد )

 صحَت به وقلت له: قوس قوس.
_________ 

 ذهلى.( اليب جهيمة ال1)
 ( قال ابن برى: " وصوابه: قفاف ". وبعده فأطعمته حىت غدا وكأنه * أسري يداىن منكبيه كتاف:2)

(3/963) 

 

 القسطاس والقسطاس: امليزان. ]قسطس[
القعس: خروج الصدر ودحول الَظهر ; وهو ضدُّ احلََدِب. يقال: رجٌل أقْـَعُس وَقِعٌس وُمَتقاِعٌس.  ]قعس[

اطمأنَّ ُصلُبُه من صهوته وارتفعت َقطاتُُه. ومن اإلبل: اليت مال رأسها وعنقها حنو ظهرها. ذا وفرٌس أقْـَعُس، إ
ومنه قوهلم: " ابُن مخٍس، َعشاُء َخِلفاٍت قـُْعِس " أي ُمكث اهلالِل خلمٍس َخَلْوَن من الشهر إىل أن يغيب ُمكث 



 قـَْعساُء، أي اثبتٌة. ورجٌل أقْـَعُس، أي منيع. ةٌ هذه احلوامل يف َعشائها. وليٌل أقْـَعُس: كأنَّه ال يربح. وِعزَّ 
واالقعس: جبل. واالقعسان: االقعس وهبرية ابنا ضمضم. والقعوس: الشيخ الكبري اهلرم. وتـََقْعَوَس الشيُخ، 

 ت:أي كرب. وتـََقْعَوَس البيت، أي هتدَّم. وتـََقاَعَس الرجُل عن األمر، أي أتخَّر ومل يتقدَّم فيه. ومنه قول الكمي
 كما يتقاعس الفرس اجلرور:

(3/964) 

 

واقعنسس، أي أتخَّر ورجع إىل خلٍف. قال الراجز: بئس مقام الشيخ أمرس أمرس * إما على قعو وإما 
هذا النه ملحق ابحرجنم. يقول: إنه إن استقى ببكرة وقع حبلها يف غري موضعها،  اقعنسس * وإمنا مل يدغم

ومتح أوجعه ظهره، فيقال له: اقعنسس واجذب الدلو. واإلْقعاُس:  فيقال له: أمرس. وإن استقى بغري بكرة
واملقعنسس: الشديد، الِغىن واإلكثار. والَقْعُس: الرتاُب املنْت، عن ابن دريد. وذكره أيضا أبو زيد وأبو مالك. 

دون وتصغريه مقيعيس، وإن شئت عو ضت من النون وقلت مقيعس. وكان املربد خيتار يف التصغري حذف امليم 
( . واالول قول سيبويه. ومقاعس: أبو حى من متيم، وهو لقب، وامسه 1السني االخرية، فيقول قعيسس )

 احلارث بن سعد بن زيد مناة بن متيم.
_________ 

ا يف النسخ الصحيحة وعليها جرى املرتجم، غري أنه قال قعيسيس بزايدة ايء بني السينني على لغة ( هكذ1)
حذف امليم والسني االخرية فيقول: قعيس وعلى هذه ظاهر نسخ القاموس ومرتمجه  التعويض. وىف بعض نسخ

مشوىن يف مجع التكسري: إن مل يكن التحريف من الناسخ حبذف السني الثانية. والشاهد لصحة االوىل قول اال
بزايدة  وخالف املربد فحذف امليم وأبقى امللحق وهو السني النه يضاهى االصل، فيقال قعاسس أو قعاسيس،

. والتكسري والتصغري أخوان، ومن هنا يعلم اجلواب عن قول الصبان يف ابب التصغري. قال ايء التعويض اهـ
 . قاله نصر.املربد املتقدم اهـ شيخنا يعىن املدابغى: انظر هل أييت هنا خالف

(3/964) 

 

رية. وإمنا مل حتذف امليم وإن ومقاعس بفتح امليم: مجع املقعنسس بعد حذف الزايدات: النون والسني االخ
دخلت ملعىن اسم الفاعل. وأنت يف التعويض ابخليار. والتعويض: أن تدخل ايء ساكنة بني  كانت زائدة الهنا

احلرفني اللذين بعد االلف، تقول مقاعس، وإن شئت مقاعيس. وإمنا يكون التعويض الزما إذا كانت الزايدة 



لضم، أي عظيُم اخللق، . والقنعاس من االبل: العظيم. ورجٌل قُناِعٌس ابرابعة، حنو قنديل وقناديل، فقس عليه
 واجلمع القناعس ابلفتح.

( : أخذه 2( [ قـََفَس الظيَب قـَْفساً: ربط يديه ورجليه. وقـََفَس الرجَل: أخذ بشعره. وقـََفَس َقفاساً )1) ]قفس
 ُه أنفه. قُفوساً مثله. وَقِفَس قـََفساً: َعُظمت َرْوثَ داٌء يف املفاصل كالتشنُّج. وقـََفَس الرجل قـَْفساً: مات. وقـََفسَ 

 الَقْلُس: حبٌل ضخٌم من ليٍف أو خوٍص من قُلوس السفن. ]قلس[
_________ 

( هذه املادة ساقطة من نسخ كثرية حىت من املرتجم، لكن القاموس ذكرها ابالسود ال ابالمحر، لثبوهتا عنده 1)
 يف الصحاح. قاله نصر.

 هذا يف اللسان والقاموس.( مل يرد 2)

(3/965) 

 

ما خرج من احللِق ِملء الفم أو والقلس أيضا: القذف. وقد قـََلَس يـَْقِلُس، فهو قاِلٌس. وقال اخلليل: الَقْلُس: 
دونه وليس بقئ، فإن عاد فهو القئ. وقلست الكأس، إذا قذفت ابلشراب لشدَّة االمتالء. قال أبو اجلراح يف 

( * من الدَّهِر إالَّ والُزجاَجُة تـَْقِلُس * كرمٍي إىل َجْنِب 1أاب َحَسٍن ما ُزْرُتُكْم ُمْذ ُسنَـيٍَّة ) أىب اجلسن الكسائي:
اِن وَزْورُُه * حُيَيَّا أبهاًل َمْرَحباً مثَّ جيلس * والقلنسوة والقلنسية، إذا فتحت القاف ضممت السني، وإن اخِلو 

ذا مجعت أو صغرت فأنت ابخليار الن فيه زايدتني الواو ضمت القاف كسرت السني وقلبت الواو ايء. فإ
لت قالس، وإمنا حذفت الواو والنون، إن شئت حذفت الواو وقلت قالنس، وإن شئت حذفت النون وق

الجتماع الساكنني. وإن شئت عوضت فيهما ايء وقلت قالنيس أو قالسى. وتقول يف التصغري: قلينسة، ولك 
وقليسية بتشديد الياء االخرية، وإن شئت مجعت القلنسوة حبذف اهلاء فقلت  أن تعوض فيهما وتقول قلينيسة

 يس يف االمساء اسم آخرهقلنس وأصله قلنسو، النك رفضت الواو، النه ل
_________ 

 صحاح - 122( صوابه: " مند سنية ". 1)
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يصري آخر ة كسرة، فحرف علة وقبلها ضمة، فإذا أدى إىل ذلك قياس وجب أن يرفض ويبدل من الضم
االسم ايء مكسورا ما قبلها. وذلك يوجب كونه مبنزلة قاض وغاز يف التنوين. وكذلك القول يف أحق وأدل، 

( ، أي ألبسته الَقَلْنُسَوَة 1مجع حقو ودلو وأشباه ذلك، فقس عليه. وقد قلسيته فـَتَـَقْلسى، وتـََقْلَنَس، وتـََقلََّس )
 غناء. قال الشاعر:لدف  والفلِبسها. والتَـْقليُس: الضرُب اب

َضْرَب املَُقلَِّس َجْنَب الَدفِ  للَعَجِم * وقال األموي: املَُقلِ ُس: الذي يلعب بني يَدي األمري إذا قِدم امِلْصَر. 
وقال أبو اجلرَّاح: التَـْقليُس: استقبال الوالة عند قدومهم أبصناف اللهو. قال الكميت يصف ثورًا طعن 

  قرنِه من الدمُب ملا يفالكالب فتبعه الذاب
_________ 

( قوله وتقلس أي بتشديد الالم مطاوع قلسه املشدد أيضا، وهذا الثالث اثبت يف النسخ وىف املختار 1)
أيضا، ولكن ليس يف ترمجته وال يف القاموس وال ترمجته، بل الذى يف الثالثة االقتصار على فعلني قلسيته 

ما يف الصحاح يكون التقليس مشرتكا بني هذا واملعىن الذى  لنس. وعلىقلسية فتقلسى، وقلنسته قلنسة فتق
 يذكر بعد. قاله نصر.
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 قالٌَّس، أي يقذف ابلزبد. والقليس، ابلتشديد مث استمر يغنيه الُذابُب كما * َغىنَّ املَُقلِ ُس ِبْطريقاً مبِْزماِر * وحبرٌ 
 ا أبرهة وهدمها محري.مثال القبيط: بيعة كانت بصنعاء للحبشة بناه

الَقْمُس: الَغوُص. والَقمَّاُس: الغواُص. وَقَمْسُتُه يف املاء فانـَْقَمَس، أي غمسته فانغمس. وَقَمَس  ]قمس[
َمْسُتُه يف املاء، ابأللف. وَقَمَس الولُد يف بطن أمِ ه: اضطرب. بنفسه، يتعدَّى وال يتعدى. وفيه لغة أخرى: أقْ 

َقَمَس النجم: احنطَّ يف املغرب. قال وقاَمْسُتُه فَقَمْسُتهُ  . يقال فالن يُقاِمُس حواتً، إذا انَظَر من هو أْعَلُم منه. وانـْ
بعها طالال * وإمنا خص ذو الرمة يذكر مطرا عند سقوط الثراي: أصاب االرض منقمس الثراي * بساحية وأت

وقاموس البحر: وسطه ومعظمه. وىف الثراي الن العرب تزعم أنه ليس شئ من االنواء أغزر من نوء الثراي. 
 ( قال: " ملك موكل بقاموس البحر، كلما وضع رجله فيه فاض، فإذا رفعها غاض ".1حديث املد واجلزر )

_________ 
 واجلزر.( هو حديث ابن عباس حني سئل عن املد 1)
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 السيد العظيم. ن الالم زائدة. والقلمس أيضا:وحبر قلمس، بتشديد امليم، أي زاخر. وأرى أ
 ( : األصل. قال الراجز:1الَقْنُس ) ]قنس[

( : مبطَّرٍد َلْدٍن ِصحاٍح 3( * والَقْوَنُس: أعلى البيضة من احلديد. قال الشاعر )2يف قـَْنِس جمٍد فاَت كلَّ قـَْنِس )
ىن الفرس. قال طرفة: اضرب َنُس أيضاً: عظٌم انتئ بني أذ( * والَقوْ 4ُكعوبُه * وذي روَنٍق َعْضٍب يُقدُّ الَقواِنسا )

 عنك اهلموم طارقها * ضربك ابلسيف قونس الفرس * أراد " اضربن " فحذف النون، كما حذف من قوله:
 أيوم مل يقدر أم يوم قدر *

_________ 
 ( القنس والقنس: االصل.1)
 قس( قبله: وحاصن من حاصنات ملس * من االذى ومن قراف الو 2)
 ( حسيل بن شحيح الضىب.3)
 ( قبله: وأرهبت أوىل القوم حىت تنهنهوا * كما ذدت يوم الورد هيما خوامسا:4)

(3/967) 

 

الَقْوُس يذكَّر ويؤنَّث. فمن أن ث قال يف تصغريها قـَُوْيَسٌة، ومن ذكر، قال قـَُوْيٌس. ويف املثل: " هو من  []قوس
 ( :1عبيدة ) خري قـَُوْيٍس َسهماً ". واجلمع ِقِسيٌّ وأْقواٌس وِقياٌس. وأنشد أبو

لالم وصريوه قسو على ( * وكأن أصل قسى قؤوس، النه فعول، إال أهنم قدموا ا2ووتر االساور القياسا )
فلوع، مث قلبوا الواو ايء وكسروا القاف، كما كسروا عني عصى، فصارت قسى على فليع، كانت من ذوات 

هنا فلوع مغري من فعول، فرتدها إىل الثالثة فصارت من ذوات االربعة. وإذا نسبت إليها قلت قسوى، ال
ا مسوا الذراع قـَْوساً. والَقْوُس أيضاً: بقية التمر يف اجلُلَِّة. والقوس: برج يف السماء. وقست الشئ  االصل. ورمبَّ

بغريه وعلى غريه، أقيُسُه قـَْيساً وِقياساً فاْنقاَس، إذا قدَّرَته على مثاله. وفيه لغة أخرى قسته أقوسه قوسا 
 ا. وال يقال َأَقْسُتُه. واملقداُر ِمْقياٌس. وقاَيْسُت بني األمرين ُمقاَيَسًة وِقياساً.وقياس

_________ 
 ( للقالخ بن حزن.1)
 ( بعده: صغدية تنتزع االنفاسا:2)
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بيه ل أيضاً: قاَيْسُت فالانً، إذا جاريته يف القياس. وهو يقتاس الشئ بغريه، أي يقيسه به. ويـَْقتاُس أبويقا
( وذكر امرأة: ال 1اْقِتياساً، أي يسلك سبيله ويقتدى به. والقوس ابلضم: صومعة الراهب. قال الشاعر )

قوسى: اسم موضع. وقوس الشيخ وصل إذ رحلت هند ولو وقفت * الستفتنتىن وذا املسحني يف القوس * و 
ٌس قـَْوَسُه، أي تـَْقويساً، أي احنىن. واستقَوس مثله. واالقوس: املنحين الظهر. ابن الس كيت: يقال رجل ُمتَـَقوِ 

معه قـَْوُسُه. وامِلْقَوُس ابلكسر: وعاُء الَقْوِس. وامِلْقَوُس: أيضاً حبٌل ُتَصفُّ عليه اخليل عند السباق. قال أبو 
 ذيل: إن  الَباَلء َلدى املَقاِوِس خُمْرٌِج * ما كان من َغْيٍب ورجم ظنونالِعيال اهلُ 

 اجلحمرش: الذكر. القهبلس، مثل ]قهبلس[
_________ 

 .321. راجع ديوان جرير ص ( جرير كذا يف بعض النسخ اهـ1)

(3/968) 

 

قست الشئ ابلشئ: قدرته على مثاله. ويقال بينهما ِقيُس رمٍح وقاُس رمٍح، أي قدُر رمح. وقيس:  ]قيس[
لقبه. يقال: تقيس فالن، إذا ( بن مضر بن نزار. وقيس 1أبو قبيلة من مضر، وهو قيس عيالن، وامسه الناس )

 ( :2لف أو جوار أو والء. قال رؤبة )تشبه هبم أو متسك منهم بسبب، إما حب
وقيس عيالن ومن تقيسا * والقيسان من طيئ، قيس بن عناب ابن أىب حارثة بن جدى بن تدول بن حبرت ابن 

 وإن شئت عبدى.عتود، وقيس بن هذمة بن جديلة ابن أسد بن ربيعة. والنسبة إليهم عبقسى، 
_________ 

بن مضر الذى يف العمود النبوى. وإمنا أضيف لقبه إىل عيالن الذى ( قوله الناس ابلنون فهو أخو إلياس 1)
هو اسم فرسه النه كان يف عصره شخص يقال له قيس كبة، بضم الكاف وشد املوحدة، وهو اسم فرسه 

. ابختصار من الوفيات اخللكانية يف ترمجة مظفر ـأيضا، فكان كل واحد منهما يضاف إىل ماله للتمييز اه
 ىن الشاعر.االعمى العيال

 ( قال ابن برى: الرجز للعجاج. وصواب إنشاده " وقيس " ابلنصب، الن قبله:2)



 وإن دعوت من متيم أرؤسا * وجواب إن يف البيت الثالث:
 تقاعس العز بنا فاقعنسسا
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 بشم، وتقيس.وقد تعبقس الرجل، كما يقال: تع
 فصل الكاف

( : من مل مَيُْت َعْبَطًة 1]كاس[ الكْأُس مؤنَّثة. قال هللا تعاىل: }بَكْأٍس من ُمعنٍي. بيضاَء{ . وأنشد األصمعي  )
يب: ال تسمَّى الكأس كأَسا إال وفيها الشراب. واجلمع مَيُْت هَرماً * للموِت كأٌس فاملرُء ذائُِقها * قال ابن األعرا

 ( .2أْكُؤٌس، وكياس )ُكُؤوٌس، و 
ا قالوا َكَبَس رأَسه،   ]كبس[ َكَبْسُت النهَر والبئَر َكْبساً: طممُتها ابلرتاب. واسم ذلك الرتاب ِكْبٌس ابلكسر. ورمبَّ

للذي أقبلْت هامُته وأدبرْت جبهُته. والُكباُس ( ، 3أي أدخله يف ثيابه. ويقال رجٌل أْكَبُس بنيِ  الَكَبِس )
 رأس. والِكباَسُة ابلكسر: الِعْذُق. وهو من التمر مبنزلة العنقود من العنب.ابلضم: العظيم ال
_________ 

 ( المية بن أىب الصلت.1)
 ( وزاد اجملد: وكاسات.2)
 ( زاد ابن القطاع: وقد كبس كبسا، كفرح.3)
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ك يف كلِ  أربع سنني. والكابوُس: ( منها يوم، وذل1والكبيس: ضرٌب من التمر. والسنة الَكبيَسُة اليت ُيْسرَتَُق )
مة الَصرِْع. وَكَبسوا داَر فالن: أغاروا  عليها فجأة. ما يقع على اإلنسان ابلليل. ويقال: هو مقدِ 

الَكْدُس: إسراُع املُثْـَقِل يف الَسري. وقد َكَدَست اخليل. وَتَكدََّس الفرس، إذا مشى كأنه ًمثْـَقٌل. قال  ]كدس[
اخليل عدت أكداسا * مثل الكالب تتقى اهلراسا * والُكْدُس ابلضم: واحد أكداِس ( : إان إذا 2الراجز )

َكَدَسْت أي عطست. قال الراجز: الطري شفع واملطااي تكدس * إىن الطعام. والُكداُس: ُعطاُس البهائم. وقد  
 تر منها. وقولهأبن تنصرىن الحسس * يقول: هذه االبل تعطس بنصرك إايى، والطري متر شفعا النه يتطري ابلو 

_________ 



. حمشى نوس. اهـ( قوله الىت يسرتق منها اخل. االوىل يسرتق هلا، الن اليوم زايدة عليها، كما يف القول املأ1)
 القاموس.

 ( هو قعني، كما يف اللسان )هرس( .2)
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 أحسس، أي أحس، فأظهر التضعيف للضرورة. كما قال آخر:
ل * والكادس: ما يتطري به من الفال والعطاس وحنو ذلك. ومنه قيل للظيب وغريه تشكو الوجى من أظلل وأظل

 ل من اجلبل: كاِدٌس، يـَُتشاَءُم به كما يتشاءم ابلبارح.إذا نز 
الِكْرُس ابلكسر: األْبواُل واألْبعاُر يتلبَّد بعضها على بعض. يقال: أكرست الدار. قال العجاج: اي  ]كرس[

( * والكرس أيضا: أبياٌت من الناس جمتمعٌة، واجلمع 1* قال نعم أعرفه وأبلسا ) صاح هل تعرف زمسا مكرسا
س وأكاريُس. والِكْرُس أيضاً: األصل. قال العجاج ميدح الوليد بن عبد امللك: أنَت أاب العبَّاِس أْوىَل نفس أكرا

: * مبعدن امللك القدمي الكرس * واالنكراس: االنكباب. وقد انكرس يف الشئ، إذا د خل فيه منكبًّا. والُكْرِسيُّ
ا قالوا ِكْرِسيٌّ بكسر الك ، ورمبَّ  اف.واحد الكراِسيِ 

_________ 
 ( بعده:1)

 واحنلبت عيناه من فرط االسى:
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( . قال 2( : واحدة الكراس والَكراريِس )1والكروس بتشديد الواو: العظيم الرأس، واسم رجل. والكراسة )
ِعراَص الداِر أْرِديٌَة * من التجاويِز أو ُكرَّاُس أْسفاِر * مجع ِسْفٍر. والِكْرايُس: الَكنيُف يف  الكميت: حىتَّ كأنَّ 

 أعلى السطح.
الِكْرابُس فارسيٌّ معرب، بكسر الكاف. والِكْرابَسُة أخصُّ منه. واجلمع الكرابيس، وهى ثياب  ]كربس[

 خشنة.
والَكراديُس: الِفَرُق منهم. يقال: َكْرَدَس القائُد خيله، أي الكْردوُس: الِقطعة من اخليل العظيمة.  ]كردس[

جعلها كتيبًة كتيبًة. وكلُّ عظمني التقيا يف َمْفِصٍل فهو ُكْردوٌس حنو املنكبني والركبتني والِوركني. قال أبو عمرو: 



 الكردسة: الواثق. يقال:
وس اعرتض قوله واحدة الكراس، فقال: لكاف فيه وىف الكراس. مث إن حمشى القام( قوله الكراسة، بضم ا1)

إن أراد أنثاه فظاهر، وإن أراد أهنا واحدة والكراس مجع أو اسم جنس مجعى فليس كذلك. وقد حققته يف 
 . وعلى هذا فليس مثل رمان ورمانة قاله نصر.شرح االقرتاح وغريه اهـ

 رس.( وزاد يف املختار: والكرا2)
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. وأنشد: وحاجب كردسه يف احلبل * منا غالم كان غري وغل * حىت افتدى منا  (1كردسه ولبج به االرض )
( * 3( * وكردس الرجل: مُجعت يداه ورجاله. قال: ورجٌل مكردس: ملزز اخللق. وأنشد: )2مبال جبل )

َسُة: مشى املقيد. قال ( * والتكردس: االنقباض واجتماع بعضه إىل بعض. والَكْردَ 4دحونة مكردس بلندم )
ابن الكلىب: الكردوسان: قيس ومعاوية ابنا مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم. ومها يف بىن فقيم 

 بن جرير بن دارم.
 الكرفس: بقلة معروفة. ]كرفس[
 الكركسة: ترديد الشئ. ويقال للذي ولدته اإلماء: ُمَكرَْكٌس، كأنه مردد يف اهلجناء. ]كركس[

_________ 
 ( أي صرعه.1)
 ( يف نسخة: " مبال جزل "2)
 ( هلميان بن قحافة السعدى.3)
 ( يف اللسان: " بلندح ". والبلندح: القصري السمني. والبلندم: الثقيل املنظر املضطرب اخللق.4)
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( : فإن تسق من أعناب وج فإننا * لنا العني جترى من 1الكسيس: نبيذ التمر. قال الشاعر ) ]كسس[
والكسيس أيضاً: حلٌم جيفَّف على احلجارة، مث يَُدقُّ ويـُتَـَزوَُّد. والَكَسُس: ِقَصُر االسنان.  كسيس ومن مخر *
 يقال: رجل أكس.

( 2* سا فللطري يف ُذراُه وُكوُر ) يد: شاَدُه مرمرا وجلله كلالِكْلُس: الصاروُج يُبىن به. وقال عديُّ ابن ز  ]كلس[



  أْكَلُس.* ومنه الُكْلَسُة يف اللون، يقال: ذئبٌ 
 الكاِنُس: الظيُب يدخل يف ِكناِسِه، وهو موضعه يف الشجر يكْت فيه ويسترت. ]كنس[

_________ 
 ( أبو اهلندي.1)
م أين قبله سابور * وبنو االصفر الكرام ملوك الرو * م مل ( قبله: أين كسرى كسرى امللوك أبو سا * سان أ2)

 * لة جتىب إليه واخلابور: يبق منهم مذكور * وأخو احلضر إذ بناه وإذ دج
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وقد كنس الظيُب َيْكِنُس ابلكسر. وَتَكنََّس مثله. وَكَنْسُت البيت أْكُنُسُه ابلضم َكْنساً. وامِلْكَنَسُة: ما ُيْكَنُس به. 
والُكناَسُة: القمامة، واسم موضع ابلكوفة. والكنيسة للنصارى. والكنس: الكواكب. قال أبو عبيدة: ألهنا 

 اخلنس السيارة. ْكِنُس يف املغيب، أي تسترت. ويقال هيتَ 
َكوَّْسُتُه على رأسه َتْكويساً، أي قلبته. ويف احلديث: " وهللا لو فعلت ذلك لَكوََّسَك هللا يف النار "،   ]كوس[

قوائم  أي جلعل رأَسَك أْسَفَلَك. وقد كاَس هو َيكوُس، إذا فعل ذلك. يقال: كاَس البعري، إذا مشى على ثالثِ 
أخُت العباس بن ِمرداٍس، وُأمُّها اخلنساء، ترثي أخاها وتذكر أنَّه كان يعرقب اإلبل: وهو ُمَعْرَقٌب. قالت َعْمَرُة 

َفظَلَّْت َتكوُس على َأْكرٍُع * ثالٍث وغاَدْرَن أخرى َخضيبا * تعين القائمَة اليت َعرَقب، هي خمضبَّة ابلدم. 
ابلضم: الطَْبُل. ويقال هو معرَّب.  ُمَتكاِوٌس، إذا كُثر وكثف. والكوُس والَتكاوُس: الرتاكم. يقال: عشبٌ 

 والكوِسيُّ من اخليل: القصري الدوارج.
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 ( : اسم محار.1ومكوس، على مفعل )
( : وُكنَّا َحِسْبناُهْم َفواِرَس 2الكهمس: القصري. وكهمس: أبو حى من العرب. قال الشاعر ) ]كهمس[

 (3يوا بعد ما ماُتوا من الدهر أعصرا )َكْهَمٍس * حَ 
( : أما تراين كيسا مكيسا 4الَكْيَس: خالف احلُْمِق. والرجُل كيس مكيس، أي ظريف. قال الراجز ) ]كيس[

وزيد بن الكيس النمري النسابة. والكيسى: نعت املرأة الَكيِ َسِة، وهو أتنيث  * بنيت بعد انفع خميسا *
 .( ، وكذلك الكوسى5االكيس )



_________ 
( أي كمعظم كما عرب به اجملد، قال اجملد: ووهم اجلوهرى فضبطه بقلمه على مفعل. قال الشارح: هو لغة 1)

 كما نقله بعضهم.
 الوليد بن حنفية ( مودود العنربي وقيل: أبو حزابة2)
أعضوا سيوفهم *  ( وقبله: فلله عينا من رأى من فوارس * أكر على املكروه منهم وأصربا * فما برحوا حىت3)

 ذرى اهلام منهم واحلديد املسمرا
 ( هو على كرم هللا وجهه، على ما يف القاموس يف )خيس( .4)
 كوس. قاله نصر.( قوله أتنيث االكيس هذا هو املناسب دون قول القاموس اال 5)
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( : 1َد له أوالٌد َأْكياٌس. قال الشاعر )وقد كاس الولد َيكيُس َكْيساً وِكياَسًة. وأْكَيَس الرجُل وَأكاَس، إذا ُولِ 
ولكْن ُأمُُّكْم مَحَُقْت فجئتم * ِغثااثً ما نرى فيكم  فلو كنتم ِلُمْكِيَسٍة َأكاَسْت * وَكْيُس اأُلمِ  يـُْعَرُف يف الَبنينا *

بعض العرب يسمِ ي الغدَر " مَسينا * والَتَكيُُّس: التظرُّف. وكاَيْسُتْه فِكْسُته، أي غلبته. وهو ُيكاِيُسُه يف البيع. و 
اهِبِِم املُْرِد * ( : إذا ما دعوا كيسان كانت كهوهلم * إىل الَغْدِر أْسعى من َشب2َكْيسان ". قال الشاعر )

والكيسانية: صنف من الروافض، وهم أصحاب املختار بن أىب عبيد. يقال إن لقبه كان كيسان. والكيس: 
 واحد أكياس الدراهم.

 فصل الالم
 الُلْبُس ابلضم: مصدر قولك لبست الثوب ألبس. ]لبس[

_________ 
 ( رافع بن هرمي.1)
 ( ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن.2)

(3/973) 

 

واللبس ابلفتح: مصدر قولك َلَبْسُت عليه األمر أْلِبُس، أي خلطت، من قوله تعاىل: }وَلَلَبْسنا عليهم ما 
يف احلديث: " يف األمر لُْبَسٌة " ابلضم، أي شبهٌة ليس بواضح. ظالم. و يـَْلِبسوَن{ . واللَّْبُس أيضاً: اختالط ال



والِلباُس: ما يـُْلَبُس. وكذلك املَْلَبُس. والِلْبُس ابلكسر مثله. ولِْبُس الكعبِة واهلودِج: ما عليهما من لِباٍس. قال 
ا ) زاَن ( : فلمَّا َكَشْفَن الِلْبَس عنه َمَسْحَنُه * أبطراِف ِطْفلٍ 1محيد بن ثور ) ( * ولِباُس الرجل: 2َغْياًل ُمَومشَّ

امرأته. وزوُجها: لِباُسها. قال هللا تعاىل: }هن لباس لكم وأنتم لباس هَلُنَّ{ . قال اجلعدي : إذا ما الَضجيُع َثىن 
 ( * تثـَنَّْت عليه فكانت لباسا *3جيَدها )

_________ 
 ( اهلاليل.1)
ريك قبل أن ميل ويسأما * فعدن عليها اي اركيب قد حبستنا * وقد يب * بع( قبله: وطئن ذراعيه وقلن هلا ارك2)

 متعت مشس النهار ودوما
 صحاح - 123( يف رواية:..... ثىن عطفها * تثنت فكانت عليه لباسا * 3)
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ُس. وأنشد ابن ولباس التقوى: احلياء، هكذا جاء يف التفسري، ويقال الغليُظ اخلشُن القصرُي. واللبوُس: ما يـُْلبَ 
َعَة َلبوٍس َلُكْم{ ( : اْلَبْس لكلِ  حالٍة لَبوَسها 1السكيت ) * إمَّا نَعيَمها وإمَّا بوَسها * وقوله تعاىل: }وَعلَّمناُه َصنـْ

، يعين الدروع. وتـََلبََّس ابألمر وابلثوب. والَبْسُت األمر: خالطته. والَبْسُت فالانً: عَرْفت ابطنه. وما يف فالن 
د للمبالغة. ٌس، أي ُمْسَتْمَتٌع. واْلتَـَبَس عليه األمر، أي اختلط واشَمْلبَ  تَبَه. والَتلبيُس كالتدليِس والتخليِط، شدِ 

 ورجٌل لَبَّاٌس وال تقل ملبس.
الَلْحُس ابللسان. يقال حلََِس الَقصعة ابلكسر، يـَْلَحُسها حلَْساً. ويف املثل: " أسرُع من حلَِْس الكلِب  ]حلس[

 . وحلَِْسُت اإلانء حلََْسًة وحلَُْسًة، عن يعقوب.أنَفه "
_________ 

 ( لبيهبس الفزارى.1)
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وأحلََْسِت األرُض، أي أنبتْت وقوهلم: " تركت فالانً مبالِحِس البقِر "، وهو مثُل قوهلم " مبباحث البقر " أي 
 لوحش أوالَدها. والالحوُس: املَْشؤوُم.القفر، حبيث ال يُدرى أين هو. ويقال حبيث تـَْلَحُس بقر ا ابملكان
َعْلُتُه، وكذلك اخُلفُّ إذا أصلحَته برِقاع. يقال ُخفٌّ ُمَلدٌَّس، كما يقال ثوٌب  ]لدس[ َلدَّْسُت البعري تـَْلديساً: أنـْ



ٌم وُمَردٌَّم. واللديُس: الناقة املكتنز  ْلَطِس، وهو حجٌر ة اللحم، مثل اللكيِك والَدخيِس. وامِلْلَدُس لغٌة يف املِ ُمَلدَّ
 ضخم يُدقُّ به النوى، ورمبا شبه الفحل الشديد الوطئ به. واجلمع املالدس.

: األكُل. يقال: َلسَِّت الدابَُّة الكأل تـَُلسُُّه َلسًّا ابلضم، إذا نتفته جَبْحَفَلتها. قال زهرٌي يص ]لسس[ ف الَلسُّ
 رَّ من َلسِ  الغمري جحافله *( * قد اْخضَ 1وحشاً: ثالٌث كأْقواِس الَسراِء وانِشٌط )

_________ 
 ( يف ديوانه: " ومسحل "، من السحيل، وهو صوت احلمار.1)
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 ( :1ُلسَُّه. قال الراجز )وألست االرض: طلع أوَّل نباهتا. واسم ذلك النبات الُلساُس ابلضم، ألنَّ املال تَـ 
 يف ابِقِل الرِْمِث وىف اللساس

ْلطاُس: حجٌر ضخٌم يدقَّ به الَنوى، مثل امِلْلَدِم وامِلْلداِم، واجلمع املالِطُس. أبو عمرو: امِلْلَطُس واملِ  ]لطس[
 مَحَْأَة احلَْفِر * قال أبو اللطس: الدق والوطئ الشديد. قال حامت: وُسقيُت ابملاء الَنمرِي ومَلْ * أُتْـَرْك ُأالِطسُ 

 عبيدة: معىن ُأالِطُس أتلطَّخ هبا.
: لوُن الشفة إذا كانت تضرب إىل الَسواد قلياًل، وذلك ُيستمَلح. يقال: َشَفٌة َلْعساُء وِفتيٌة اللََّعسُ  ]لعس[

ا قالوا: نباٌت ألَعُس، وذلك إذا كُثر وكثف، ألنه حينئٍذ يضرب إىل  السواد. والَلْعَوُس، ونسوٌة لُْعٌس. ورمبَّ
 ( .2قيل للذئب لعوس ) بتسكني العني: اخلفيف يف األكل وغريه كأنَّه الَشرُِه. ومنه

_________ 
 ( قبله:1)

 يوشك أن توجس يف االجياس * وبعده:
 منها هدمي ضبع هواس

ملعروف ( لعس يلعس لعسا كفرح: كان يف شفته لعس، فهو ألعس. يف املخطوطة زايدة: قال أبو سهل: ا2)
 جمة، واالشهر ابلغني املعجمة.ابلغني املعجمة يف الرجل، وىف الذئب، وقد قالوا يف الذئب لعوس بعني غري مع
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( يلقسه لقسا ابلضم، حكاه أبو زيد. واللقس: الذى يلقِ ب الناَس 1) الالِقُس: الَعيَّاُب. وقد َلَقَسهُ  ]لقس[
ويسخر منهم ويفسد بينهم. قال ابن السكيت: يقال فالن لقس، أي َشِكٌس َعِسٌر. وَلِقَسْت نفسي من الشئ 

 وخبثت. تلقس لقسا، أي غثت
 به عن اجلماع. وكذلك املالَمَسُة. وااللِتماُس: اللْمُس: امَلسُّ ابليد. وقد َلَمَسُه يـَْلُمُسُه ويـَْلِمُسُه. ويكىن ]ملس[

الطلُب. والتَـَلمُُّس: التطلُّب مر ًة بعد أخرى. واملتلمس: اسم شاعر. ومليس: اسم جارية. واللماسة ابلضم: 
 بيع املالَمَسِة، وهو أن يقول: إذا َلَمْسُت املَبيَع فقد وجب البيع بيننا بكذا. احلاجة املقاربة. وهنَُِي عن

 اللَّْوُس: الذوُق. ورجٌل َلؤوٌس على فعول. ]لوس[
_________ 

 ( لقسه: عابه يلقسه، ويلقسه لقسا، كنصر وضرب. ولقس من الشئ يلقس لقسا، كفرح.1)
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ما ذاق َذواقاً. وقال أبو صاعٍد الكاليب : ما ذاق َعلوساً وال َلُؤوساً. وما ُلْسنا : ما الس َلواساً ابلفتح، أي يقال
 عندهم َلواساً. والُلواَسُة ابلضم أقل من اللقمة.

 ئ.( . ويقال: مالك عندي هُلَْسٌة ابلضم، مثل حلَُْسٍة أي ش1الَلْهُس: لغة يف الَلْحِس أو َههٌَّة ) ]هلس[
وهو فعل ماض. وأصلها ليس بكسر الياء، فسكنت استثقاال، ومل تقلب ألفا الهنا ال َلْيَس: كلمُة نفي،  ]ليس[

تتصرف، من حيث استعملت بلفظ املاضي للحال. والذى يدل على أهنا فعٌل وإن مل تتصرف تصرف 
كان   وُجعلت من عوامل األفعال حنو األفعال، قوهلم َلْسَت وَلْسُتما وَلْسُتْم، كقوهلم ضربت وضربتما وضربتم.

وأخواهتا اليت ترفع األمساء وتنصب األخبار، إال أن الباء تدخل يف خربها حنو ما، دون أخواهتا. تقول: ليس زيٌد 
مبنطلق. فالباء لتعدية الفعل وأتكيد النفي. ولك أن ال تدخلها، ألن املؤكَّد يستغىن عنه، وألن من األفعال ما 

 اشتقتك واشتقت إليك.رف جرٍ  ومرة بغري حرف، حنو يتعدَّى مرًة حب
_________ 

 ( قوله " أوههة " أي لثغة، إببدال احلاء هاء.1)
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وال جيوز تقدمي خربها عليها كما جاز يف أخواهتا تقول: حُمِْسناً كان زيٌد. وال جيوز أن تقول: حُمِْسناً ليس زيٌد. 
 زيدًا، تضمر امسها فيها وتنصب خربها هبا، وقد يستثىن هبا، تقول: جاءين القوُم ليَس زَيدًا، كما تقول: إال

اجلائي زيدًا. ولك أن تقول جاء القوُم َلْيَسَك، إال أنَّ املضَمر املنفصل ها هنا أحسن، كما  كأنك قلت ليس
ي وإايَّ * َك وال خَنْشى َرقيبا * ومل يقل َلْيسَ  ين قال الشاعر: ليت هذا الليَل شهٌر * ال نرى فيه غريبا * َلْيَس إايَّ

ْلَيُس، أي شجاٌع بنيِ  الَلَيِس، من قوٍم لِيٍس. وقال الفراء: ولَْيَسَك، وهو جائٌز إال أن املنفصل أجوُد. ورجٌل أ
 األْلَيُس: البعري حيمل كلَّ ما مُحِ َل.

 فصل امليم
وال يعَدُم  ( بينهم َمْأساً، أي أفسدُت. قال الكميت: أَسْوُت ِدماًء حاول القوم سفَكها *1َمَأْسُت ) ]مأس[

 اآلسون يف الغى مائسا *
_________ 

 منع، ويقال مأس أيضا مبعىن غضب. ( واببه1)
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( : حِنَْلٌة. واملَجوِسيُّ منسوٌب إليها، واجلمع اجملوس. قال أبو على النحوي: اجملوس 1املَجوِسيَُّة ) ]جمس[
ف اجلمع على قياس شعرية وشعري، مث عر  واليهود إمنا عرف على حد يهودى ويهود، وجموسى وجموس، فجمع

اباللف والالم، ولوال ذلك مل جيز دخول االلف والالم عليهما، الن معرفتان. قال: ومها مؤنثان فجرات يف 
( : َأحاِر ُأريَك بـَْرقاً َهبَّ 2كالمهم جمرى القبيلتني، ومل جيعال كاحليني يف ابب الصرف. وأنشد المرئ القيس )

* وقد متََجََّس الرجل: صار منهم. وجَمََّسُه غريه. ويف احلديث: " فأبواه جَموَس َتْسَتِعُر اْسِتعارا َوْهناً * كناِر 
 ميجسانه ".

 املََرَسة: احلبُل، واجلمع َمَرٌس، ومجع املََرِس أْمراٌس. واملََرُس أيضاً: مصدر قولك مرست البكرة ]مرس[
_________ 

ل له ابلفارسية منج كوش، فعرت وس. وصف رجل صغري االذنني يقا( الياء يف اجملوسية: نسبة إىل جم1)
مبجوس. كان قد وضع دينا ودعا له قدميا قبل اخلليل. وأما زرادشت الذى بعد اخلليل فإمنا جدده وأظهره، 

 كما يستفاد أكثره من القاموس وحاشيته. قاله نصر.
 كرى.( قال ابن برى: صدر البيت المرئ القيس وعجزه للتوأم اليش2)
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ابلكسر مَتَْرُس َمَرساً ; وهي بكرٌة َمروٌس، إذا كان ينَشب حبُلها بينها وبني القعو. قال الشاعر: دران ودارت 
ضا: مرس احلبُل، إذا وقع يف أحد جانيب الَبَكَرِة، مَيَْرُس بكرة خنيس * ال ضيقة اجملرى وال مروس * ويقال أي

لت: ًأْمَرْسُتُه. قال الراجز: بئس مقام الشيخ أمرس أمرس * إما على قعو وإما َمَرساً. فإذا أعدته إىل جمراه ق
قال اقعنسس * وكذلك إذا أنشبَته بني البكرة والَقْعِو قلت: َأْمَرْسُتُه. وهو من االضداد، عن يعقوب. 

لبكرة والَقْعِو. ويقال للقوم: الكميت: ستأتيكم مبرتعة ُذعافاً * ِحباُلُكُم اليت ال مُتِْرسوان * أي ال تنِشبوهنا يف ا
هم على مرس واحد، بكسر الراء وذلك إذا استوت أخالقهم. وامِلراُس: املُمارسة واملعاجلة. ورجٌل َمِرٌس: 

لتمَر وغريَه يف املاء، إذا أنقعته وَمَرثـَْته بيدك. وَمَرَس الصيبُّ إصبَعُه مَيُْرُسُه: شديد العالج بنيِ  املََرِس. وَمَرْسُت ا
 ٌة يف مرثه أو لثغة.لغ
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ومرست يدى ابملنديل، أي مسحت. عن ابن السكيت. ومترس به واْمرَتََس به، أي احتكَّ به. يقال: اْمرَتََسِت 
وأن محر الوحش قربت منه مبنزلة من حيتك  األلسُن يف اخلصومات، أي الجت. قال أبو ذؤيب يصف صائدا

ه * هوجاء هادية وهاد جرشع * واملرمريس: الداهية، وهو فعفعيل، ابلشئ، فقال: فنكرنه فنفرن وامرتست ب
: هو من املَراَسِة. واملرمريس:  بتكرير الفاء والعني. يقال: داهية َمْرَمريٌس، أي شديدٌة. قال حممد بن الَسِريِ 

 قوب: املارستان بفتح الراء: داُر املرضى وهو معرب.االملس. قال يع
سه َمسًّا، فهذه اللغة الفصيحة. وحكى أبو عبيدة: مسست الشئ ابلفتح مسست الشئ ابلكسر أم ]مسس[

ا قالوا ِمْسُت الشئ حيذفون منه السني االوىل وحيوِ لون كسرهتا إىل امليم، ومنهم من ال حيول  أُمسُُّه ابلضم. ورمبَّ
 ه ظللتم. وهومليم على حاهلا مفتوحة، وهو مثل قوله تعاىل: }فظلتم تفكهون{ يكسر ويفتح، وأصلويرتك ا
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( : ِمْسنا السمَاء فِنْلناها وطاهَلُُم * حىتَّ رأْوا أُحدًا يـَْهوي وثـَْهالان * 1من شواذ التخفيف. وأنشد االخفش )
ْسُتُه الشئ فمسه. واملسيس: املس، وكذلك املسيسى، مثال اخلصيصى. واملمسوس: الذى به مس من وأْمسَ 

. وقوله تعاىل: }من قبل أن يَتماسَّا{ . وقوله تعاىل: }أن جنون. واملُماسَُّة: كنايٌة عن  املُباَضعة ; وكذلك التماسُّ
. وأمَّا قول2تقول ال َمساَس ) ا ُبين على الكسر  ( { أي ال أمسُّ وال ُأَمسُّ العرب ال َمساِس، مثل قطاِم، فإمنَّ



. ويقال: بينهما رَِحٌم ماسَّةٌ  ، أي قرابٌة قريبٌة. وقد َمسَّْت بك رَِحُم فالٍن، ألنَّه معدوٌل عن املصدر، وهو امَلسُّ
وُس من املاء: الذي بني إذا كان بينكما قرابٌة قريبٌة. وحاجٌة ماسٌَّة، أي مهمٌَّة. وقد َمسَّْت إليه احلاجة. واملَس

 (3العذب وامللح. قال الشاعر )
_________ 

 ( البن مغراء.1)
 ( قرئ بكسر امليم وفتحها أيضا.2)
 االصبع العدواين.( ذو 3)
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( * واملسمسة: اختالط االمر والتباسه، واالسم 1لو كنت ماء كنت ال * َعْذَب املذاق وال َمسوسا )
 (2لى ُأمِ َك َسْطَو املاِس )املَْسماُس. قال رؤبة: إن كنَت من أمرَك يف َمْسماِس * فاْسُط ع

 يف الِدابِغ، إذا دلكَتها دلكا شديدا. وقال يصف مطرا: املَْعُس: الدلُك. يقال َمَعْسُت املَنيَئةَ  ]معس[
 ( * ورمبا كىن به عن الِبضاِع. ورجٌل َمعَّاٌس يف احلرب: مقدام.3ميعس ابملاء اجلواء معسا )

_________ 
 * فلت حجارته الفؤوسا ( بعده: ملحا بعيد القمر قد1)
  إذا نشب.( املاسى: الذى يدخل يده يف حياء االنثى الستخراج اجلنني2)
 ( قبله:3)

حىت إذا ما الغيث قال رجسا * وبعده. * وغرق الصمان ماء قلسا * أراد بقوله قال رجسا، أي يصوت بشدة 
 لوادي الواسع.وقعه. والقلس: الذى مال املوضع حىت فاض. واجلواء مثل السحبل، وهو ا
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د: صاد أعرايبٌّ هاَمًة من القبور فأكَلها فقال: مقست نفسه ابلكسر، ومتقست، أي َغَثْت. قال أبو زي ]مقس[
 اىن. فَغَثْت نفسه فقال:ما هذا؟ فقيل: مسُ 

 نـَْفسي مَتَقَُّس من مساىن االقرب
َمَكَس يف البيع مَيِْكُس ابلكسر َمْكسًا. وماَكَس مُماَكَسًة وِمكاساً. واملَْكُس أيضاً: اجلِباية. واملاِكُس:  ]مكس[



( : أيف 1ث: " ال يدخل صاحُب َمْكٍس اجلنة ". واملَْكُس: ما أيخُذه الَعشَّاُر. قال الشاعر )الَعشَّاُر. ويف احلدي
 (2ا ابَع اْمُرٌؤ َمْكُس ِدرهِم )كلِ  أسواِق العراق إاتوٌة * ويف كلِ  م

 املالسة: ضد اخلشونة. وشئ أملس. وقد ]ملس[
_________ 

 ( جابر بن حىن التغليب.1)
عنا ملوك وتتقى * حمارمنا ال يبوئ الدم ابلدم * تعاطى امللوك السلم ما قصدوا بنا *  ( وبعده: أال ينتهى2)

 وليس علينا قتلهم مبحرم:
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َفَعَل فُأدغم. يقال: امْنََلَس من األمر، إذا  امالس الشئ امليساسا، وَملََّسُه غريه مَتْليساً فَتَملََّس وامََّلَس، وهو انـْ
ُتُه أان. وقوهلم يف املثل: " هان على األْمَلِس ما القى الدبر ". فاالملس: الصحيح الظهر أفْـَلَت منه، وَملَّسْ 

هره. وقوهلم: أتيته َمَلَس الظالِم، أي حني اختلط الظالم. واإلْمليُس ابلكسر: هاهنا. والدبر: الذى قد دبر ظ
رُمَّاٌن إْمليسيٌّ، كأنه منسوب إليه. وانقة واحد األماليِس، وهي املَهاِمُه ليس هبا شئ من النبات. ويقال أيضاً: 

يقال أيضا يف البيع: " َمَلسى ال ملسى، مثال مشجى وجفلى، أي مَتَلَُّس ومتضي ال يـَْعَلق هبا شئ من سرعتها. و 
ُت فال ( وتتفلَّ 1ُعْهَدَة " أي قد امْنََلَس من األمر ال له وال عليه. يقال أبيعك املََلسى ال ُعْهَدَة، أي تـََتَملَُّس )

ملَْلُس أيضاً: ترجع إيلَّ. وَمَلْسُت الكبش أْمُلُسُه َمْلساً، إذا َسَلْلُت ُخْصيَـْيِه بُعروقهما. ويقال صيبٌّ مَمْلوٌس. وا
 الَسْوُق الشديُد. قال الراجز

_________ 
 ( يف املطبوعة االوىل: " أي ال تتملس " والصواب حذف " ال "، كما يف اللسان والقاموس.1)
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 * عهدي أبظعان الكتوم متلس * واملالسة بتشديد الالم: الىت تسوى هبا االرض.
رجل ماس مثال مال، أي خفيف طياش. وموسى اسم رجل. قال الكسائي هو فعلى. وقال أبو عمرو  ]موس[

 بن العالء: هو مفعل. حكاه اليزيدى، ويذكر يف ابب املعتل.
مَييُس َمْيساً وَمَيساانً، فهو َميَّاٌس. ومَتَيََّس مثله. قال الشاعر: وإين ِ ملن  املَْيُس: التبخرُت. وقد ماسَ  ]ميس[



 اهنا حني أعتزى * وأمشى به حنو الَوغى َأمَتَيَُّس * واملَْيُس: شجر يتخذ منه الرحال. قال الراجز:قنع
 ( * وميسان: اسم كورة بسواد العراق.1وشعبتا ميس براها إسكاف )

_________ 
 شماخ. وصدره:( لل1)

 قالت أال يدعى هلذا عراف * وقبله:
 ص هفهاف:مل يبق إال منطق وأطراف * * وريطتان وقمي
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 فصل النون
 ما نـََبَس بكلمة، أي ما تكلم. وما نـَبَّس أيضاً ابلتشديد. قال الراجز: ]نبس[

 إْن ُكنَت غري صائدي فنبس
 النرباس: املصباح. ]نربس[
ا املُْشرِكون جَنٌَس{ 1كسر ينجس جَنَساً، فهو جَنٌْس وجَنٌَس )جنس الشئ ابل ]جنس[ ( أيضاً. وقال هللا تعاىل: }إمنَّ

ه قالوا رجس جنس ابلكسر. وأجنسه غريه وجنسه، مبعىًن. ويقال به . قال الفراء: إذا قالوه مع  الرِْجِس أتبعوه إايَّ
نت العرب تفعله، كالعوَذِة ُتدفع هبا العنُي. ومنه داٌء انِجٌس وجنيس، إذا كان ال يربأ منه. والتنجيس: شئ كا

 قول الشاعر:
 (2وَعلََّق أجْناساً َعليَّ املنجس )

 د، وقرئ قوله تعاىلالَنْحُس: ضد السع ]حنس[
_________ 

 ( وكذلك جنس ابلكسر، وجنس ككتف.1)
 ( صدره:2)

 وكان لدى كاهنان وحارث:
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ُة أكثر وأجوُد. وقد حنس الشئ ابلكسر فهو حنٌَِس أيضاً. قال الشاعر: }يف يوم حنس{ على الصفة، واإلضاف
أْبِلْغ ُجذاماً وخلَْماً أنَّ إْخَوهَتُم * طَيًّا وهَبْرَاء قوٌم َنْصُرُهْم حنَُِس * ومنه قيل: أايم حنسات. والنحاس معروف. 

* ط مل جَيَْعِل هللا فيه حناسا  سراج السلي قال انبغة بين َجعَدة: يضئ كضوء والُنحاُس أيضًا: دخاٌن ال هَلََب فيه.
* والِنحاُس ابلكسر: الطبيعُة واألصُل. يقال: فالٌن كرمُي الِنحاِس والُنحاِس أيضاً ابلضم، أي كرمُي الُنجاِر. قال 

لك سرًّا وَعالنيًة. وتتبَّعَتها ابالستخبار، ويكون ذأبو زيد: يقال تـََنحَّْسُت األخباَر وعن األخباِر، إذا خَتَربََّْت عنها 
 وكذلك اْستَـْنَحْسُت األخبار وعن االخبار.

خنسه بعود ينخسه خَنْساً، ومنه مسِ َي الَنخَّاُس. والناِخُس يف البعري: َجَرٌب يكون عند ذنبه والبعري  ]خنس[
 صحاح - 124منخوس. 
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. وُتْكَرُه. والَنخيُس: الَبْكَرة يـَتَِّسُع ثـَْقُبها الذي ودائرة الناخس: هي اليت تكون حتت جاِعَريَت الفرس إىل الفائَِلنْيِ 
َبٍة فيثقبون وَسطها مث يُلقموهنا ذلك الثقب  املتَّسع. ويقال جيري فيه امِلْحور مما أيكله احملور، فَيعمدون إىل ُخَشيـْ

 لتلك اخُلَشيبة: الِنخاُس، بكسر النون. والبكرة خنيس. قال الراجز:
( * وسألت أعرابيا بنجد من بىن متيم وهو يستقى وبكرته خنيس، فوضعت إصبعى 1يس )دران ودارت بكرة خن

قلت: أليس قد على النخاس فقلت: ما هذا؟ وأردت أن أتعرف منه احلاء واخلاء، فقال: خناس، خباء معجمة، ف
 قال الشاعر:

ْسُت الَبْكَرَة أخْنَُسها خَنْساً. والَنخيَسُة: وبكرة حناسها حناس * فقال: ما مسعنا هبذا يف آابئنا االولني! تقول منه: خنََ 
 ( .2لنب الَعْنز والنعجة خُيَْلط بينهما، عن أىب زيد، حكاه عنه يعقوب )

 رجٌل َنُدٌس وَنِدٌس، أي فهم. ]ندس[
_________ 

 ( بعده:1)
 ال ضيقة اجملرى وال مروس

 ( والنخوس: الوعل إذا طال قرانه إىل ذنبه2)

(3/982) 

 



( : ندسنا أاب 1ابلكسر يندس َنَدساً. وامِلْنداُس: املرأُة اخلفيفة. والَنْدُس: الطعن. قال الشاعر )وقد ندس 
( : 2س. قال الشاعر )مندوسة القني ابلقنا * وما ردم من جار بيبة انقع * واملنادسة: املطاعنة. ورماح نواد

الَنواِدسا * أبو زيد: تـََندَّْسُت األخباَر وعن األخبار، إذا  وحنُن َصَبْحنا آل جَنْراَن غارًة * متيَم بَن ُمرٍ  والرِماحَ 
 ختربَُّْت عنها من حيث ال يـُْعَلُم بك، مثل حتدست وتنطست.

مِلنسَّة، وهي العصا، على ِمْفَعَلٍة ابلكسر. فإن مهزت َنَسْسُت الناقَة َأُنسُّها َنسًّا، إذا زجرهتا، ومنه ا ]نسس[
( : اإليكاُل بني الناس. والَنساِئُس النماِئُم عن ابن السكيت والَنسيُس: بقية 3ة )كان من َنَسْأهُتا. والَنسيس

 (4الروح، ومنه قول الشاعر )
_________ 

 ( جرير1)
 ( الكميت.2)
 به يف املخطوطة واللسان والقاموس.( يف املطبوعة االوىل " النسيئة " صوا3)
 ( هو أبو زبيد.4)
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: اليُـْبُس. وقد نس ينس وينس نسا، أي يبس. 1لَنسيُس )* فقد أودى إذا بلغ ا : الَنسُّ ( * قال األصمعي 
 يقال: جاءان خبُبزٍة انسٍَّة. قال العجاج:

( * أي ايبسة من العطش. ويقال ملكَّة: الناسَّة، لقلَّة املاء هبا. ونسنس الطائر، إذا 2سي َقطاُة ُنسَّسا )وبـََلٍد متُْ 
اُس: ِجنس من اخللق يَِثُب أحُدهم على رِجٍل واحدة. والنسناس: اجلوع، عن أىب أسرع يف طريانه. والَنْسن

 عمرو. والتنساس: السري الشديد. وأنشد االصمعي للحطيئة:
 (3ال هبا حوزى وتنساسى )ط

 التَـَنطُُّس: املبالغة يف التطهُّر. ]نطس[
_________ 

 ( صدره كما يف نسخة:1)
 أن بنحره ومبنكبيه * عبريا ابت تعبؤه عروسإذا علقت خمالبه بقرن * وبعده: ك

 ( بعده كما يف نسخة:2)



 روابعا وبعد ربع مخسا
 لخمس طال هبا حوزى وتنساسى:( البيت بتمامه: وقد نظرتكم إيناء صادرة * ل3)
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لوال التنطس  وكلُّ من أدقَّ النظر يف األمور واستقصى ِعلمها فهو ُمتَـَنطِ ٌس. ويف حديث عمر رضي هللا عنه: "
أن ال أغسل يدي ". يقال منه: رجٌل َنُطٌس وَنِطٌس. وقد َنِطَس ابلكسر َنَطساً. ومنه قيل للمتطبب:  ما ابليت

نطيس، مثال فسيق، ونطاسى أيضا. قال البعيث بن ِبْشٍر يصف َشجًَّة أو جراحًة: إذا قاَسها اآلسي الِنطاسيُّ 
و عبيدة: ويروى " الَنطاِسيُّ " بفتح النون. وتـََنطَّْسُت األخباَر: ياً ُهزوُمها * قال أبَأْدبـََرْت * َغِثيثـَُتها واْزداَد َوهْ 

 حتسستها. والناطس: اجلاسوس.
الُنعاُس: الوَسُن. ويف املثل: " َمْطٌل كُنعاِس الكلِب "، أي متَّصٌل دائٌم. وقد نـََعْسُت ابلفتح أنـَْعُس  ]نعس[

ا إذا َدرَّْت نـََعَسْت. قال ، وأان انِعٌس. وانقةٌ نُعاساً. ونـََعْسُت نـَْعَسًة واحدةً   نَعوٌس، توصف ابلسماحة ابلَدرِ ، ألهنَّ
 ( : نعوس إذا درت جروز إذا غدت * بويزل عام أو سديس كبازل *1الشاعر )

_________ 
 ( هو الراعى.1)
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ُس منه ِبِشْدِقِه * ومل يـَْنُج إال َجْفَن ملٌ والنَـفْ النَـْفُس: الروُح. يقال: خرجت نـَْفُسُه. قال أبو خراش: جنا سا ]نفس[
سيٍف وِمئزرا * أي جبفن سيف ومئزر. والنَـْفُس: الدُم. يقال: سالت نـَْفُسُه. ويف احلديث: " ما ليس له نـَْفٌس 

ين ُسَحْيٍم ْئُت أنَّ ب( : نـُب ِ 1سائَِلٌة فإنَّه ال يـَُنجِ ُس املاَء إذا مات فيه ". والنـَْفُس أيضاً: اجلسُد. قال الشاعر )
م يريدون به 2َأدخلوا * أبياهَتُْم اتموَر نـَْفِس املُْنِذِر ) ( * والتاموُر: الدُم. وأمَّا قوهلم: ثالثة أنـُْفٍس، فيذكِ رونه ألهنَّ

لعاِئُن. اإلنسان. والنَـْفُس: العنُي. يقال: أصابت فالانً نـَْفٌس. ونـََفْسُتُه بنَـْفٍس، إذا أصبته بعنٍي. والناِفُس: ا
 لناِفُس: اخلامُس من سهام امليسر، ويقال هو الرابع.وا

_________ 
 ( هو أوس بن حجر، حيرض عمرو بن هند على بىن حنيفة.1)
 ( وبعده: فلبئس ما كسب ابن عمرو رهطه * مشر وكان مبسمع ومبنظر:2)
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َغٍة مما يُْدَبُغ به نَـْفِسِه. والنَـ ونفس الشئ: عينه يؤكد به. يقال: رأيت فالانً نـَْفَسُه، وجاءين ب ْفُس: أيضاً َقْدُر َدبـْ
األدمُي من الَقَرِظ وغريه. يقال: َهْب يل نفسا من دابغ. قال االصمعي. بعثت امرأة من العرب بنتا هلا إىل 
غ جارهتا فقالت هلا: تقول لك أمي: أعطيين نفسا أو نفسني أمعس به منيئىت فإىن أفدة. أي مستعجلة ال أتفر 

، من السرعة. والنفس ابلتحريك: واحد األَْنفاِس. وقد تـَنَـفََّس الرجل، وتـَنَـفََّس الُصَعداء. وكلُّ الختاذ الدابغ
ذي رئٍة ُمتَـنَـفِ ٌس. ودوابُّ املاء ال ِرائَت هلا. وتـَنَـفََّس الصبح، أي تـَبَـلَّج. وتـَنَـفََّسِت القوُس، أي تصدَّعْت. ويقال 

 إذا نضَح املاء. وقول الشاعر: ، وكذلك املوجُ للنهار إذا زاد: تـَنَـفَّسَ 
 ، َعْييَنَّ جودا َعرْبًَة أَْنفاسا * أي ساعة بعد ساعة. والنَـْفُس أيضاً: اجلُرعة. يقال اْكرَْع يف اإلانء نَفساً أو نـََفَسنْيِ

 أي جرعة أو جرعتني،
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ُل وهَي ساِغَبة بنيها * أبَْنفاٍس من الَشِبِم وال تزد عليه. واجلمع أنفاس، مثل سبب وأسباب. قال جرير: تَعل
الَقراِح * ويقال أيضاً: أنت يف نـََفٍس من أمرك، أي يف سعة. وشئ نفيس، أي يـَُتناَفُس فيه ويـُْرَغُب. وهذا 

ي ماٌل  فالٌن يف كذا، أي رغَّبين فيه. ولفالن ُمْنِفٌس ونَفيٌس، أأَنـَْفُس مايل، أي أحبُُّه وأكرُمُه عندي. وأنـَْفَسين
كثرٌي. يقال: ما يسرُّين هبذا األمر ُمْنِفٌس ونَفيٌس. ونَِفَس به ابلكسر، أي ضنَّ به. يقال: نَِفْسُت عليه الشئ 

َسًة، أي صار نفيساً نفاسة إذا مل تره يستأهله. ونَِفْسَت عليَّ خبري قليل، أي حسدت. ونفس الشئ ابلضم نَفا
فاساً، إذا رغبت فيه على وجه املباراة يف الكرم وتنافسوا فيه، أي مرغوابً فيه. وانفست يف الشئ منافسة ونِ 

رِغبوا. وقوهلم: لك يف هذا األمر نـُْفَسٌة، أي ُمْهَلٌة. ونـَفَّْسُت عنه تـَْنفيساً، أي رفَّهت. يقال: نـَفََّس هللا عنه 
 اس. وليس يف الكالم فعالءالِنفاُس: ِوالُد املرأة إذا وَضَعْت، فهي نـَُفساٌء ونسوة نقكربته، أي فرَّجها. و 
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ساوان وعشراوان، جيمع على فعال غري نفساء وعشراء. وجيمع أيضا على نفساوات وعشراوات، وامرأاتن نف
أبدلوا من مهزة التأنيث واوا. وقد نَِفَسِت املرأُة ابلكسر نِفاساً ونَفاَسًة. ويقال أيضاً: نُِفَسِت املرأُة غالمًا، على 



فاعُله، والولد مْنفوٌس. ويف احلديث: " ما من نـَْفٍس َمْنفوَسٍة إال وقد ُكِتَب مكاهُنا من اجلنَّة والنار ".  ما مل يسمَّ 
َفَس فالٌن، أي قبل أن يولد. قال الشاعر )وقوهل ( : لنا صرخٌة مث إْسكاَتٌة * كما 1م: َوِرَث فالٌن قبل أن يـُنـْ

 طرقت بنفاس بكر * أي بولد *.
َرْيِن َأرََّقين * صوُت  الناقوُس: ]نقس[ الذي َتضرب به الَنصارى ألوقات الصالة. قال جرير: ملَّا َتذَكَّرْت ابلَديـْ

ابلنواقيِس * والنَـْقس: ضرُب الناقوس. وىف احلديث: " كادوا ينقسون حىت رأى عبد هللا بن  الدجاِج وضْربٌ 
 يب القوَم وتسخر منهم.( االذان يف املنام ". والنقس أيضا مثل اللقس، وهو أن تع2زيد )

_________ 
 ( أوس بن حجر.1)
 ( االنصاري.2)
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نـُْقٍس وأْنقاٍس. قال املرار الفقعسي: َعَفِت املنازُل غرَي مثل والنقس ابلكسر: الذى يكتب به. وجيمع على أ
 َس دواته تـَْنقيسًا.األَنـُْقِس * بعد الزماِن َعَرفْـَتُه ابلِقْرِطِس * أي يف الِقرطاِس. تقول منه: نـَقَّ 

يًة. وطبيٌب نِْقِرٌس الِنْقِرُس: داٌء معروف. والِنْقِرُس أيضاً: احلاذُق. يقال: دليٌل نِْقِرٌس، إذا كان داه ]نقرس[
 (1ونقريس، أي حاذق. قال رؤبة: وقد أكون مرة نطيسا * طبا أبدواء الصبا نقريسا )

َتَكَس. وَنكَّْسُتُه تـَْنكيساً. والناِكُس: املُطأطئ رأسه. نكست الشئ أنكسه نكسا: قلبته على رأسه فانْـ  ]نكس[
ُهْم ومجع يف الشعر على نواِكَس، وهو شاذ على ما ذكرانه يف فو  تـَ ارس. قال الفرزدق: وإذا الرجال رََأْوا َيزيَد رأَيـْ

 و اليْت* َخُضَع الرقاِب نواِكَس األْبصاِر * والِوالُد املَْنكوُس: الذي خترج رجاله قبل رأسه. وه
_________ 

 ( بعده:1)
 حيسب يوم اجلمعة اخلميسا:
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نكس من اخليل: الذى ال يسمو برأسه. والُنْكُس ابلضم: َعْوُد املريض بعد النَـَقِه. وقد ُنِكَس الرجل ُنْكساً. وامل
الذي ينكسر فوقه  يقال تـَْعساً له ونكسا: وقد يفتح هاهنا لالزدواج، أو النه لغة. والِنْكُس ابلكسر: السهم



 فُيجعل أعاله أسفله. والِنْكُس أيضا: الرجل الضعيف.
انموُس الرجل: صاحُب سر ِه الذي يطلعه على ابطن أمره وخيصُّه مبا يسرته عن غريه. وأهل الكتاب  ]منس[

و ابن وه -يسم ون جربيل عليه السالم: الناموس. وىف احلديث " أن ورقة بن نوفل قال خلدجية رضى هللا عنها 
س الذى كان أييت موسى عليه السالم ". : لئن كان ما تقولني حقا إنه ليأتيه النامو -عمها، وكان نصرانيا 

والناموس: قرتة الصائد. ومنََْسُت السر َأمْنُُسُه مَنْساً: كتمته. ومنََْسُت الرجل وانَمْسُتُه، إذا ساررته. قال الكميت: 
 وعميهما واملستسر املنامسا * ويقال: املُناِمُس الداخل يف الناموِس.فأَْبِلْغ يزيدًا إْن عرضت ومنذرا * 
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َس الرجل، بتشديد النون، أي استرت، وهو انفعل.  والناموُس أيضاً: ما يـَُنمِ ُس الرجُل به من االحتيال. وامنََّ
لَنَمُس ابلتحريك: فساد والنمس ابلكسر: دويبة عريضة كأهنا قطعة قديد، تكون أبرض مصر، تقتل الثعبان. وا

 لكسر، أي فسد.السمن. وقد مس السمن اب
( ، وأانسه غريه. وىف حديث أم زرع: " أانس من حلى أذىن 1النوس: تذبذب الشئ. وقد انس ينوس ) ]نوس[

". ونست االبل أنوسها نوسا: سقتها. وذو نواس من أذواء اليمن، مسى بذلك لذؤابتني كانتا تنوسان على 
ُس قد يكون من اإلنِس ومن اجلن ، وأصله أانٌس نـَوَّاٌس ابلتشديد، إذا اضطرب واسرتخى. والنا ظهره. ورجل

فخفِ ف. ومل جيعلوا االلف والالم فيه عوضا من اهلمزة احملذوفة، النه لو كان كذلك ملا اجتمع مع املعوض منه 
 (2يف قول الشاعر )
_________ 

 ب متدليا.( انس ينوس نوسا ونوساان: حترك، وتذبذ1)
 .355: 1ة ( هو ذو جدن احلمريى. انظر اخلزان2)
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( * والناس: اسم قيس عيالن، وهو الناس ابن مضر بن نزار. 1* ن على االانس اآلمنينا ) إن املنااي يطلع
 وأخوه الياس بن مضر ابلياء.

تَـَهْسُتُه مبعىًن. وهْنُس احليَِّة أيضاً: هَنُْشُه. قال وانْـ هَنََس اللحَم: أخذه مبقدَّم األسنان. يقال: هَنَْسُت اللحم  ]هنس[
َهُس لو مَتَكََّنْت من هَنِْس * ُتديُر َعْيناً َكِشهاِب الَقْبِس * واملَْنهوسُ  : الراجز: وذاِت قـَْرَننْيِ َطُحوِن الِضْرِس * تـَنـْ



 ( أيضًا: ضرٌب من الطري.2القليل اللحم من الرجال. والنُـَهُس )
 وفصل الوا

الوجس: الصوت اخلفى. وىف حديث احلسن يف الرجل جيامع املرأة واالخرى تسمع قال: " كانوا  جس[]و 
 يكرهون الوجس ". والوجس أيضاً: فزعُة القلب. والواِجُس: اهلاجُس.

_________ 
 ( بعده: فيدعنهم شىت وقد * كانوا مجيعا وافرينا1)
 . قاموس.( كصرد. اهـ2)
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يفة، أي أضمر. وكذلك التَـَوجُُّس. والَتوجُُّس أيضاً: التسمُّع إىل الصوت اخلفي  قال ذو وأوجس يف نفسه خ
ا * أو كان صاِحَب أرٍض أو به املوُم * واألْوَجُس: الدهر. الرمة يصف صائدًا: إذا تـََوجََّس رِْكزًا من َسناِبِكه

عن يعقوب، أي أبدًا. قال األموي: يقال: ما ويقال: ال أفعله َسجيَس األْوَجِس، واألْوُجِس أيضاً، بضم اجليم 
 ذقت عنده أْوَجَس، أي شيئاً من الطعام.

وأْوَدَسِت األرُض وتـََودََّسْت مبعىًن، أي أنبتْت ما الَوْدُس: أوَّل نبات األرض. يقال: ما أحسن َوْدَسها.  ]ودس[
أي أين خبَّأته. وما أدري أين َوَدَس؟  غطَّى وجَهها. ويقال َوَدَس على الشئ ودسا، أي خفى. وأين َوَدْسَت به؟

 أي أين ذهب.
ملكاُن. وأْوَرَس الرِْمُث، الَوْرُس: نبٌت أصفر يكون ابليمن يـُتَّخذ منه الُغْمَرُة للوجه. تقول منه: أْوَرَس ا ]ورس[

 أي اصفرَّ ورقُه بعد
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ِرٌس. وهو من النوادر. وَورَّْسُت الثوَب َتوريساً: االدراك، فصار عليه مثل املال الُصْفِر، فهو واِرٌس وال يقال ُمو 
 ه ابلَوْرِس. وِمْلَحَفٌة وريسة: صبغت ابلورس.صبغت

الَوْسَوَسُة: حديث النفس. يقال: َوْسَوَسْت إليه نفسه َوْسَوَسًة وِوْسواساً بكسر الواو. والَوْسواُس  ]وسوس[
وصل : }فـََوْسَوَس هلما الشيطاُن{ يريد إليهما، ولكن العرب تابلفتح االسم، مثل الَزلزاِل والزِلزاِل. وقوله تعاىل

هبذه احلروف كلها الفعل. ويقال هلَْمِس الصائِد والكالِب وأصوات احللى: وسواس. قال ذو الرمة: فبات 



( والوسواس واهلضب * وقال االعشى: َتسمُع للَحلي َوْسواساً إذا 1يشئزه أثد ويسهره * تذؤب الريح )
 طان.كما استعاَن ِبريح ِعْشِرٌق زَِجُل * والوسواس: اسم الشيانصرفْت *  

_________ 
( تذؤب الريح، يقال: تذأبت الريُح وَتذاَءَبْت مبعىًن، أي اختَـَلَفْت وجاءْت مر ًة كذا ومرة كذا، كما يفعل 1)

 الذئب.
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س: الضرب الشديد ل االصمعي: الوطالَوطيُس: التَـنُّوُر. ويقال: محَي الوطيس إذا اشتد احلرب. قا ]وطس[
( : خطارة غب السرى موارة * َتِطُس اإلكاَم بذات 1ابخلف. وقال أبو الغوث: هو ابخلف وغريه. وأنشد )

 ُخفٍ  ميَثِم * وأوطاس: موضع.
الَوْعساُء: األرض الليِ نة ذاَت الرمل. والسهُل أْوَعُس، وامليعاُس مثله. وقال أبو عمرو: امليعاُس  ]وعس[

األرُض مل توطأ. واملواعسة: ضرب من سري اإلبل، وهو أن متدَّ عنَقها وتوسِ ع خطواهتا. وأْوَعْسنا، أي أدجلنا. 
 وال تكون املُواَعَسُة إال ابلليل.

، أي قرفه. وإنَّ ابلبعري لَوْقساً، إذا قارفه شئ من اجلرب. فهو بعري موقوس. قال يقال: وقسه وقسا ]وقس[
 العجاج

_________ 
 ( لعنرتة العبسى.1)
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 ( * من االذى ومن قراف الوقس1وحاصني من حاصنات ملس )
الوَْكُس: النقُص. وقد وََكَس الشئ يكس. وىف احلديث: " هلا َمْهُر مثلها ال وَْكُس وال شطط "، أي ال  ]وكس[

وَْكٍس، إذا بقى يف جوفها شئ. يقال: وُِكَس نقصان وال زايدة. وقد وََكْسُت فالانً: نـََقْصُتُه. وبـََرَأِت الَشجَُّة على 
 مَّ فاعله فيهما، أي خسر.فالن يف جتارته، وُأوِكَس أيضاً على ما مل يس

 َوَلَسِت الناقُة َتِلُس َوْلساً، إذا أعنَقْت يف سريها. ويقال للذئب: والس. ]ولس[
 املومسة: الفاجرة. ]موس[



. والَوْهُس أيضاً: ا ]وهس[ لوطئ. والتوهس: مشى املثقل. قال ابن السكيت: الوهيسة: أن الَوْهُس: الدقُّ
 فُيقَمح، أو يُبكل، أي خُيلط بدسٍم. والَوْهُس: الشرُّ والنميمُة. قال مُحَْيُد بن ثـَْور: يطبخ اجلراد مث جيفَّف مث يدقُّ 

_________ 
 ( بعده:1)

 عن االذى وعن قراف الوقس:
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 ْهِس * واملُواَهَسُة: املُسارَُّة.* بتَـنَـقُِّص األْعراِض والوَ 
 فصل اهلاء
اهلاجُس: اخلاطُر. يقال: َهَجَس يف صدري شئ يهجس، أي حدس. واهلجس: النبأة تسمعها وال  ]هجس[
 تفهمها.

اهلجرس ابلكسر: الثعلب، عن أىب عمرو. ويقال: اهلَجاِرُس مجيع ما تعسََّس من السباع ما دون  ]هجرس[
 ما ينقض بني اهلجارسقال الشاعر: بعيىن قطامي مَنا فوق َمْرَقٍب * غدا َشبِ الثعلب وفوق الريبوع. 

. ومنه اهلَريَسُة. وامِلْهراُس: حجٌر منقوٌر يَُدقُّ فيه ويـُتـََوضَّأُ منه. واملَهاريُس من اإلبل:  ]هرس[ اهلَْرُس: الَدقُّ
 ها * إذا الناُر أبدْت أوجه اخلَِفراِت:الِشداُد. قال احلطيئة ميدح إبله: َمهاريُس يُروي ِرْسُلها ضيَف أهلِ 

(3/990) 

 

( تكدس ابلدارعني * طباق الكالب يطأن 2( : وخيل )1واهلَراُس ابلفتح: شجٌر ذو شوٍك. قال الشاعر )
( : إان إذا اخليل عدت أكداسا * مثل الكالب تتقى اهلراسا * وأرض َهرَسٌة، أي كثريُة 3اهلراسا * وقال آخر )

. قال الشاعر: اهلَراِس. وأ شديَد الساعَدْيِن أخا ِواثٍب * شديدًا أسُرُه سٌد َهِرٌس، أي شديٌد. وهو من الَدقِ 
 هرسا مهوسا

 اهلرجاس: اجلسيم. ]هرجس[
 اهلرماس: االسد. ]هرمس[

، وحركُة الرجل ابلليل وحنوه. قال الشاعر: وهلل ُفرساٌن و  ]هسهس[ خيٌل اهلَْسَهَسُة: صوُت حركة الدرِع واحلُِليِ 
 *ُمغريٌَة * هلُنَّ بُشبَّاِك احلديِد َهساِهُس 



_________ 
 ( النابغة اجلعدى.1)
 ( يف اللسان: وخيل يطابقن.2)
 ( هو قعني.3)
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والتهسهس مثله. وأنشد أبو عمرو: لبسن من حر الثياب ملبسا * ومذهب احللى إذا هتسهسا * وهساهس 
 عى الغنم ليله كله.اجلن: عزيفهم. وراٍع َهْسهاٌس إذا ر 

عاوين أوالد الذائب اهلََقلَُّس: الذئُب يف ُضْمٍر. قال الكميت: وتسمع أصوات الفراعل حوله * ي ]هقلس[
 اهلقالسا * يعىن حول املاء الذى ورده.

ِلَس، وهو اهلالُس: الِسلُّ. وقد َهَلَسُه املرُض يـَْهِلُسُه َهْلساً. ورجٌل مهلوُس العقِل، أي مسلوبُه. وقد هُ  ]هلس[
 تور. قال الراجز:ُمْهتَـَلُس العقِل. ويقال الُسالُس يف العقل، واهلالُس يف البدن. واإلْهالُس: ضحٌك فيه ف

 َتْضَحُك مينِ  َضِحكاً إْهالسا * ويقال أيضاً: َأْهَلَس إليه، أي أسرَّ إليه حديثًا. وهاَلَسُه، أي ساره.
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 يسٌة وال خربصيصة، أي شئ من احللى. ال يتكلم به إال ابلنفى.يقال: ما عليها َهْلَبس ]هلبس[
أبو عمرو: اهللقس بتشديد الالم: الشديد، وهو ملحق جبردحل. قال الشاعر: أْنَصُب األذَننْيِ يف  ]هلقس[

 حدِ  الَقفا * مائل الضبعني هلقس حنق
. ومَهُْس األقدام: أخفى ما يكون من ص ]مهس[ وت القدم. قال هللا تعاىل: }فال تسمع اهلَْمُس: الصوت اخلفيُّ

 إال مهسا{ . ومنه قول الراجز:
فهن ميشني بنا مهيسا * واالسد اهلموس: اخلفى الوطئ. قال رؤبة يصف نفسه ابلشدة: ليث يدق االسد 
. اهلموسا * واالقهبني الفيل واجلاموسا * واحلروف املهموسة عشرٌة جيمعها قولك: " َحثَُّه َشْخٌص َفَسَكَت "

ا مسِ ي احلرف َمْهموساً ألنَّه ُأضِعَف االعتماُد يف موضعه حىت جرى معه النفس.  وإمنَّ
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املَُهْنِدُس: الذي يقدِ ر جماري الُقينِ  حيث حُتَْفُر، وهو مشتق من اهلنداز، وهى فارسية، فصريت الزاى  ]هندس[
 سم اهلندسة.د الدال. واالسينا، النه ليس يف شئ من كالم العرب زاى بع

. يقال: ُهْسُت الشئ أهوسه، حكاه أبو عبيد عن االصمعي. واهلوس أيضا: الطوفان  ]هوس[ اهلَْوُس: الدقُّ
ابلليل. واهلوس: شدة األكل. واهلَوَّاُس: األسد. قال الكميت: هو األْضَبُط اهلَوَّاُس فينا َشجاَعًة * وفيمْن 

ْوُس: املشُي الذي يعتمد فيه صاحبه على األرض اعتمادًا شديدًا. ومنه مسِ ي  * ويقال: اهلَ يُعاديِه اهِلَجفُّ املُثـَقَّلُ 
ا شبِ ه َهَوساُن الناقِة  ُ. يقال: ُهْسُت اإلبل فهاَسْت، أي ترعى وتسري. وإمنَّ األسُد اهلَوَّاُس. واهلَْوُس السوُق اللنيِ 

ا متشي خطوة ُخطوًة وهي تر  ء: اهلَِوَسُة: الناقُة الَضِبَعُة. واهلََوُس ابلتحريك: عى. قال الفراهبََوساِن األسِد، ألهنَّ
 طرف من اجلنون.

 قال االموى: اهليس: السري الشديد، أي ضرب كان. وأنشد: ]هيس[
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إحدى لياليك فهيسى هيسى * ال تنعمي الليلة ابلتعريس * قال االصمعي: يقال مَحََل فالٌن على عسكرِِهم 
 ثل حاَسُهم. واألْهَيُس: الشجاُع، مثل األْحَوِس. واهلَْيُس: اسُم أداة الفدان كلها.سهم، مفهاَسُهْم، أي دا

 فصل الياء
اليْأُس: القنوُط. وقد يَِئَس من الشئ ييأس. وفيه لغة أخرى: يَِئَس يْيِئُس ابلكسر فيهما، وهو شاذ.  ]يئس[

ية ألفا ويقول: ايءس وايئس. وقال الثان ورجل يؤوس. قال املربد: منهم من يبدل يف املستقبل من الياء
االصمعي: يقال: يئس ييئس، وحسب حيسب، ونعم ينعم، ابلكسر فيهن. وقال أبو زيد: عليا مضر: حيسب 

وينعم وييئس ابلكسر، وسفالها ابلفتح. وقال سيبويه: وهذا عند أصحابنا إمنا جيئ على لغتني: يعىن يئس ييأس 
وأما ومق ميق، ووفق يفق، وورم يرم، ووىل يلى، ووثق يثق، وورث  ا لغة.وأيس ييئس لغتان، مث يركب منهم

 يرث، فال جيوز فيهن إال الكسر لغة واحدة.

(3/992) 

 

ابلشعب إذ ييسروىن * أمل ( : أقول هلم 1ويئس أيضا مبعىن علم، يف لغة النخع. قال سحيم بن وثيل الريبوعي )
تعاىل: }أفـََلْم ييئس الذين آمنوا{ . وآيسه فالن من كذا فاْستَـْيَأَس منه،  تـَْيأسوا أينَّ ابُن فارٍس َزْهَدِم * ومنه قوله



 مبعىن أيس، واأتس أيضا، وهو افتعل، فأدغم مثل اتعد.
ِبَس يْيِبُس ابلكسر فيهما، وهو اليُـْبُس ابلضم: مصدر قولك يبس الشئ ييبس. وفيه لغة أخرى: يَ  ]يبس[

: حطٌب يـَْبٌس. قال ثعلب: كأنَّه ِخْلَقٌة. قال علقمة: خَتَْشَخُش أْبداُن شاذ . واليَـْبُس ابلفتح: الياِبُس. يقال
احلديِد عليهُم * كما َخْشَخَشْت يـَْبَس احلصاِد جنوُب * وقال ابن السكيت: هو مجع ايِبٍس، مثل راكب 

إال يـُْبُسها وهجريُها * د يف قول ذي الرم ة: ومل يبَق للَخْلصاِء ممَّا َعَنْت له * من الُرْطِب وركب. وقال أبو عبي
 ويروى " يَبُسها " ابلفتح، قال: ومها لغتان.

_________ 
( ذكر بعض العلماء أنه لولده جابر بن سحيم، بدليل قوله فيه " أىن ابن فارس زهدم " وزهدم: فرس 1)

 سحيم.
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َبُس. ومنه قوله تعاىل: }فاْضر واليبس ابلتحريك: املكان يكون رطباً مث يَـ  ب هلم طريقاً يف البحر يبسا{ . ويقال يـْ
أيضا: شاة يبس، إذا مل يكن هبا لنب. ويبس أيضا، ابلتسكني، حكامها أبو عبيد. ويقال أيضاً امرأٌة يـََبٌس: ال 

 تُنيُل خريا. قال الراجز:
و سليم. ال: يَِبَس فهو يبيس، مثل سلم فهإىل عجوز شنة الوجه يبس * واليبيس من النبات: ما يَِبَس منه. يق

وأيبست االرض: يبس بقلها. عن يعقوب وأيـَْبَس القوُم أيضاً، كما يقال: أجرزوا من االرض اجلرز. وااليبسان: 
ما ال حلَم عليه من الساقني ; واجلمع اال ايبس. وتيبيس الشئ: جتفيفه. وقد يبسته فاتبس وهو افتعل فأدغم، 

 أىب عمرو. وأنشد السراج. ويبيس املاء: العرق، عن فهو متبس، عن ابن

(3/993) 

 

 بيس املاِء ُشْهباً * خُماِلَط درة منها غرار:لبشر بن أيب خازم يصف خياًل: َتراها من يَ 

(3/994) 

 



ا قال ُشهباً ألنَّ العرق عليها جيف فيبيض.الغرار: انقطاع الدرَِّة. يقول: تعطي أحيا  انً ومتنع أحياانً. وإمنَّ

(3/994) 

 

 ابب الشني:
 لففصل اال

 ُة اجِلراحاِت. وَأرَّْشُت بني القوم أَتْريشاً: أفسْدُت. وأَتْريُش احلرب والنار: أتريثهما.اأَلْرُش: ِديَ  ]أرش[
 اأَلشاُش مثل اهلَشاِش، وهو النشاُط واالرتياُح. ومنه قوهلم: ]أشش[

 الشاش وعظهم.كيف تواتيه وال تؤشه * وىف احلديث: أن علقمة بن قيس كان إذا رأى من أصحابه بعض ا
 فصل الباء

الرَبَُش يف شعر الفرس: ُنَكٌت صغاٌر خُتالف سائر َلونه. والفرُس َأبـَْرُش. وقد ابـَْرشَّ الفرُس اْبِرشاشاً.  ]برش[
َُ الرَبْشاِء هو؟ أْي أيُّ  وقوهلم: دخلنا يف الرَبْشاِء، أي يف مجاعة الناس. قال ابن السكيت: يقال: ما أدري أيًّ

 الناس هو؟

(3/995) 

 

 واالبرش: لقب جذمية بن مالك، وكان به برش فكنوا به عنه.
. وأصُله من أيب َبراِقَش، وهو طائٌر يتلوَّن ألواانً. قال الشاعر  ]برقش[ برقشت الشئ، إذا نقشته أبلواٍن شىت 

دلت براقش "،  بة. وىف املثل: " على أهلها( * وبراقش: اسم كل2( : كَأيب َبراِقَش ُكلَّ لو * ن لونه يتخيل )1)
الهنا مسعت وقع حوافر الدواب فنبحت، فاستدلوا بنباحها على القبيلة فاستباحوهم. والربقش ابلكسر: طائر 

 صغري مثل العصفور يسميه أهل احلجاز الشرشور.
_________ 

 ( االسدي.1)
 م مل يفعلوا:* ن كأهن يغدوا عليك مرجلي( قبله: إن يبخلوا أو جيبنوا * أو يغدروا ال حيفلوا * 2)

(3/995) 

 



، أي طلُق الوجه  ]بشش[ الَبشاشُة: طالقُة الوجه. وقد بششت به، ابلكسر، أبش بشاشة. ورجل َهشٌّ َبشٌّ
: طيب. قال يعقوب: يقال لقيته فتبشبش ىب. وأصله تبشش فأبدلوا من الشني الوسطى فاء الفعل، كما قالوا

 جتفجف.
 لعنف. وقد َبَطَش به يـَْبِطُش ويـَْبُطُش بطشا. وابطشه مباطشة.الَبْطَشة: الَسطوُة واألْخُذ اب ]بطش[
َغُش بـَْغَشاً. ومطر ابِغٌش. وبغشت  ]بغش[ البغشة: املطرة الضعيفة، وهي فوق الَطشَِّة. وقد بـََغَشِت السماُء تـَبـْ

 االرض فهى مبغوشة.
: الرجل الفقري ملختلطني. يقال: بـَْوٌش ابِئٌش. واأَلوابُش مجعٌ اجلماعة من الناس ا ]بوش[  مقلوب منه. والبـَْوشيُّ

 الكثري العيال. قال أبو ذؤيب: وَأْشَعَث بـَْوِشيٍ  َشَفْينا ُأحاَحُه * غداتئذ ذى جردة متماحل:
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َهُش هَبْشاً، إذا اراتح له وخفَّ ) ]هبش[ ( إليه. والبهش: املقل ما دام رطبا، فإذا يبس فهو 1هَبََش إليه يـَبـْ
جوه البهش. ويف حديث عمر رضي هللا عنه وقد بلغه أن للقوم إذا كانوا سوَد الوجوه قباحا: و  خشل. ويقال

أاب موسى يقرأ حرفا بلغته، قال: " إن أاب موسى مل يكن من أهل البهش "، يقول: ليس من أهل احلجاز ; الن 
 املقل إمنا ينبت ابحلجاز.

اث أعراض . وبيشة: اسم موضع. قال الشاعر: سقى جدالبيش بكسر الباء: نبت ببالد اهلند، وهو سم ]بيش[
 بيشة دونه * وغمرة ومسى الربيع ووابله * وقال القاسم بن معن: بئشة وزئنة، مهموزاتن، ومها أرضان.

_________ 
( بعده يف املخطوطة زايدة: قال احلويدرة: وعلمت أىن إذ علقت حببله * هبشت يداى إىل وحى مل يصقع * 1)

 ا: الفناء. والبهش: املقل.الوحى والعر 
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 فصل اجليم
اجلْأُش: َجْأُش القلب، وهو رواُعُه إذا اضطرَب عند الفزع. يقال: فالٌن رابط اجلَْأِش، أي يـَْرِبُط نفسه  ]جأش[

 عن الفرار، لشجاعته. واجلؤشوش: الصدر.
ْحٌش. واجَلْحُش: ولد احلمار، اجَلْحُش: َسْحُج اجلِْلِد. يقال: أصابه شئ فجحش وجهه ; وبه جَ  ]جحش[



، واألنثى َجْحَشٌة. ويقال للرجل إذا كان يستبد برأيه: ُجَحْيُش وحِدِه، وُعَيرْيُ وحِدِه، واجلمع ِجحاٌش وِجْحشانٌ 
وهو َذمٌّ. واجَلْحَشُة: صوفٌة يُلفُّها الراعي على يده يغزهلا. وجحاش: أبو حى من غطفان، وهو جحاش ابن 

رار. قال الشاعر: وجائت بيان بن بغيض بن ريث ابن غطفان. وهم قوم الشماخ بن الضثعلبة بن سعد بن ذ
جحاش قضها بقضيضها * ومجع عوال ما أدق وأالما * وجاحشه، أي دافعه. واجَلحيُش: املتنحِ ي عن القوم. 

 قال الشاعر:
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: الصيبُّ قبل أن يشتد . وقال: قتلنا خملدا ( * واجَلْحَوشُ 1إذا نزل احلى حل اجلحيش * حريد احملل غواي غيورا )
 وابىن حراق * وآخر جحوشا فوق الفطيم

اجلَحْمِرَش: العجوز الكبرية، واجلمع جحامر، والتصغري جحيمر، حيذف منه آخر احلرف. وكذلك  ]جحمرش[
لزائد أوىل سة أحرف كلها من االصل وليس فيها زائد. فأما إذا كان فيها زائد فاإذا أردت مجع اسم على مخ

 ابحلذف. وأفعى جحمرش، أي خشناء.
جرش: موضع ابليمن. ومنه أدمي جرشى، وانقة جرشية. قال بشر: حتدر ماء البئر عن جرشية * على  ]جرش[

ر عن دلو تستقى هبا انقة جرشية ; الن أهل جربة تعلوا الدابر غروهبا * يقول: دموعي حتدر كتحدر ماء البئ
 جرش يستقون على االبل.

_________ 
. وىف املخطوطة: " عراي غيورا. عرى: ( وىف نسخة " عراي " وكتب عليها: عراي، أي أظهر بيته ملن يعروه اهـ1)

 أظهر بيته ملن يعروه من الضيفان ".
 (3 -صحاح  - 126)
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ما سقط منه َجريشاً، وجرشت الشئ، إذا مل تـُْنِعْم َدقَُّه، فهو َجرِيٌش. وِملٌح جريش: مل يطيب. وجراشة الشئ: 
إذا ُأِخَذ ما ُدقَّ منه. وَجَرَش رأَسه، إذا حك ه ابملُْشط حىتَّ أاثر هربيته. أبو زيد: مضى جرش من الليل، أي 

 ، مثال الزمكى: النفس. (1هوى من الليل. والفر اء مثله. واجِلِرشَّى )
 اجلرنفش: العظيم اجلنبني. واجلرافش ابلضم مثله. ]جرنفش[



ْقُتُه وََكَسْرتُُه. والَسويق َجشيٌش. واجَلشيَشُة: َما ُجشَّ ِمن الرب  وغريه. جش ]جشش[ شت الشئ أجشه جشا: َدقـَ
َتُه َطْحناً َجلياًل،  : الَرَحى اليت يُْطَحُن يُقاُل: َجَشْشُت الرب  َوَأْجَشْشُتُه، إذا َطَحنـْ فـَُهو َجشيٌش َوجَمْشوٌش. َوامِلَجشُّ

 لَعصا: َضَربَُه هبا.اجَلشيُش هبا. وَجشَُّه اب
_________ 

 ( قال الشاعر: بكى جزعاً من أن ميوَت وأجهشت * إليه اجلرشى وارمعن حنينها:1)
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ُر َأْوِردوا * فـََلْيَس هبا َأْدىن ِذفاف  وجششت البئر: كنستها ونقيتها. قال أَبو ُذَؤيب: يَقولوَن َلمَّا ُجشَِّت الِبئـْ
: الَغليُظ الصَّْوِت. يُقاُل: فـََرٌس َأَجشُّ الَصْوِت، َوَسحاٌب َأَجشُّ الَرْعِد.  ( * يْعين هبا1ِلواِرِد ) الَقرْب. واأَلَجش 

 َضمِ : اجلَماعُة ِمَن الناس.واجلُشَُّة ابل
قال االصمعي: رجل جعشوش وجعسوس: أي قصري دميم. قال ابن السكيت يف كتاب القلب  ]جعش[

 . قال: وذلك إىل قماءة وصغر وقلة.واالبدال: هو ابلشني والسني مجيعا
فيه. وىف احلديث: " خببت رََكٌب مَجيٌش: َأي َحليٌق. وقد مَجََشْته مَجْشاً. واجلَميُش: املكاُن ال نبت  ]مجش[

 اجلميش ". واخلبت: املفارة وإمنا قيل له مجيش النه ال نبت فيه كأنه حليق. وسنة مجوش: إذا احتلقت النبت.
_________ 

 : كسحت وأخرج ما فيها. والذفاف: املاء القليل اخلفيف.( جشت1)
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 قال رؤبة: دقا كرقش الوضم املرفوش * أو كاحتالق النورة اجلموش
اجلَْوُش: الَصْدُر، ِمْثُل اجلُْؤشوش واجلوشن. وجوش: موضع. قال أبو الطمحان القيىن: ترض حصى  ]جوش[

: َأْي َصْدٌر ِمْنُه، ِمثُل َجْرٍش. ملراضح * ومضى جوش من الليلمعزاء جوش وأكمه * أبخفافها رض النوى اب
 قاَل رَبيَعُة بن َمْقروٍم الضيبِ  : َوِفْتياِن ِصْدٍق َقْد َصَبْحُت ساَلَفٌة * إَذا الديُك يف جْوٍش مَن الليل طراب

فزَُع إىَل ُأمِ ِه َوَقْد هَتَيََّأ ريُد الُبكاَء، َكالصيبِ  يَ ( ، َوهَو َمَع َذِلَك يُ 1اجلَْهُش: َأْن يـَْفزََع اإلنساُن إىَل َغرْيِِه ) ]جهش[
ِلْلُبكاِء، فـَُيقاُل: َجَهَش إلَْيه جَيَْهُش. ويف احلديِث: " َأصابَنا َعَطش َفَجَهْشنا ِإىَل َرُسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ". وكذلك االجهاش.



_________ 
 ( وجهش جهشاان: فرق وفزع.1)
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ل: جهشت نفسي وأجهشت: َأْي هَنََضْت. قاَل لَبيد: قاَمْت َتَشكَّى ِإيَلَّ الَنفُس جُمِْهَشة * َوَقْد محلتك سبعا يقا
 بعد سبعينا

ا جاَشِت الِقْدُر جَتيُش: َأْي َغَلْت. َوجاَشْت نـَْفسي:  ]جيش[ َأْي َغَثْت. َويُقاُل: داَرْت ِلْلَغثـََياِن. فَإْن َأَرْدَت َأهنَّ
َعْت ِمْن ُحْزٍن َأْو فـَزٍَع قلت: َجَشَأْت. َوَجاَش اْلوادي: زََخَر وامَتدَّ ِجدًا. واجلَْيُش: واِحُد اجلُيوِش. يقاُل: اْرتـَفَ 

  منه جيشا.َجيََّش ُفالٌن، َأْي مَجََع اجلُيوَش. واْسَتجاَشُه: َأْي طََلبَ 
 فصل احلاء

مع احلبشان، مثل محل ومحالن. وأحبشت املرأة ِبَوَلِدها، احلََبُش واحلََبَشُة: ِجْنٌس ِمَن السودان، واجل ]حبش[
 إذا جاَءْت ِبه َحَبِشي  الل ون. ويُقاُل: َحبََّش قَـْوَمه حَتْبيشاً: أْي مَجََعُهم. واحلُباَشُة ابلَضمِ : اجلماَعُة ِمَن الناسِ 

 لَْيسوا ِمْن قَِبيَلٍة واحدة. وكذلك االحبوش واالحابيش.
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( * ابلرمل أحبوش من االنباط * والتحبش: الَتَجمُُّع. َوَحَبْشُت َلُه 1: كأن صريان املها االخالط )قال العجاج
ْحبيُش ِمثْـُلُه. قال رؤبة: لوال حباشات من التحبيش * لصبية كأفرخ العشوش ُحباَشًة: إَذا مَجَْعُت له َشْيئاً. َوالتَ 

مثل: الكميت والكعيت. وحبشي: جبل أبسفل مكة، يقال منه مسى * وُحَبيٌش: طَاِئٌر َمْعُروٌف جاَء ُمَصغَّرًا، 
الفوا ابهلل: " إان أحابيش قريش. وذلك أن بىن املصطلق وبىن اهلون بن خزمية اجتمعوا عنده فحالفوا قريشا وحت

 ليد على غريان، ما سجا ليل، ووضح هنار، وما أرسى حبشي مكانه " فسموا أحابيش قريش ابسم اجلبل.
عْ ا ]حرتش[ ْعُت ِلْلَجراِد َحرْتََشًة، إَذا مسَِ َت حَلرْتوُش: الَقصرُي. وقوهُلُم: َما َأْحَسَن َحتاِرَش الصَّيبِ ، َأْي َحرَكاتُه. َومسَِ

 وحترش القوم: حشدوا.صوت أكله. 
_________ 

 ( بعده:1)
 برملها من عاطف وعاط:
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نَُّه صاَدُه، فـَُهَو حاِرٌش للَضباِب ; َوُهَو أن حيرك يده على جحره لَِيظُ ( : 1َحَرَش الَضبَّ حَيُْرُشُه َحْرشاً ) ]حرش[
قال الشاِعُر: حبَْرشَاء َحيًَّة، فـَُيْخرُِج َذنـََبُه لَِيْضِرهَبا َفيْأُخُذه. َوَحيٌَّة َحْرشاُء، بـَيِ َنُة احلََرِش، إَذا َكاَنْت َخِشَنَة اجلِلِد. 

ار أحرش، ( َعلى مجر * واحلريش: نوع من احليات أرقط. ودين2زَِعْت ماٌء هرِيق )ِمْطحاٍن كأنَّ َفحيَحها * إَذا فَ 
( . قال الشاعر: َوَحىتَّ َكَأين ِ يـُتَّقى 3أي فيه َخشونٌَة. والضبٌّ َأْحَرُش. َونـُْقَبٌة َحْرشاُء، وهَي الباِئَرُة اليت مَلْ ُتْطل )

* واحلرشاء أيضا: ضرب من النبات. قال أبو النجم: واحنت من حرشاء  يب ُمَعبٌَّد * ِبِه نـُْقَبٌة َحرشاُء مل تلق طاليا
 خردله * وأقبل النمل قطارا تنقله * فلج

_________ 
 ( يف القاموس: " وحتراشا ".1)
 ( يف اللسان " أريق ".2)
 ( أي ابهلناء.3)
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االثر، واجلمع حراش. ومنه ربعى بن حراش. وال  والتحريش: االغراء َبنْيَ القوِم، وكَذلَك َبنْيَ الِكالِب. واحلرش:
َحْرشاً، أي خدشه. قال العجاج: كأن أصوات كالب هترتش *  -ابحلاء واخلاء مجيعاً  -خراش. وحرشه  تقل

( : حسكة صغرية صلبة تتعلَّق بُصوف الشاة. 1هاجت بولوال وجلت يف حرش * فحركه للضرورة. واحلرشون )
 قال الشاعر:

: دابة هلا خمالب كمخالب االسد وهلا وف احلراشني * وحريش: قبيلة من بىن عامر. واحلريشكما تطاير مند
 قرن واحد يف هامتها، يسميها الناس الكركدن.

 االصمعي: احرنفش، إذا هتيأ للغضب والشر حكاه عنه أبو عبيد. ورمبا جاء ابحلاء واخلاء مجيعا. ]حرفش[
: البستاُن، واجلمعَحَشْشُت النار َأُحشُّها َحشَّاً  ]حشش[ احلشان مثل ضيف  : أوقدهتا. واحَلشُّ واحُلشُّ
 وضيفان.

_________ 
 ( يف القاموس أنه مثلث احلاء.1)
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م كانوا يَقضون حوائَجهم يف البساتني. واجلمع  ُحشوٌش. واملََحشَُّة ابلفتح: واحلش واحلش أيضا: املخرج، ألهنَّ
يف حماشهن. ورمبا جاء ابلسني. واحلشيش: ما يبس من الكأل. وال يقال له َرْطباً الدبر. وهنى عن إتيان النساء 

: املكان الكثري احَلشيش. ومنه قوهلم: " إن ك مَبَحشِ  ِصدٍق فال َتربْحه "، أي مبوضع كثري  َحشيٌش. واملََحشُّ
رَّك به الناُر من حديد وكذلك املََحشَُّة. ابلكسر: ما يـُْقَطُع به احَلشيُش. واملََحشُّ أيضاً: ما حتُ اخلري. وامِلَحشُّ 

، والفتح  ومنه قيل للرجل الشجاع: نِْعَم حِمَشُّ الكتيبة. وأما الذي جُيَْعل فيه احَلشيُش ففيه لغتان: حَمَشٌّ وحمَِشٌّ
ُتُه: طلبته ومجعته. واحلشاش: الذين حيتشون. وحششت فرسي: أفصح. وَحَشْشُت احَلشيَش: قطعته. واْحَتَششْ 

لقيت له حشيشاً. ويف املثل: " أحشك وتروثىن "، ولو قيل أيضا ابلسني مل يبعد. وَحشَّ الرجل سهَمه، إذا أ
 ألَزَق به القذذ من نواحيه.
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جلنَبنْي. واحلُشاُش واحلُشاَشُة: بقيَّة ويقال للبعري: قد ُحشَّ ظهرُه جبنَبنْي واسعني فهو حَمْشوٌش، أي إنه جُمَْفُر ا
، إذا يبس ولُدها يف بطنها وكذلك َأَحشَّت اليُد: أي يبست الرو  ح يف املريض. وَأَحشَِّت املرأُة فهى حمُِشٌّ

وشلت. وفيه لغة أخرى جاءت يف احلديث: " حش ولدها يف بطنها ". قال أبو عبيد: وبعضهم يقول " حش " 
 بضم احلاء.

جانب إىل ُمسَتنقع واحد. واحلاِفشُة: املَسيُل. قال َش السيُل حَيِْفُش َحْفشاً، إذا سال من كلِ  َحفَ  ]حفش[
الشاعر: َعِشيََّة رُْحنا وراحوا لَنا * كما َمأَل احلاِفشاُت املَسيال * وكذلك َحْفُش اإلداوِة: َسَيالهُنا. والفرُس 

ْفُش: وعاء املَغاِزِل. ِفُشوَن عليك، أي جيتمعون ويتألَّفون. واحلِ حَيِْفُش، أي أييت جَبْرٍي بعد جرٍي. ويقال: هم حيَْ 
واحِلْفُش الذي يف احلديث، هو البيت الصغري عن أيب عبيد. ويقال معىن قوله عليه السالم: " َهالَّ قعد يف 

 ِحْفِش أمِ ه "، أي عند ِحْفِش أمه.

(3/1002) 

 



أي دقت. ُش الساقني أيضاً ابلتسكني. وقد محشت قوائمه، رجٌل َأمْحَُش الساقني: دقيقهما. ومحَْ  ]محش[
ُته. وكذلك الَتْحميُش. واالسم احلمشة مثل  وأمحشت الِقْدَر: أشبعُت َوقوَدها. وَأمْحَْشُت الرجَل أيضاً: أغضبـْ

 .احلشمة مقلوٌب منه. واْحَتَمَش واْسَتْحَمَش، أي التهب َغَضباَ. يقال: اْحَتَمَش الديكان، أي اقتتال
هلوام، واجلمع اأَلحناُش. واحلََنُش أيضًا: احليَّة، ويقال احلنش ابلتحريك: كل ما يصاد من الطري وا ]حنش[

 األفعى. وهبا مسِ َي الرجُل َحَنشًا. وَحَنْشُت الصيَد: صدته. وَحَنْشُتُه َأْحِنُشُه: لغة يف َعَنْشُتُه، إذا َعَطْفَته.
َتُه من حوالَْيِه لتصرفه إىل احلِباَلِة. وكُحْشُت الصيَد َأحوُشُه، إذا  ]حوش[ ذلك َأَحْشُت الصيَد وَأْحَوْشُتُه. ِجئـْ

َفَرُه بعضهم على بعض )  ( . وإمنا ظهرت فيه الواو كما ظهرت يف اجتوروا.1واْحتَـَوَش القوُم الصيَد، إذا أَنـْ
_________ 

 ( يف اللسان: " على بعضهم ".1)
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: تـََنحَّ واحت َش القوم عينِ  ْوا. وُحْشُت اإلبَل: مجعُتها وسقُتها. وش القوم على فالن: جعلوه َوسطهم. وحَتَوَّ
واحلاِئُش: مجاعُة النخِل، ال واحد له، كما قالوا جلماعة البقر: رَبـَْرٌب. قال األخطل: وكأنَّ ظُْعَن احلَيِ  حاِئُش 

ِئُش الَطرفاِء. * وأصل احلاِئِش اجملتِمع من الشجر، خناًل كان أو غريه. يقال َحا قـَْريٍَة * دان َجَناُه طَيِ ُب اأَلمْثارِ 
واحْناَش عنه، أي نـََفَر. وما ينحاش فالن من شئ، إذا مل يكرِتْث له. واحلُواَشُة ما ُيْسَتْحيا منه. ويقال: حاَش هلل: 

ا يقال: حاشاَك  : الوْحشيُّ. وحوِشيُّ تنزيهاً له. وال يقال َحاَش لك قياساً عليه، وإمن  وحاشا َلَك. واحلوِشيُّ
بالد اجلن  -زعموا  -غريُبه. ورجٌل حوِشيٌّ: ال خُيالط الناس، وفيه حوشية. وأصل احلوش الكالم: وْحِشيُّه و 

 من وراء رمل يربين، ال يسكنها أحد من الناس.
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وش: النعم املستوحشة. ويقال: إن االبل احلوشية منسوبة إىل احلوش، وهى فحول جن تزعم العرب أهنا واحل
إليها. ورجٌل حوُش الفؤاد، أي حديُد الفؤاد. قال أبو كبري: فأََتْت به حوَش ضربت يف نعم بعضهم فنسبت 

 الُفَؤاِد ُمَبطَّناً * ُسُهدًا إذا ما انَم لَْيُل اهلَْوجلِ 
 ءفصل اخلا
اخلُدوُش: الُكدوُح. وقد َخَدَش وجهه خَيِْدُشُه وَخدََّشُه، شد د للمبالغة وللكثرة وخداش: اسم رجل:  ]خدش[



 بن زهري.وهو خداش ا
اخلَْرُش: ِمثل اخلَْدِش. وقد خرشه خيرشه، واخرتشه. قال الراجز: إن اجلراء خترتش * يف بطن أم اهلمرش  ]خرش[

 اله، أي يكتسب ويطُلب الرزق. وكلُب ِخراٍش، مثل هراش. واخلراش أيضا: مسة.* ويقال أيضا: هو خَيِْرُش لعي
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ا جاء ابحلاء. وامِلْخَرُش: خشبٌة خيطُّ هبا اخلَرَّاُز وخرشت البعرَي، إذا اجتذبته إليك اب مِلْخراِش، وهو امِلْحَجُن. ورمبَّ
( . واخلرشة ابلتحريك: ذاببة. ومساك بن خرشة االنصاري. وأبو خراش اهلذىل، بكسر اخلاء. وأبو خراشة 1)

مل أتكلهم الضبع * واخلرشاء مثل احِلرابء: يف قول الشاعر: أاب ُخراَشَة َأمَّا أنت ذا نـََفٍر * فإنَّ قـَْومَي ابلضم، 
ِجلُد احليَِّة، وِقشرة البيضة العليا بعد أن تكسر وخيرج ما فيها. مثَّ يشب ه به كل شئ فيه انتفاخ وتفتق وخروق. 

مشفريه للصريح فأقنعا * يعىن هبا الرغوة. وقد يسمى البلغم  وقال مزرد: إذا مس خرشاء الثمالة أنفه * ثىن
 قال: ألقى َخراِشيَّ صدرِِه. وقوهلم: طلعت الَشمس يف ِخْرشاَء، أي يف غربة.خرشاء. ي
اخِلشاُش ابلكسر: الذي يُدَخل يف عظم أنف البعري. وهو من خشب، والرُبَُة من ُصْفٍر، واخِلزاَمُة من  ]خشش[

 ِخشاَشٌة.َشَعٍر. الواحدة 
_________ 

 ( بعده يف اللسان: " أي ينقش اجللد ".1)

(3/1004) 

 

قال أبو عمرو: رجٌل َخشاٌش الفتح، وهو املاضي من الرجال. قال طرفة: أان الرجل الَضْرُب الذي تعرفونه * 
اُء: العظم الناتئ َخشاٌش كرأس احلي ة املتوقِ ِد * وهذا قد يضم. واخلشاش ابلكسر: احلشرات، وقد يُفتح. واخُلشَّ 

دغم، ومها خششاوان. ونظريه من الكالم القوابء وأصله القوابء خلف األُذن، وأصله اخُلَششاُء على فـَُعالَء فأُ 
ابلتحريك. فسكنت استثقاال للحركة على الواو، الن فعالء ابلتسكني ليس من أبنيتهم. واخلشاء ابلفتح: أرض 

ع: إما يف َخشَّاَء. واخَلشَّاء أيضاً: موضع النحل والدبر. وقال ذو االصبفيها طني وحصًى. يقال: أَنـَْبَط بئرُه 
( * واخلشخشة: صوت السالح وحنوه. وقد َخْشَخْشُتُه 1* شاء إذا مس دبره لكعا ) ترى نبله فخشرم خ

  احلصاِد جنوب *فـََتَخْشَخَش. قال َعلقمة بن َعَبدة: خَتَْشَخُش أَْبداُن احلَديِد عليهُم * كما َخْشَخَشْت يـَْبسَ 
_________ 



 " إما ترى ":( قال ابن برى: والذى يف شعره مكان 1)
 فنبله صيغة كخشرم خشاء:
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وخششت البعري أخشه َخشًَّا، إذا جعلت يف أنفه اخلشاش. وخششت يف الشئ: دخلت. قال زهري: ورأى 
، أي جرئ على الليل. 1العيوَن وقد وىن تقرهبا * ظمأى فخش هبا ِخالَل الَفْدَفِد ) ( * ورجل خِمَشٌّ

َلِق اش: نبت معروف. واخلشخواخلشخ اش: أيضاً: اجلماعة عليهم سالٌح ودروع. قال الكميت: يف َحْومِة الَفيـْ
 اجلْأواِء إْذ رَِكَبْت * قـَْيٌس وَهْيَضُلها اخلشخاش إذ نزلوا

قًة. ( : ِصَغٌر يف العني وَضعٌف يف البصر ِخل2اخلُفَّاُش: واحد اخلَفافيش اليت تطري ابلليل. واخلََفُش ) ]خفش[
. وقد يكون اخلََفُش علة، وهو الذى يبصر الشئ ابلليل وال يبصره ابلنهار، ويبصره يف يوٍم غيٍم والرجُل َأْخَفشُ 

 وال يبصره يف يوم صاح.
_________ 

 برواية " ظمأ ". 273( يف املخطوطات والديوان: " الغرقد ". والبيت يف ديوانه 1)
خفش استعارة. وبنو خفاش فيه  ثى خفشاء، ويقال للرمد( خفش من ابب تعب، فالذكر أخفش واالن2)

ثالث لغات أحدها ابلضم والتثقيل على لفظ الطائر، والثانية ابلضم والتخفيف وزان غراب، والثالثة ابلكسر 
 مع التخفيف، وزان كتاب.
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( * 2وشا )( : هاِشٌم َجدُّان فإْن كنِت َغْضىب * فاملِئي وْجَهِك اجلميَل مخُ 1اخلموش: اخلُدوُش. وقال ) ]مخش[
ماَشُة: ما ليس له َأْرٌش معلوٌم من اجِلراحات واجلِناايت. واخلُماشاُت: وقد مَخََش وجَهه خَيِْمُشُه وخَيُْمُشُه. واخلُ 

بقااي الَذْحِل. واخلموش بفتح اخلاء: البعوض، لغة هذيل. وقال: كأن وغى اخلموش جبانبيه * مآمت يلتدمن على 
 قتيل * واحدها بقة.

 البل.ْنشوُش: بقية املال. يقال: بقي هلم ُخْنشوٌش، أي قطعة من ااخلُ  ]خنش[
 اخلَْوُش: اخلاصرُة. ومها َخْوشاِن، من االنسان وغريه. ]خوش[
 اخلَْيُش: ثياٌب من أردأ الكتان. ]خيش[



_________ 
 ( الفضل بن عباس.1)
 ( يف اللسان: " خدوشا ". وىف التاج: الرواية " عبد مشس أىب ".2)
 (3 -صحاح  - 127)
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 فصل الدال
 ( :1أرٌض َمْدبوَشٌة، إذا أكل اجلراد نبتها. قال الراجز ) ]دبش[

 (2يف مهوئن ابلدىب مدبوش )
 الدارش: جلد معروف ]درش[

َدنـَْقَش الرجُل، إذا َنَظر وكسر عينيه. وَدنـَْقْشُت بني القوم: أفسدت. ورمبا جاء ابلسني، حكاه أبو  ]دنقش[
  أدرى، هي أمساء نسمعها فنتسمى هبا.ل يونس اليب الدقيش: ما الدقيش؟ فقال: العبيد. وقا
. وُدِهَش أيضاً فهو مدهوش. وأدهشه هللا. ]دهش[  َدِهَش الرجل ابلكسر َيْدَهُش َدَهشاً: حتري 
يقال  الديش: ابن اهلون بن خزمية. ورمبا قالوه بفتح الدال. وهو أحد القارة، واآلخر عضل بن اهلون، ]ديش[

 هلما مجيعا: القارة.
_________ 

 ( رؤبة.1)
 ( قبله:2)

 جاءوا أبخراهم على خنشوش:
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 فصل الراء
الَرشُّ للماء والدم والدمع. وقد َرَشْشُت املكاَن َرشَّاً. وتـََرشََّش عليه املاُء. والَرُش: املطر القليل،  ]رشش[

أي جاءت ابلِرشاِش. والَرشاُش ابلفتح: ما تـََرشََّش من الدم والدمع.  واجلمع ِرشاٌش. وَرشَِّت السماُء وَأَرشَّْت،
 يقال أرشت الطعنة.



: الرِعَدُة. وقد َرِعَش ابلكسر واْرتـََعَش، أي ارتعد. وَأْرَعَشُه هللا. ورجٌل َرِعٌش، أي الَرَعُش ابلتحريك ]رعش[
الكرب. ومرعش: بلد يف الثغور من كور اجلزيرة. جباٌن. ويقال انقة َرعوٌش، مثل َرعوٍس، لليت َيرُجف رأُسها من 

 ويقال: رجل رعشن، للذى يرتعش. ( . وبعضهم يضمُّ ميمه.1واملرعش: جنس من احلمام، وهي اليت حتلِ ق )
_________ 

 ( القاموس: " حيلق يف اهلواء ".1)
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 ومجل رعشن، الهتزازه يف السري. والنون فيهما زائدة. ونعامة رعشاء.
. وَرقََّش كالمه: زو رَه وزخرَفه. قال رؤبة: عاذل قد أولعت  ]رقش[ الَرْقُش كالنقش. والرَتْقيُش: الَنمُّ والَقتُّ

اٍض وجدٌي َأرَقُش األذنني، أي أذرأ. ابلرَتْقيِش * إيلَّ ِسرًّا فاْطُرقي َوميشي * وحي ٌة َرْقشاُء: فيها نقط سواٍد وبي
الشاعر. ومها مرقشان: االكرب واالصغر. فأما االكرب فهو من بىن سدوس.  والرقشاء: شقشقة البعري واملرقش

( * واملرقش االصغر من بىن سعد بن مالك. 1ومسى مرقشا لقوله:.......... كما * رقش يف ظهر االدمي قلم )
 مرأة. فأهل احلجاز يبنونهعن أىب عبيدة. ورقاش: اسم ا

_________ 
 يف ظهر االدمي قلم: ( الدار قفر والرسوم كما * رقش1)
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على الكسر يف كل حال. وكذلك كل اسم على فعال بفتح الفاء معدول عن فاعلة، ال تدخله االلف والالم 
وال جيمع، مثل قطام وحذام وغالب. وأهل جند جيرونه جمرى ما ال ينصرف، حنو عمر وزفر. يقولون: هذه 

فيه إال العدل والتأنيث. غري أن االشعار جاءت على لغة أهل  وليس رقاش ابلرفع وهو القياس، النه اسم علم
( : إذا قالت حذام فصدقوها * فإن القول ما قالت حذام * وقال امرؤ القيس: 1احلجاز. قال الشاعر )

قامت رقاش وأصحايب على عجل * تبدى لك النحر واللبات واجليدا * وقال النابغة: أاتركة تدللها قطام * 
 ( * إال أن يكون يف آخره راء، مثل جعار اسم للضبع، وحضار اسم لكوكب، وسفار2والسالم )تحية وضنا ابل

_________ 



 ( النابغة الذبياىن كما يف نسخة. والصواب جليم ابن صعب، والد حنيفة وعجل ابين جليم. وحذام: زوجه.1)
 ( بعده: فإن كان الدالل فال تلحى * وإن كان الوداع فبالسالم:2)
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 ( .1اسم بئر، ووابر اسم أرض، فيوافقون أهل احلجاز يف البناء على الكسر )
ا أدماها، وذلك  ]رهش[ االْرهِتاُش: أن تُصكَّ الدابُة بعرِض حافرها ُعْرَض ُعجايَِتها من اليد األخرى، فرمبَّ

روُق ابطِن الذراِع. ني. وقال أبو عمرو: الَرواِهُش علضعف يدها. والراِهشاِن: ِعرقان يف ابطن الذراعَ 
والُرْهشوُش من النوق: الغزيرُة. والَرهيُش من النوق: القليلة حلم الظهر، عن أىب عبيد. ويقال الضعيف. قال 

 رؤبة:
: اليت ُيصيب َوتُرها  طائِفها. نتف احلبارى عن قرا رهيش * والرهيش أيضا: النصل الرقيق. والَرهيُش من الِقسيِ 

 فهى مرهتشة،وقد اْرهَتََشِت القوُس 
_________ 

 ( حاشية ع كما يف املخطوطة:1)
 رمشت الغنم: رعت شيئا يسريا. وأنشد: ]رمش[

 قد رمشت شيئا يسريا فاعجل * وظبية ساجية الطرف، ال ترمش، أي ال تطرف. وأرمش الدمع: أرش.
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 .وهى الىت إذا رُمَي عنها اهتزَّت فضرب َوتـَُرها أهبرها. والصواب طائفها
الريُش للطائر، الواحدة ريَشٌة. وجيمع على َأْرايٍش. والَرْيُش ابلفتح: مصدر قولك ِرْشُت السهَم إذا  ]ريش[

الريَش، فهو َمريٌش. ومنه قوهلم: " ما له َأَقذ  وال َمريٌش "، أي ليس له شئ. قال لبيد يصف  ألزقَت عليه
عه وال التعقيب * ورشت فالان: أصلحت حاله. ( : مرط القذاذ فليس فيه مصنع * ال الريش ينف1الشيب )

 املَوايل من َيريُش وال يربى * ( : َفِرْشين خبرٍي طاملا قد بـََريـَْتين * وخريُ 2وهو على التشبيه. قال الشاعر )
واحلارث الرائش: ملك من ملوك اليمن. والريش والرايش مبعىن، وهو اللباس الفاخر، مثل احلرم واحلرام. 

 س. وقرئ: }وريشا ولباس التقوى{ .واللبس واللبا
_________ 



، إذا مل يكن عليه ( قال ابن برى: البيت لنافع بن لقيط االسدي يصف اهلرم والشيب، يقال سهم مرط1)
 قذذ. والقذاذ: ريش السهم، الواحدة قذة.

 ( عمري بن حباب.2)
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فالٌن: حُسَنْت حاله. وقوهلم: أعطاه مائًة بريِشها، قال ويقال الريش والرايش: املال واخِلصُب واملعاُش. واْراتَش 
 جَعلوا يف أسنمة اإلبل ريَش النعامة، لُيعَرف أنَّه ِحباُء امللك. وقال أبو عبيدة: كانت امللوُك إذا حَبْت ِحباءً 

 ( . وانقٌة راَشٌة: ضعيفٌة.1األصمعي: يعين برحاهلا وُكْسَوهِتا. ورُْمٌح راٌش، أي َخوَّاٌر )
 ل الشنيفص

 الشيُش والشيشاُء: لغة يف الشيص والشيصاء. وينشد: اي لك من متر ومن شيشاء * ينشب يف ]شيش[
املسعل واللهاء * ويروى " اللهاء " بكسر الالم، مجع هلى، مثل أضى وأضاء مجع أضاءة. والتشويش: 

 التخليط. وقد تشوش عليه االمر.
 فصل الطاء

 يقال هو مولد. الَطَرُش: أهوُن الَصَمِم، ]طرش[
 اطرغش املريض اطرغشاشا، أي اندمل. ]طرغش[

_________ 
 ( شبه ابلريش ضعفا.1)
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 الَطشُّ والَطشيُش: املطر الضعيف، وهو فوَق الرذاِذ. قال رؤبة: ]طشش[
 ( * وقد َطَشِت السماُء وأَطشَّْت. وأرض َمْطشوَشٌة.1َوْبِلَك ابلَطشيِش ) َوال َجدا

 ( :2: ما أدري أيُّ الَطْمِش هو؟ أْي أيُّ الناس هو. قال الراجز )يقال ]طمش[
 (3وحش وال طمش من الطموش )

 الرجل طياش.طاَش السهُم عن اهلدَف، أي َعَدَل. وأطاَشُه الرامي. والطَْيُش: النزق واخلفة. و  ]طيش[
 فصل العني



 الَعْرُش: سريُر امللك. وَعْرُش البيت: سقفه. ]عرش[
_________ 

 ( يف اللسان: " وال جدا نيلك "1)
 ( رؤبة.2)
 ( قبله كما يف نسخة:3)

 وما جنا من حشرها احملشوش * وفيها زايدة: " طفش املرأة طفشا: جامعها ".
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ْت ( * وُذبْياَن إذ زَلَّ 1وقوهلم ثل عرشه، أي وهى أمره وذهب ِعزُُّه. قال زهري: َتدارْكُتما َعْبساً وقد ُثلَّ َعْرُشها )
أبقداِمها النَـْعُل * والَعْرُش والَعريُش: ما يستظل به. وَعْرُش القدم: ما نتأ يف ظهرها وفيه االصابع. وَعْرُش 

ا َعُجُز األسد. قال ابن أمحر )الِسماك: أربعُة كواكَب صغاٍر أ َلٌة 2سفَل من الَعوَّاِء، يقال إهنَّ ( : ابَتْت عليه لَيـْ
ِم )َعْرِشيٌَّة * َشرَِبْت وابتَ  ( * وَعْرُش البئر: طَي ها ابخلشب بعد أن يُطوى. أسفُلها ابحلجارة 3 على نَقاً ُمتَـَهدِ 

( : وما ملثاابت العروش بقيٌَّة * إذا 4ال الشاعر )َقْدَر قامة. فذلك اخلشُب هو الَعْرُش ; واجلمع عروش. ق
الساقى. قال الشماخ: وملا رأيت األمر َعْرَش اْسُتلَّ من حتت العروش الدعائم * واملثابة: أعلى البئر حبيث يقوم 

 َهِويٍَّة * َتَسلَّْيُت حاجاِت الفؤاد بشمرا *
_________ 

 ( يف اللسان والديوان:1)
 ثل عرشهاتدراكتما االحالف قد 

 ( وذكر الفرس والثور.2)
 ( أي متكسر.3)
 ( هو القطامى عمري بن شييم.4)
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أي يسُقط. وَعَرَش يـَْعُرُش ويـَْعِرُش َعْرشاً، أي بىن بناًء من خشب. وبئٌر معروشٌة ية: موضع يهوى من عليه، اهلو 
وُكروٌم َمْعروشاٌت. والَعريُش: َعريُش الَكْرِم. والَعريُش: ِشبه اهلودج وليس به، يتَّخذ ذلك للمرأة تقعد فيه على 



ريش القعضا * والعريش: خيمة من ( * أطر الصناعني الع1) بعريها. قال رؤبه: إما ترى دهرا حناين حفضا
ا عيداٌن تُنصب ويظلل  خشٍب ومُثاٍم، واجلمع ُعُرٌش مثل َقليٍب وقـُُلٍب. ومنه قيل لبيوت مك ة الُعُرُش، ألهنَّ

 ( كافر ابلعرش ". ومن قال عروش2عليها. وىف احلديث: " متتعنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وفالن )
فلوس. ومنه احلديث أن ابن عمر رضى هللا عنه " كان يقطع التلبية إذا نظر إىل فواحدها عرش، مثل فلس و 

عروش مكة ". وعرشت الكرم ابلعروش تـَْعريشاً. ويقال أيضاً: َعرََّش احلمار بعانَته تـَْعريشاً، إذا محل عليها ورفع 
 رأسه وشحا فاه.

_________ 
للسان: " خفضا " ابخلاء املعجمة. صوابه يف مادة وىف املطبوعة االوىل وا ( حفضه حفضا: حناه وعطفه.1)

 )حفض( من الصحاح واللسان.
 ( يف اللسان: " ومعاوية ".2)
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( : وَعْبُد 1رش ابلضم: أحد ُعْرَشي الُعُنق، ومها حلمتان مستطيلتان يف انحييت العنق. وأنشد األصمعي )والع
( ". واعرتش العنب، 3( * ويروى: " قد اهتذ )2زَّ ُعْرَشْيِه احلسام املذكر )يَغوُث حَتُْجُل الَطرْيُ َحْوَلُه * قد اْحتَـ 

 ( .4إذا عال على العراش )
القوَم، إذا نزلَت منزاًل قد نزلوه قبلك فآذيتهم حىتَّ يتحوَّلوا من أجلك. قال الفرزدق أْعَشْشُت  ]عشش[

كاحلينِ  املُعطَِّف * والَعشَُّة: النخلُة إذا قلَّ   يصف القطاة: فلو ُتركْت انمْت ولكن أَعشَّها * أذى من ِقالصٍ 
 دقيقة القضبان لئيمة املنبت.َسَعُفها ودقَّ أسفلها. وقد َعشََّشِت النخلُة. وشجرٌة َعشٌَّة: 

_________ 
 ( لذى الرمة.1)
 ( بعده: لنا اهلامة االوىل الىت كل هامة * وإن عظمت منها أذل وأصغر2)
 مة، أي قطع. وىف املطبوعة االوىل: " اهتز "، صوابه يف اللسان.( اهتذ، ابلذال املعج3)
 على العراش ".( يف اللسان: " اعرتش العنب العريش اعرتاشا، إذا عاله 4)

(3/1011) 

 



قال جرير: فما َشَجراُت ِعيِصَك يف قـَُرْيٍش * ِبَعشَّاِت الفروِع وال َضواحي * والَعشَّة من النساء: القليلة اللحم. 
 جل عش. قال الراجز:والر 

ٌة َعشٌَّة، بيِ نة ( * يقال عش بدنه، أي َضَمَر وحَنََل. وأَعشَُّه هللا سبحانه. وانق1تضحك مىن أن رأتىن عشا )
 الَعَشِش والعشاشِة والُعشوشِة. وَعشَّ الرجُل معروفُه أي أقلَُّه. ويقال: سقاه َسْجاًل عشا، أي قليال. قال رؤبة:

( * وعش الطائر: موضعه الذي جيمعه من دقاق العيدان وغريها، ومجعه 2ش )حجاج ما سجلك ابملعشو 
 لشجر، فإذا كان يف جبٍل أو جدارِعَشَشٌة وِعشاٌش وأْعشاٌش وهو يف أفنان ا

_________ 
( بعده: لبست عصرى عصر فامتشا * بشاشىت وعمال ففشا * وقد أراها وشواها احلمشا * ومشفرا إن 1)

 لناب تلوك الفرشانطقت أرشا * كمشفر ا
 ( يف اللسان: " ما نيلك ".2)
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ذ  أو حنومها فهو وكر ووكن، وإذا كان يف االرض فهو أفحوص وأدحى. وقد عشش الطائر تعشيشا، أي اختَّ
عشًّا. وموضع كذا ُمَعشَُّش الطيور. وَعشََّش اخلبُز أيضاً: تكرج ويبس. وأعشاش: موضع. قال الفرزدق خياطب 

َت تـَْعِزُف * وأْنَكْرَت من َحْدراء ما كنت تعرف * وحكى ابن االعرايب: َزْفَت أبعشاٍش وما ِكدْ نفسه: عَ 
( : العش إذا تراكب بعضه على 1االعتشاش أن ميتار القوم مرية ليست ابلكثرية. وحكى أيضا: العشعش )

 بعض.
وامرأٌة ْطشى وَعطَاشى وِعطاٌش. الَعَطُش: خالف الري . وقد َعِطَش ابلكسر فهو َعْطشاٌن وقوٌم عَ  ]عطش[

َعْطشى ونسوٌة ِعطاٌش. وأْعَطَش الرجل، إذا َعِطشت مواشيه. واملَعاِطُش: مواقيت الِظْمِء. وعطشان نطشان 
إتباع له، ال يفرد. قال حممد بن السرى: أصل عطشان عطشاء، مثل صحراء، والنون بدل من ألف التأنيث، 

 وَعُطٌش: قليل املاء. مثل صحارى. ومكاٌن َعِطشٌ يدل على ذلك أنه جيمع على عطاشى 
_________ 

 ( ويضم كما يف القاموس.1)
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 والعطاش: داء يصيب االنسان يشرب املاء فال يروى.
عكاش: ابلتشديد: اسم ماء لبىن منري. ويقال لبيت العنكبوت: عكاشة، عن أىب عمرو. وعكش  ]عكش[

 الصحابة. قال ثعلب: وقد خيفف.عكاشة بن حمصن االسدي من الشعر وتعكش، أي التوى وتلبد. و 
 الِعْكِرَشُة: األنثى من األرانب. وعكراش: اسم رجل. ]عكرش[
الَعَمُش يف العني: ضعف الرؤية مع سيالن دمعها يف أكثر أوقاهتا. والرجل أْعَمُش، وقد َعِمَش، واملرأُة  ]عمش[

 َعْمشاُء، بيِ نا الَعَمِش.
 ال واْعتَـَنَشُه، أي اعتنقه. والعنشنش: الطويل.ئ: عطفته. وعانشه يف القتعنشت الش ]عنش[
 الَعْيُش: احلياة. وقد عاَش الرجل َمعاشاً وَمعيشاً. وكلُّ واحٍد منهما يصلح أن يكون مصدرًا وأن يكون ]عيش[
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عيشُة مجعها معاِيُش بال مهز، إذا امسا، مثل معاب ومعيب، وممال ومميل. وأعاشه هللا سبحانه عيَشًة راضية. واملَ 
األصل. وأصلها مْعَيَشة، وتقديرها مفعلة، والياء أصلية متحركة فال تنقلب يف اجلمع مهزة. وكذلك  مجعتها على

مكايل ومبايع وحنوها. وإن مجعتها على الفرع مهزت وشبهت مفعلة بفعيلة، كما مهزت املصائب الن الياء 
ائشة مهموز، وال تقل: عيشة. ى اهلمز حلنا. والتعيش: تكلف أسباب املعيشة. وعساكنة. وىف النحويني من ير 

 وبنو عايش: قوم من العرب. وال يقال: بنو عيش.
 فصل الغني

الَغَبُش ابلتحريك: البقيَّة من الليل، ويقال ظلمة آخر الليل. واجلمع أْغباٌش. قال ذو الرم ة: أْغباَش  ]غبش[
 َتَطْخُطُخ الغيِم حىتَّ ماَلُه ُجَوبُ  ليٍل مَتاٌم كان طاَرَقه *

 غشه يغشه غشا ابلكسر. وشئ مغشوش. واستغشه خالف استنصحه. ]غشش[
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ولقيته غشاشا ابلكسر، أي على عجلة وأنشدت حممودة الكالبية: وما أنسى مقالتها غشاشا * لنا والليل قد 
 أوكب مث طارا طرد النهارا * وصاتك ابلعهود وقد رأينا * غراب البني

العمِش. أْغَطَش هللا سبحانه الليَل، أي أظلمه. وأْغَطَش الليُل أيضاً بنفسه. والَغطَش يف العني. شبه  ]غطش[
والرجل أْغَطُش، وقد َغِطَش، واملرأة َغْطشاُء بيِ نا الَغَطِش. واملَُتغاِطُش: املتعامى عن الشئ. وفالة غطشى: ال 



 ء ابلليل غطشى الفال * ة يؤنسين صوت فيادهايهتدى هلا. قال االعشى: ويهما
س، ولو كان من بنات الغطمش: الكليل البصر. قال االخفش: هو من بنات االربعة، مثل عدب ]غطمش[

 اخلمسة وكانت االوىل نوان الظهرت، لئال يلتبس مبثل عدبس.
 (3 -صحاح  - 128)
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 فصل الفاء
 ا، مثله.فتشت الشئ فتشا. وفتشته تفتيش ]فتش[

الفحشاء: الفاحشة. وكل شئ جاوز حدَّه فهو فاِحٌش. وقد َفُحَش األمر ابلضم ُفْحشاً، وتفاَحَش.  ]فحش[
ويسمَّى الِزىن فاِحَشًة. وقول طرفة: أرى املوَت يعتاُم الِكراَم وَيْصَطفي * َعقيلَة ماِل الفاِحِش املَُتَشِددِ  * يعين 

 نطق، أي قال الُفْحَش، فهو فحَّاٌش. وتـََفحََّش يف كالمه.َش عليه يف املالذي جاوَز احلدَّ يف البخل. وأْفحَ 
الِفراُش: واحد الُفُرِش. وقد ُيْكىن به عن املرأة. وفـََرْشُت الشئ أفرشه فراشا: بسطته. ويقال فـََرَشُه  ]فرش[

اع البيت. والَفْرُش: املفروُش من مت أمره، إذا أوسعه إايه. وفالن كرمي املفاِرِش، إذا تزوَّج كرائم النساء. والَفْرُش:
الزرع إذا فرََّش. والَفْرُش: الفضاء الواسع. والَفْرُش: صغار اإلبل. ومنه قوله تعاىل: }ومن االنعام محولة وفرشا{ 

 . قال الفراء: مل
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بثها بثا. والفرش يف أمسع له جبمع. قال وحيتمل أن يكون مصدرا مسى به، من قوهلم فرشها هللا تعاىل فرشا، أي 
رجل البعري: اتِ ساٌع قليٌل، وهو حمموٌد، وإذا كثر وأفرط الَرَوُح حىتَّ اصطكَّ الُعرقوابن فهو الَعَقُل، وهو مذموٌم. 

ئِر َدْوَسرٍة * مفروشِة الرِجِل فـَْرشاً مل يكن َعَقال * ويقال: الَفْرُش يف الرجل، قال اجلعدي: مطِويَِّة الَزْوِر َطيَّ الب
هو أن ال يكون فيها انتصاب وال إقعاد. وافرتش الشئ، أي انبسط. يقال أكمٌة ُمْفرَتَِشُة الَظهر، إذا كانت 

 لسانه، إذا تكلَّم كيف شاء، أي دَكَّاَء. وافرَتََشُه، أي وِطئه. واْفرتش ذراعيه: بسطهما على األرض. وافرتشَ 
( * مل تعد أن أفرش 2( : نغلوهم بقضب منحله )1عر )بسطه. وقوهلم: ما أفْـَرَش عنه، أي ما أقلع. قال الشا

 عنها الصقله *
_________ 



 ( هو يزيد بن عمرو بن الصعق.1)
وحنظله * وغطفان وامللوك أزفله *  ( الذى يف ايقوت. وأمثال امليداين: مل أر يوما كيوم جبله * ملا أتتنا أسد2)

 نعلوهم بقضب منتخله * مل تعد أن أفرش عنها الصقله:
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أي أهنا جدد. وتفريش الدار: تبليطها. واملَُفرِ ُش: الزرُع إذا انبسط. وقد فـَرََّش. تـَْفريشاً. واملُفرِ َشُة أيضاً: الشجَّة 
اليت تصدع العظم وال هَتِْشم. وَفراَشُة الُقْفِل: ما ينشب فيه. يقال: أقفَل فأفَرَش. والفراَشُة: كلُّ عظم رقيق. 

 تلي القحف. والَفراَشُة: اليت تطري وهتافُت يف الِسراج. ويف املثل: " أْطَيُش من عظاٌم رقاقٌ  وَفراُش الرأس:
فراَشٍة ". واجلمع فراٌش. والَفراُش: ما يبس بعد املاء من الطني على وجه االرض. قال ذو الرم ة يصف احلُُمر: 

حلبب الذى عليه، عن أيب ش النبيذ: اوأبصرن أن القنع صارت نطافه * فراشا وأن البقل ذاو وايبس * وفرا
عمرو. وكذلك َحَبُب الَعَرِق. قال لبيد: عال امِلْسُك والديباُج فوق حُنورِِهْم * َفراَش املسيح كاجلمان احملبب * 

 من رفع الفراش ونصب املسك رفع الديباج، على أن الواو للحال. ومن نصب الفراش رفعهما.
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ريٌش بعد نِتاجها بسبعة أايم، واجلمع َفرائُش. وتـََفرََّش الطائر: رفرف جبناحيه وبسطهما. وكل ذات حافٍر فهي فَ 
ًا وقد َتعاىل النهار قال أبو داود يصف ربيئة: فأاتان يسعى تفرش أم ال  * بـَْيض َشد 

 الوطِب " أي : " ألُفَشنََّك َفشَّ َفشَّ الَوْطَب يـَُفشُُّه، أي أخرج ما فيه من الريح: يقال للغضبان ]فشش[
: سرعة احلََلِب. وقد َفَشْشُت الناقَة.  ا قالوا: َفشَّ الرجُل، إذا جَتَشََّأ. والَفشُّ ألخرجنَّ غضبك من رأسك. ورمبَّ

: محل اليْنبوِت. وانـَْفشَِّت الرايُح: خرجت عن الِزقِ  وحنوه. وانـَْفشَّ   وانقٌة َفشوٌش: منتشرة الَشْخِب. والَفشُّ
 ي َفرَتَ وكِسَل. وانـَْفشَّ اجلُرُح: سكن ورمه، عن ابن السكيت.الرجل عن األمر، أ

الفياش: املفاخرة. قال جرير: أيفايشون وقد رأوا حفاثهم * قد عضه فقضى عليه االشجع * والفيش  ]فيش[
 والفيشة: رأس الذكر.
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 فصل القاف
ه مسيت قريش، وهى قبيلة، وأبوهم النضر الَقْرُش: الكسُب واجلمُع. وقد قرش يقرش. قال الفراء: وب ]قرش[

بن كنانة بن خزمية بن مدركة ابن الياس بن مضر. فكل من كان من أوالد النضر فهو قرشي، دون ولد كنانة 
( قريشي عليه مهابة * سريع إىل داعى 1لوا قريشي. وهو القياس. قال الشاعر: لكل )ومن فوقه. ورمبا قا

( يف ترك 2احلى صرفته، وإن أردت به القبيلة مل تصرفه. قال الشاعر ) الندى والتكرم * فإن أردت بقريش
قرشوا: الصرف: غلب املساميح الوليد مساحة * وكفى قريش املعضالت وسادها * والتقريش: االكتساب. وت

 جتمعوا. والتقريش، مثل التحريش، عن أىب عبيد.
_________ 

 نما أغدو على مفاضة * دالص كأعيان اجلراد املنظم( يف اللسان: " بكل " وهو الصواب. وقبله: ولك1)
 ( هو عدى بن الرقاع ميدح الوليد بن عبد امللك.2)
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( . وتقاَرَشِت الرماُح، أي تداخلت يف احلرب. وأقْـَرَش به إْقراشاً، أي سعى به ووقع 1واملقرشة: السنُة املَْحل )
 فيه. حكاه يعقوب.

 قش املريض: برأ. قال األصمعي : وكان يقال لِ ( ، أي أحيوا بعد هزال. وتقش2وَن )َقشَّ القوُم يَِقشُّ  ]قشش[
ما ُترْبِائِن من النفاق. وقال أبو عبيدة: كما  }ُقْل أييها الكافرون{ و }قل هو هللا أحٌد{ : املَُقْشِقَشتاِن أي أهنَّ

ب يف اإلبل واجلَُدِريِ  إذا يبس وتقرف، وللجر يـَُقْشِقُش اهلِناُء اجلرب فيربئه. وقال ابن السكيت: يقال للَقْرِح 
إذا قـََفَل: قد تـََوسََّف جلده، وتقشر جلده، وتقشقش جلده. وأقش القوم: انطلقوا وجفلوا، فهم ُمِقشُّوَن. 

 والِقشَُّة ابلكسر: الِقْرَدُة. والِقشَُّة: الصبيَّة الصغريُة اجلثة.
 لبيت: متاعه.التقميش. وذلك الشئ قماش. وقماش ا القمش: مجع الشئ من هاهنا وهاهنا. وكذلك ]قمش[

_________ 
 ( الن الناس عند احملل جيتمعون فتنضم حواشيهم وقواصيهم.1)
 ( يقشون قشوشا. ومثله فش القوم يفشون فشوشا، ابلفاء مبعناه.2)
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 قال االموى: القنفرش: العجوز الكبرية، مثل اجلحمرش. ]قنفرش[
 : أي صغري اجلثة، وهو معرب وابلفارسية كوچك. قال رؤبة:رجٌل قوشٌ  ]قوش[

 شيف جسم شخت املنكبني قو 
 فصل الكاف

 الكبش: واحد الكباش واألكبش. وكبش القوم: سيدهم. ]كبش[
الَكْدُش: اخلَدُش. يقال: َكَدَشُه، إذا خدشه. عن االصمعي. وهو يكدش لعياله، أي َيْكَدُح. وَكَدْشُت  ]كدش[

( يصف 1)، واْكَتَدْشُت، أي أصبته منه. والكدش: السوق الشديد. والكندش: العقعق. وقال من فالٍن عطاءً 
 ( * ألص وأخبث من كندش *2امرأة: منيت بزمردة كالعصا )

_________ 
 ( أبو الغطمش.1)
 ( زمردة، فارسي معرب، أي امرأة كالرجل.2)
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غتان َكِرٌش وِكْرٌش، مثل َكِبٍد وِكْبٍد. لإلنسان تؤن ِثها العرب. وفيها ل الَكِرُش لكلِ  جُمْرَتٍ  مبنزلة املعدة ]كرش[
وَكِرُش الرجل أيضاً: ِعياله من صغار ولده. يقال: هم َكِرٌش منثورٌة، أي صبيان صغار. وتزوَّج فالٌن فالنَة فنثَرْت 

يبىت . ومنه احلديث: " االنصار كرشى وعله َكِرَشها وبطَنها إذا كُثر ولدها له. والَكِرُش أيضاً: اجلماعة من الناس
". والكرشان: االزد وعبد القيس. واستكرشت االنفحة، الن الكرش تسمَّى إنـَْفَحة ما مل أيكل اجلدُي، فإذا 
أكل تسمَّى َكِرشاً. وقد استكرشت. وقول الرجل إذا كلفته أمرا: " إن وجدت إىل ذلك فاكرش ". أصله أن 

س. فقال: إن وجدت إىل ذلك فاكرش. يعىن رشها ليطبخها، فقيل له: أدخل الرأرجال فصل شاة فأدخلها يف ك
إن وجدت إليه سبيال. وتكرش وجهه، أي تقبَّض. ابن السكيت: امرأٌة َكْرشاُء: عظيمة البطن. ويقال لألاتن 

 أصابعها.الضخمة اخلاصرَتني: َكْرشاُء. والَكْرشاُء: القدُم اليت كُثر حلمها واستوى أمْخَُصها وقُصرت 
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ن صوت شخبها َكشيُش األفعى: صوهتا من جلدها ال من ِفيها. وقد كشت تكش. قال الراجز: كأ  ]كشش[
( لعض * فهى حتك بعضها ببعض * وكشكشت مثله. وكشت البقرة: 1املرفض * كشيش أفعى أزمعت )



معه عند خروج النار. وكشكشة صاحت. وكشيش الشراب: صوت غليانه. وَكشيُش الَزْنِد: صوٌت َخوَّاٌر تس
وبك، يف موضع التأنيث.  بىن أسد: إبدال الشني من كاف اخلطاب للمؤنث، كقوهلم: عليش، وبش، يف عليك

. قال رؤبة: : إذا بلغ الذََكُر من اإلبل اهلديَر فأوَّله الَكشيُش، وقد َكشَّ َيِكشُّ  قال األصمعي 
 ِمْكشاٌش. قال العنربي: يف العنربيني ذوى االرايش * يهدر هدرا ( * وبعريٌ 2َهَدْرُت َهْدرًا ليس ابلَكشيِش )

 ل: كت. فإذا أفصح قيل: هدر. فإذا صفا صوته قيل قرقر.ليس ابملكشاش * فإذا ارتفع قليال قي
_________ 

 ( يف اللسان: " أمجعت ".1)
 ( قبله:2)

 إىن إذا مجشىن جتميشى:
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وَكميٌش. وَكمَّْشُتُه َتْكميشاً:  املاضي. وقد َكُمَش ابلضم َكماَشًة، فهو َكْمشٌ  الَكْمُش: الرجُل السريعُ  ]كمش[
أعجْلُته. واْنَكَمَش وَتَكمََّش: أسرع. والَكْمَشُة: الناقُة الصغريُة الضرِع. وفرٌس َكْمٌش وَكميٌش: صغري اجلُْرداِن. 

 وأْكَمْشُت الناقَة، أي صررت أخالفها أمجع.
 فصل امليم

ه، أي أحرقته. وفيه لغة أخرى: أحْمَْشُتُه ابلنار، عن ابن ْحُش: إحراُق الناِر اجللَد. وقد حَمَْشُت جلدَ املَ  ]حمش[
، أي أحرقه. قال وحكى أبو عمرو: هذه سنة قد  السكيت. وحكى هو عن أيب صاعد الكاليب : َأحْمََشُه احلُرُّ

. يقال: اْمَتَحَش اخلبُز. واْمَتَحَش فالٌن غضباً  أحمشت كل شئ، إذا كانت َجْدبًة. واالْمِتحاُش: االحرتاُق.
 واملُحاُش ابلضم: احملرِتُق. يقال: خبٌز حُماٌش، وشواء حماش.
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و عبيد. واحملاش ابلكسر: القوم جيتمعون من قبائَل، فيتحالفون عند واحملاش ابلفتح: املتاع، واالاثث، حكاه أب
حِماَشَك اي يزيُد فإنَّين * َأْعَدْدُت يربوعا لكم ومتيما * وحمش الشئ: سحجه.  النار. وهو يف قول النابغة: مَجِ عْ 

رارة فمشنتىن قال أبو عمرو: يقولون مرت ىب غرارة فمحشتىن، أي سحجتىن. وقال الكاليب: أقول: مرت ىب غ
(1. ) 



 َمَدشاً. وامرأٌة َمْدشاُء اليد. املُْدُش: رَخاوُة عَصب اليد وقلَّة حلمها. ورجٌل أْمَدُش اليد. وقد َمِدشَ  ]مدش[
املرش كاخلدش. قال ابن السكيت: أصابه َمْرٌش. وهي املُروُش، واخلدوُش، واخلروش. واملَْرُش أيضاً:  ]مرش[

جهها. يقال: انتهينا إىل مرش من االمراش. واالمرتاش: االنتزاع. يقال: امرتشت األرض اليت َمَرَش املطُر و 
 .الشئ من يده، أي انتزعته

_________ 
 ( يف املطبوعة االوىل " فمشتين " صوابه من اللسان.1)
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قال ابن السكيت: املردقوش: املرزجنوش. وأنشد البن مقبل: يعلون ابملَْرَدقوِش الورِد ضاحيًة *  قش[]مرد
د جعله من نعته. ( * ويقال: هو الزعفران، وأان أظنه معراب. ومن خفض الور 1على سعابيِب ماء الضالة اللجز )

 واللجز: اللزج.
ا. يقال: أعطين َمشوشاً أُمشُّ به يدي، أي مندياًل أو شيئاً َمشَّ يَده مَيُشُّها، أي مسحها بشئ لينظفه ]مشش[

: امَلشُّ مسُح اليد ابلشئ اخلشن يقلع الدسم. وقال امرؤ القيس: متَُشُّ ) ( 2أمسح به يدي. وقال األصمعي 
الَضرع بعض  فُّنا * إذا حنُن ُقمنا عن ِشواٍء ُمَضهَِّب * وَمَشْشُت الناقة: حلبتها وتركت يفأَبْعراف اجلياِد َأكُ 

اللنب. وفالٌن مَيَْتشُّ من مال فالن، أي يصيب منه. واملُشاَشُة: واحدة املشاش، وهى رءوس العظام اللينة الىت 
 ميكن مضغها.

_________ 
قصيدة نونية. وقبله: من نسوة مشس ال مكره عنف * وال ( ابلزاى خطأ، وابلنون الصواب. وهو من 1)

 فواحش يف سر وال علن
 يوانه: " منش "، وكذا يف اللسان.( يف د2)
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 واملشاش أيضا: أرض لينة. قال الراجز:
راسى العروق يف املشاش البجباج * وفالن طيب املشاش، أي كرمي النفس. وقول أىب ذؤيب يصف فرسا: 

ظام، أو كىن به عن ( * يعىن أنه خفيف النفس والع1هنَُِش املُشاِش كأنَّه * َصدٌَع سليٌم رَْجُعُه ال َيْظَلُع )يـَْعدو به 



القوائم. ومتششت العظَم: أكلت ُمشاَشُه، أو متَكَّْكُتُه. واملشمش: الذى يؤكل. واملشمش أيضا ابلفتح، عن 
شئ يشخص يف وظيفها حىت يكون له حجٌم، وليس له  أىب عبيدة. وَمِشَشِت الدابَّة ابلكسر َمَششًا، وهو

 .صالبة العظم الصحيح. وهو أحد ما جاء على االصل
املَْيُش: خلُط الصوف ابلَشعر. قال الراجز: عاِذَل قد ُأوِلْعِت ابلرَتْقيِش * إيلَّ ِسرًّا فاْطُرقي َوميشي قال  ]ميش[

 أبو نصر: أي اْخلطي ما شئت من القول.
_________ 

 يف اللسان: " يضلع " ابلضاد املعجمة، وىف مادة )هنش( : " ال يظلع ".( 1)
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وامليش: خلُط لنب الضأن بلنب املاعز. وِمشت اخلرب، أي خلطت. وقال الكسائي: أخربُت ببعض اخلرَب وكتمُت 
معرب أو  بعضاً. واملَْيُش: حلُب نصف ما يف الضرع. فإذا جاوز النصف فليس مبيش. واملاش حب. وهو

 مولد.
 فصل النون

َتَأَش. ويقال: فعله نَئيشاً،  ]أنش[ الَتناُؤُش ابهلمز: التأخُّر والتباعد. وقد أَنْشُت األمَر أأْنَُشُه أَنشاً: أخ رته، فانـْ
 ( *2( : متََىنَّ نَئيشاً أن يكون أطاَعين * وقد حدثت بعد االمور أمور )1أي أخريًا. قال الشاعر )

_________ 
ى: وموىل عصاين واستبد برأيه * كما مل يطع فيما أشار قصري * فلما رأى ما غب أمرى شل بن حر ( هن1)

 وأمره * وانءت أبعجاز االمور صدور
 ( وىف اللسان:2)

 وحيدث من بعد االمور أمور:
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أصل البقل املَْنبوِش، واجلمع  نـََبْشُت البقَل واملي َت أنـُْبُش ابلضم نـَْبشاً. ومنه النَـبَّاُش. واألُْنبوُش: ]نبش[
 َع فيه َغْرقى عِشيًَّة * أبرجائِِه الُقْصوى أانبيش عنصلاألانبيُش. قال امرؤ القيس: كأنَّ الِسبا 

نتشت الشئ ابملنتاش، وهو املنقاُش، أي استخرجته به. ويقال: ما نـََتْشُت من فالٍن شيئاً، أي ما  ]نتش[



 أصبت.
أن ُتزايَد يف املبيع ُشُه جَنْشاً، أي اْستثرتُُه. والناِجُش: الذي حيوُش الصيد. والَنْجُش: جَنَْشُت الصيَد َأجنُْ  ]جنش[

ليقع غريك وليس من حاجتك. ويف احلديث: " ال تَناَجشوا ". وجَنَْشُت اإلبل، إذا مجعتها بعد تفرق. قال 
ى وسائق جناش * والنجاشى ابلفتح: الراجز: أجرش هلا اي ابن أىب كباش * فما هلا الليلة من إنفاش * غري السر 

 ي يسرع.اسم ملك احلبشة. ومر فالن ينجش جنشا، أ
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َنشَّ الغديُر يَِنشُّ َنشيشاً، أي أخذ ماؤه يف الُنضوب. يقال: َسَبَخٌة َنشَّاَشٌة، وهو ما يظهر من ماء  ]نشش[
: عشرون درمهاً، وهو َيِنشُّ فيها حىتَّ يعود ِمْلحاً. والَنشيُش: صوت املاالسباخ فَـ  ء وغريه إذا غال. والَنشُّ

م يسمُّون األربعني درمهاً أوقيَّة، ويسمُّون العشرين َنشًّا، ويسمُّون اخلمسة نواة. ونشنشت  نصف أوقيَّة ألهنَّ
ُش َكفَّا يـَُنْشِنُش اجلِْلَد عنها وهي ابرَِكٌة * كما يـَُنْشنِ اجللد، إذا أسرعت سْلَخه وقطعه عن اللحم. قال الشاعر: 

 فاِتٍل سلبا * ويروى: " قاتل ".
 قوهلم ما به َنطيٌش، أي حراك. عن يعقوب. وعطشان نطشان، إتباع له. ]نطش[
َعُش الطرَف إال ما خَتَوَّنَُه  ]نعش[ َعُشُه نـَْعشاً، أي رفعه. وال يقال، أنـَْعَشُه هللا. قال ذو الرم ة: ال يـَنـْ نـََعَشُه هللاُ يـَنـْ

 ِم املاِء َمْبغوُم * وانتعش العاثر، إذا هنض من عثرته. ونـََعْشُت له، أي قلت له: نعشك هللا.* داٍع يناديه ابسْ 
 (3 -صحاح  - 129)
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قال رؤبة: وإن هوى العاثر قلنا دعدعا * له وعالَْينا بتَـْنعيِش َلعا * والنَـْعُش: سرير امليِ ت، مسِ ي بذلك الرتفاعه. 
( . ومي ٌت َمْنعوٌش: حمموٌل على النَـْعِش. وبناُت نـَْعَش الكربى: سبعُة 1فهو سرير )فإذا مل يكْن عليه مي ت 

وكذلك بناُت نـَْعَش الصغرى. وقد جاء يف الشعر بنو نـَْعَش. وأنشد كواكب، أربعة منها نـَْعُش وثالث بناٌت. 
( * واتفق سيبويه والفراء 3وَّبوا )( : متززهتا والديك يدعو صباحه * إذا ما بَنو نـَْعٍش دنـَْوا فـََتصَ 2أبو عبيدة )

 على ترك صرف نعش للمعرفة والتأنيث.
تَـَفَشِت اهلرَُّة وتـَنَـفََّشْت، أي نـََفْشُت القطن والصوف أَْنِفُش نـَْفشًا. وِعهْ  ]نفش[ ٌن َمْنفوٌش، والتَـْنفيُش مثله. وانـْ
 اْزأبََرَّْت.



_________ 
 خمتار. ة اهـ( قلت: هذا مناقض ملا سبق يف تفسري اجلناز 1)
 ( للنابغة اجلعدى.2)
 ( قبله: وصهباء ال خيفى القذى وهى دونه * تصفق يف راووقها مث تقطب:3)
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ُفُش نفوشا، أي رعت ليال بال راٍع. ومنه قوله تعاىل: }إذ نـََفَشْت فيه َغَنُم  ونـََفَشِت اإلبل والغنم تـَْنِفُش وتـَنـْ
 تها ترعى لياًل بال راع. قال الراجز:القْوم{ . وأَنـَْفْشُتها أان: ترك
 يكون النَـَفُش إال ابلليل، ( * وهى إبل نفش ابلتحريك، ونـُفَّاٌش، وَنواِفُش. وال1فما هلا الليلة من إنفاش )
 واهلََمُل يكون لياًل وهنارا.

: أن تضربه ابلشوك حىتَّ ( ، فهو َمْنقوٌش. ونـَقَّْشُتُه تـَْنقيشاً. ونـَْقُش الِعْذُق أيضاً 2نقشت الشئ نقشا ) ]نقش[
والنـَْقُش أيضاً: النَـْتف يرِطَب. ويقال نُِقَش الِعْذُق، على ما مل ُيَسمَّ فاعله، إذا ظهرْت به ُنكٌت من اإلرطاِب. 

َقُش منها العظام، أي تستخرج.  ابمِلْنقاِش. واملَْنقوَشُة: الَشجَُّة اليت تـُنـْ
_________ 

 ( قبله:1)
 ش * وبعده:أجرش هلا اي ابن أىب كبا
 إال السرى وسائق جناش

 ( من ابب نصر.2)
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َب " . ونـََقْشُت الشوَكة من الرجل واملناقشة: االستقصاء يف احلساب. ويف احلديث: " من نوِقَش احلساَب ُعذِ 
 وانتقشتها، أي استخرجتها. وقول الراجز:

البعرُي، إذا ضرب بيده األرَض لشئ يدخل  نقشا ورب البيت أي نقش * قال أبو عمرو: يعىن اجلماع. وانتقش
 يف رجله. ومنه قيل: " لطمه لطم املنتقش ".

ا. ومنه قوهلم: فالٌن حبٌر ال يـُْنَكُش، وعنده شجاعٌة ال َنَكْشُت البئَر أْنِكُشها ابلكسر، أي نـََزفْـُته ]نكش[



 تـُْنَكُش. وقال بعضهم: أتوا على عشب فَنَكشوُه، أي أفَنوه.
 ُش ابلتحريك: نـَُقٌط بيٌض وسود. ومنه ثور منس، وهو الثور الوحشي  الذي فيه نـَُقٌط.الَنمَ  ]منش[
 جمهوٌد. قال ابن األعرايب : قد هَنََشُه الدهُر فاحتاج. هَنََشْتُه احليَُّة: لسعته. ورجٌل َمْنهوٌش، أي ]هنش[
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َتِعٍش بفضلكم من عوِش * والنَـْهُش: النَـْهُس، وهو أخذ اللحم مبقدَّم قال رؤبة: كْم من خليٍل وَأٍخ منهوِش * ُمنـْ
َتقينا * يروى ابلشني والسني  َتِهْشَن ويـَنـْ األسنان. قال الكميت: وغاَدْران على ُحْجِر بن عمٍرو * َقشاِعَم يـَنـْ

 ( :1اً. ودابٌَّة هنَُِش اليدين، أي خفيٌف كأنَّه ُأخذ من هَنِْش احلية. قال الراعي )مجيع
 َدْيِن خَتالُُه مشكوال * وقال أبو ذؤيب: يـَْعدو به هنَُِش املُشاِش كأنَّه * َصدٌَع سليٌم رَْجُعُه ال َيْظَلعُ هَنَْش اليَ 
( : 2خذ برأسه وحليته: انَشُه يَنوُشُه نـَْوشاً. وأنشد )قال ابن السكيت: يقال للرجل إذا تناول رَجاًل ليأ ]نوش[

 تقطع أجواز الفال * فهى تنوش احلوض نوشا من َعال * نـَْوشاً به
_________ 

 ( صدره:1)
 متوضح االقراب فيه شكلة

 ( لغيالن بن حريث.2)
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أي تتناول ماء احلوض من فوق وتشرب شراب كثريا، وتقطع بذلك الشرب فلوات فال حتتاج إىل ماء آخر. 
ش: التناول. ، أي ذو بطش. والَتناوُ قال: ومنه املُناَوَشُة يف القتال، وذلك إذا تداىن الفريقان. ورجٌل نـَُؤوشٌ 

 واالنتياش مثله. قال الراجز:
ابتت تنوش العنق انتياشا * وقوله تعاىل: }وأىنَّ هلم الَتناُوُش من َمكاٍن بعيد{ يقول: أىن هلم تناول اإلميان يف 

ما مجيعا. ويقال: اآلخرة وقد َكفروا به يف الدنيا. ولك أن هتمز الواو كما يقال: }أقتت{ و }وقتت{ ، وقرئ هب
 خريا، أي أنلته. نشته

 فصل الواو
األْوابُش من الناس: األخالُط، مثل االوشاب. ويقال: هو مجع مقلوب من البوش. ومنه احلديث: "  ]وبش[



 قد وبشت قريش أوابشا هلا ".
 الَوتُش: القليل من كلِ  شئ، مثل الوتح. وإنه ملن ونشهم، أي من رذاهلم. ]وتش[
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الَوْحُش: الُوحوُش، وهي حيوان الرَبِ ، الواحُد َوْحِشيٌّ. يقال محاُر َوْحٍش ابإلضافة، ومحاٌر َوْحِشيٌّ.  ]وحش[
وحشي: اجلانب االمين من كل شئ. هذا. قول أىب زيد وأىب وأرٌض موحوشة: ذات وحوش، عن الفراء. وال
زج العشى مؤوم * وإمنا تنأى ابجلانب الوحشى * وحشى من ه عمرو. وقال عنرتة: وكأمنا تنأى جبانب دفها ال

قال: الن سوط الراكب يف يده اليمىن. وقال الراعي: َفماَلْت على ِشقِ  َوْحِشيِ ها * وقد ريَع جانُِبها األيسَر * وي
ا تؤتى يف االحتال ب ليس من شئ يفزع إال مال على جانبه األمين، ألن الدابَّة ال ُتؤتى من جانبها األمين، وإمنَّ

ا يفر  من موضع املخافة إىل موضع األمن. وكان  ا خوُفها منه، واخلائُف إمنَّ والركوب من جانبها األيسر، فإمنَّ
ن كل شئ. وَوْحِشيُّ القوِس: ظهُرها. وإْنِسيُّها: ما أقبَل عليك األصمعي يقول: الَوْحِشيُّ اجلانب االيسر م

 منها. وكذلك َوْحِشيُّ اليد والرجل وإنسيهما.
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والوحشة: اخللوة واهلمُّ. وقد أْوَحْشُت الرجَل فاْستَـْوَحَش. وأرٌض َوْحَشٌة وبلٌد َوْحٌش ابلتسكني، أي قفر. يقال 
توحشت االرض: صارت َوْحَشًة. وأْوَحْشُت األرَض: وجدهتا " لقيته بوحش إصمت " أي أي ببلد قفر. و 

اء رسم أصبح اليوم دارسا * وأوحش منها رحرحان فراكسا َوْحَشًة. وأنشد االصمعي لعباس بن مرداس: المس
( موحشا طلل * يلوح كأنه 2( * وأْوَحَش املنزل أيضاً: صار كذلك وذهب عنه الناس. قال الشاعر: ملية )1)

ش الرجل: جاَع. وتـََوحََّش الرجُل، أي خال بطُنه من اجلوع. يقال: تـََوحَّْش للدواء، أي أخل خلل * وأوح
الطعام. وابت فالٌن َوْحشاً، أي جائعاً. وبتنا أْوحاشاً. وقد أْوَحْشنا منذ ليلتان، أي نفد زادان.  جوفك له من

 وقال محيد يصف ذئبا
_________ 

 ( ويروى:1)
 اوأقفر إال رحرحان فراكس

 ( يف اللسان " لسلمى ". وقال ابن برى: البيت لكثري. قال: وصواب إنشاده: " لعزة موحشا "2)
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وإْن ابت َوْحشاً ليلًة مل يضق هبا * ِذراعاً ومل يصبح هبا وهو خاِشُع * وَوحََّش الرجُل، إذا رمى بثوبه وسالحه 
 ( :1وا برماحهم ". وقال الشاعر )خمافَة أن يُلَحَق. ويف احلديث: " فَوحَّش

 (2فَذروا الِسالَح وَوحَّشوا ابالبرق * )
من رُذاهلم. وجاءين أْوخاٌش من الناس، أي من سقاطهم. وقد  يقال: ذاك من َوْخِش الناس، أي ]وخش[

. قال الكميت: تلقى الندى وخملدا حليفني * لي سا من وخشى الشئ ابلضم ُوخوَشًة وَوخاَشًة، أي صار رِدايًّ
( : جارية ليست من الوخشن * كأن جمرى دمعها املسْت * قطنة من 3الوكس وال بوخشني * وقول الراجز )

ن * أراد " الوخش " فزاد فيها نوان ثقيلة. وأْوَخَش القوُم، أي َردُّوا السهاَم يف الِراببة مرًَّة بعد أخرى، أجود القط
 كأهنم صاروا إىل الوخاشة

_________ 
 عمرو بنت وقدان. ( هي أم1)
 ( صدره:2)

 إن أنتم مل تطلبوا أبخيكم
 ( هو دهلب بن قريع.3)
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راح ليزيد بن الطَْثريَّة: وألَقْيُت سهمي َوْسَطهم حني أْوَخشوا * فما صار يل يف القسم والرذالة. وأنشد أبو اجل
 (1مثينها )إال 

َوَرَش شيئاً من الطعام ُوروشاً، أي تناوله. والواِرُش: الداخُل على القوم وهم أيكلون ومل يُدَْع، مثل  ]ورش[
: اليت تـََفلَُّت الواغل يف الشراب. والتـَْوريُش: التحريُش. يقال: َورَّ  ْشُت بني القوم وأرَّْشُت. والَوِرَشُة من الدواب 

 فُّها. قال أبو عمرو: الَوِرشاُت: اخِلفاُف من النوق. وأنشد:إىل اجلَْري وصاحُبها يكُ 
. ويف املثل: " ِبِعلَِّة الَوَرشاِن أت2ابَت يُباري َوِرشاٍت كالَقطا ) كل ُرَطَب ( * والَوَرشاُن: طائٌر، وهو ساُق ُحرٍ 

 ( ". واجلمع الَوراِشنُي. وجيمع على ِوْرشاٍن بكسر الواو3املُشاِن )
_________ 



 قبله: أرى سبعة يسعون للوصل كلهم * له عند راي دينة يستدينها (1)
 ( قبله:2)

 يتبعن زايفا إذا زفن جنا
اد منه شئ آخر. أمثال ( املشان: رطب إىل السوا رقيق، يشبه الفأر شكال. يضرب ملن يظهر شيئا واملر 3)

 .82: 1امليداين 

(3/1026) 

 

 .وتسكني الراء، مثل كروان مجع كروان على غري قياس. وورش: لقب رجل من رواة القراء
 رجٌل َوْشواٌش، أي خفيٌف، عن األصمعي. وأنشد: ]وشوش[

 ( * والَوْشَوَشُة: كالم يف اختالط.1يف الرَْكِب َوْشواٌش ويف احلَيِ  َرِفْل )
يقال: ضربوه فما َوَطَش إليهم تـَْوطيشاً، أي مل ميدد بيده ومل يدفع عن نفسه. وسألوه فماوطش إليهم  طش[]و 

ل الفراء َوطََّش له، إذا هيََّأ له وجَه الكالم أو العمل أو الرأي. يقال: َوطِ ْش يل بشئ، أي مل يعطهم شيئاً. قا
 شيئاً حىتَّ أذكره، أي افْـَتْح.

 (2ركُة ; يقال: مسعت َوْقَشُه، أي ِحسَُّه. وتـََوقََّش، أي حترك. قال الشاعر )الوْقُش: احل ]وقش[
_________ 

 له: رب ابن عم لسليمى مشمعل * حيبه القوم وتشناه االبل( الرجز جلبار بن جزء أخى الشماخ. وقب1)
 ( ذو الرمة.2)
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( * ووقش أيضا: اسم رجل من االوس. وبنو 1اختباال )َش يف فؤادك و فدع عنك الِصبا وَلَدْيَك مَهًّا * تـََوقَّ 
أقيش: قوم من العرب، وأصل االلف فيه واو، مثل أقتت ووقتت. وأنشد االخفش للنابغة: كأنك من مجال 

بىن أقيش * يقعقع خلف رجليه بشن * أراد: كأنك مجل من مجاهلم، فحذف فحذف، كما قال هللا تعاىل: 
 نن به{ ، أي وما من أهل الكتاب أحد إال ليؤمنن به.لكتاب إال ليؤم}وإن من أهل ا

 فصل اهلاء
( هِلَْبِش 2اهلَْبُش: اجلمُع والكسُب. يقال: هو يـَْهِبُش لعياله، ويـَتَـَهبَُّش فهو َهبَّاٌش. قال رؤبة: أْغدو ) ]هبش[



 باَشِة، وهي ما مجع من الناس واملال.اَشُة مثل احلُ ( * واهلُب3املَْغَنِم املَْهبوِش * سيدًا َكسيِد الَرْدَهِة املبغوِش )
_________ 

( مها، كذا وردت املطبوعة االوىل. وىف اللسان: قال ابن برى: هذا البيت أورده اجلوهرى: ولديك هم. 1)
قال: وصواب إنشاده: ولديك مها، على االغراء. واختباال هي يف اللسان " واحتياال ". قال: واملعىن دع عنك 

 واحتيالك إىل املمدوح. صبا واصرف مهتكال
 ( يف املطبوعة: " أعدو " صوابه يف املخطوطات واللسان.2)
 ( املبغوش: الذى أصابه البغش، وهو املطر القليل. وىف املطبوعة االوىل: " املغبوش ".3)
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وهرشى: ثنية يف اهِلراُش: املُهاَرَشُة ابلكالب، وهو حتريش بعضها على بعض. والتَـْهريُش: التحريش.  []هرش
طريق مكة، قريبة من اجلحفة، يرى منها البحر، وهلا طريقان فكل من سلكهما كان مصيبا. قال الشاعر: 

 خذى أنف هرشى أو قفاها فإنه * كال جانىب هرشى هلن طريق * أي لالبل.
ش * يف بطن أم اهلمرش: العجوز الكبرية، والناقة الغزيرة، واسم كلبة. قال الراجز: إن اجلراء خترت  رش[]مه

( * قال االخفش: هو من بنات اخلمسة، وامليم االوىل نون مثال جحمرش، النه مل جيئ شئ من 1اهلمرش )
 تبس به فيفصل بينهما.بنات االربعة على هذا البناء. وإمنا مل يبني النون النه ليس له مثال يل

 . ومنه قوله تعاىل: }وأُهشُّ هبا على َغَنمي{ .َهَشْشُت الورَق أُهشُُّه َهشًّا: خبطُتُه بعصاً ليتحاتَّ  ]هشش[
_________ 

 ( بتشديد امليم من اهلمرش، وبعده:1)
 فيهن جرو خنورش:
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واهلشاشة: االرتياح واخلفَُّة للمعروف. وقد َهِشْشُت بفالن ابلكسر، أَهشُّ َهشاَشًة، إذا خففت إليه وارحتت له. 
رخٌو لنيِ ٌ. وَهشَّ اخلبُز َيِهشُّ ابلكسر: صار َهشًّا. ويقال للرجل إذا  ورجل هش بش. وشئ هش وَهشيٌش، أي

: خالف الَصلوِد. وشاٌة ُمِدَح: هو َهشُّ   املَْكِسِر، أي سهل الشأن فيما يُطلُب عنده من احلوائج. والفرُس اهَلشُّ
 هشوش، إذا ثرت ابللنب.



وأدبروا واختلطوا: رأيتهم يـَْهَتِمشوَن، وهلم مَهَْشٌة.  ابن السكيت: يقال للناس إذا كثروا مبكاٍن فأقبلوا ]مهش[
( بعُضه يف بعض: له مَهَْشٌة يف الوعاء. قال أبو احلسن العدوي : 1ال )وكذلك اجلراد إذا كان يف وعاٍء فعَ 

 اْهَتَمَشِت الدابَّة، إذا دبت دبيبا. حكاه عنه أبو عبيد. وامرأة مهشى احلديِث، ابلتحريك، وهي اليت ُتكثر
 الكالم واجللبة.

 اهلَْوَشُة: الفتنُة واهلَْيُج واالضطراُب. يقال: قد هوش القوم. ]هوش[
_________ 

 ( يف اللسان: " فغلى ".1)
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وكذلك كل شئ خلطته فقد هوشته. قال ذو الرمة يصُف املنازَل وأنَّ الرايح قد َخلََّطْت بعض آاثرها ببعض: 
ابن مسعود رضي هللا عنه: " ِء وَهوََّشْت * هبا انئجاُت الصيِف شرِقيًَّة ُكْدرا * ويف حديث تـََعفَّْت لِتْهتاِن الِشتا

كم وَهَوشاِت الليِل وَهَوشاِت األسواق ". وقول الراجز:  إايَّ
وا. قد َهوََّشْت بُطوهُنا واْحَقْوقـََفْت * أي اضطربت من اهلزال. وكذلك هاَش القوُم َيهوشوَن َهْوشاً. وقد هَتَوَّش

َر ". فاملَهاِوُش: كلُّ ماٍل أصيب من غري ِحلِ ِه، ويف احلديث: " من أصاب مااًل من َمهاِوَش أذهبه هللا يف هَنابِ 
كالغصب والسرقة وحنو ذلك. ويقال للعدد الكثري: َهْوٌش. واهلُواشاُت ابلضم: اجلماعات من الناس ومن 

 اإلبل إذا مجعوها فاختلط بعضها ببعض.
. وهاش القوم يهيشون هيشا، إذا صمعي: اهلَْيَشُة: اجلماعُة من الناس. واهلَْيَشُة مثل اهلَْوَشةِ قال األ ]هيش[

 حترَّكوا وهاجوا. قال الشاعر: ِهْشُتْم علينا وكنتم تكتفون مبا * نعطيكم احلق منا غري منقوص:
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 ابب الصاد:
 فصل االلف:

( يف كلمة واحدة من كالم العرب. الواحدة 1جيتمعان )االجاص دخيل، الن اجليم والصاد ال  ]أجص[
 إجاصة. قال يعقوب: وال تقل إجناص.

: األصُل. واأَلصيُص: الرِعدُة. واالصيص أيضا: ما تكسر من اآلنية، وهو نصف اجلرة أو األُ  ]أصص[ صُّ



رى َشْرابً حواىل أصيص * ( * مىت أَ 2اخلابية تزرع فيه الرايحني. وقول عدي : اي ليَت ِشْعري وأان ذو َعجٍَّة )
 ؤص، حكاه عنه أبو عبيد.يعىن به أصل الدن. أبو عمرو: وانقة َأصوُص، أي شديدٌة. وقد َأصَّْت ت

_________ 
( قوله ال جيتمعان اخل وكذلك القاف مع اجليم. قال م ر يف الكالم عى اجلص: والذى يظهر أن القاعدة 1)

 عا فيها.أكثرية ال كلية. وذكر كلمات عربية اجتم
 ضجة ". ( قوله " ذو عجة " بفتح العني وشد اجليم، كما ضبطه م ر بقلمه. قال: وىف رواية: " ذو2)
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 فصل الباء
الَبَخُص ابلتحريك: حلُم القدِم وِفْرِسِن البعري، وحلُم أصول األصابع مما يلي الراحة، الواحدة خَبََصٌة.  ]خبص[

فوَق العينني أو حتتهما كهيئة النفخة. تقول منه: خبََِص الرجُل ابلكسر فهو َأخْبَُص، إذا والَبَخُص أيضاً: حلٌم انتٌئ 
 ( . قال يعقوب: وال تقل خبست.1خَبْصاً، إذا قلعتها مع شحمتها ) نَتأ ذلك منه. وخَبَْصُت عيَنه َأخْبَُصها

بـَْرَصُه هللا. وسامُّ أَبـَْرَص من كبار الوزغ، الرَبَُص: داٌء ; وهو بياٌض. وقد َبِرَص الرجُل فهو أَبـَْرُص، وأَ  ]برص[
ىل الثاين، وإن وهو معرفة إال أنه تعريف جنس. ومها امسان جعال واحدا، إن شئت أعربت االول وأضفته إ

شئت بنيت االول على الفتح وأعربت الثاين إبعراب ما ال ينصرف. واعلم أن كل امسني جعال واحدا فهو 
 على ضربني

_________ 
 . م ر.وقيل خبصها خبصا: عارها. قال اللحياىن: هذا كالم العرب، والسني لغة فيه. اهـ (1)
 (3 -صحاح  - 130)
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أحدمها أن يبنيا مجيعا على الفتح، حنو مخسة عشر، ولقيته كفة كفة، وهو جارى بيت بيت، وهذا الشئ َبنْيَ 
بني اهلمزة وحرف اللني، وتفرق القوم أخول أخول، وشغر بغر،  َبنْيَ، أي بني اجليِ د والردئ، ومهزة بني بني، أي

الفتح، ويعرب الثاين إبعراب ما ال ينصرف، وشذر مذر. والضرب الثاين: أن يبىن آخر االسم االول على 
وجيعل االمسان امسا لشئ بعينه، حنو حضرموت وبعلبك، ورامهرمز، ومارسرجس، وسام أبرص. وإن شئت 



اين فقلت: هذا حضرموت أعربت حضرا وخفضت موات. وىف معدى كرب ثالث لغات أضفت االول إىل الث
ن ساما أبرص، وىف اجلمع: هؤالء سوام أبرص، وإن شئت قلت ذكرانها يف ابب الباء. وتقول يف التثنية: هذا

رصا ( ، وال تذكر سام. قال الشاعر: وهللا لو كنت هلذا خالصا * لكنت عبدا آكل االاب1الربصة واالابرص )
(2) 

_________ 
 ( واالابرصة أيضا.1)
ف التنوين اللتفاء ( آكل فعل مضارع. وأنشده ابن جىن اسم فاعل منصوب، أراد آكال االابرص، فحذ2)

 . م ر.الساكنني اهـ
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نيه، الَبصيُص: الربيُق. وقد َبصَّ الشئ يبص: ملع. والبصاصة: العني. ويقال َبصََّص اجلَْرُو: فتح عي ]بصص[
( . ومِخٌْس َبْصباٌص، أي 2( . وبصبص الكلب وتبصبص: حرك ذنَبُه. والتَـَبْصُبُص: التملُُّق )1مثل جصص )

 جادٌّ ليس فيه فُتور.
َلوَّْت: قد تـَبَـْعَصَصْت. قال العجَّاج تبعصص الشئ: اضطرب. قال يعقوب: يقال  ]بعص[ ِلْلَحيَِّة إذا قُتلْت فـَتـَ

 يصف انقته:
 ًة تبعصص * قال أبو عبيد: البعصوصة: دويبة.كَأنَّ حتيت حيَّ 

الَبلصوص: طائٌر، واجلمع البَـَلْنصى على غري قياس. قال سيبويه: النون زائدة، النك تقول للواحد  ]بلص[
  الرجُل مين َبأْلََصًة، ابهلمز، أي فر.البلصوص. أبو زيد: َبأَلصَ 

_________ 
 ( زاد يف املخطوطة: " وبصص ".1)
التملق " هذا هر الصواب، وأما قول القاموس تبصبص الشئ تبلق، فصوابه. تبصبص، إذا متلق،  ( قوله "2)

 كما نبه عليه م ر.
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ُم. قال امرؤ القيس َأِمْن ِذْكِر لَْيلى إْذ أنَْتَك تَنوُص * فـَتَـْقُصُر عنها ُخْطَوًة  ]بوص[ البـَْوُص: الَسْبُق والتقدُّ
( : حىت وردن لتم مخس ابئص * جدا تعاوره 1، أي مستعجل. ومنه قول الشاعر )وتَبوُص * ومِخٌْس ابِئصٌ 

( : ما أحسن بوَصُه، 2ُصُه، أي تغريَّ لونه. قال يعقوب )الرايح وبيال * والبوص ابلضم: اللون. يقال. حاَل بو 
 إذا ما َطما * أي َسْحنته ولونه. والبوصيُّ: ضرٌب من سفن البحر، وهو معرب. قال األعشى: ِمثَل الُفرايت ِ 

 ( : العجيزة. قال االعشى4( * وبوصان: بطن من بىن أسد. والبوص والبوص )3يـَْقِذُف ابلبوصيِ  واملاِهِر )
_________ 

 ( الراعى1)
 ( أي ابن السكيت.2)
 ( قبله: ما جعل اجلد الظنون الذى * جنب صوب اللجب املاطر3)
 ( أي بفتح الباء وضمها.4)
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 (1بوص إذا أدبرت * هضيم احلشاشخته احملتضن )عريضة 
قومل: وقعوا يف َحْيَص بـَْيَص، أي يف اختالط ال حميص هلم منه. وكذلك ِحيَص بِيَص، بكسر أوائلهما.  ]بيص[

 وجعلتم األرض عليه َحْيَص بـَْيَص، أي ضيـَّْقُتم عليه
 فصل التاء

ٌص َوَتريٌص، مثل ماء مسخن وسخني، وحبل أترصت الشئ وترصته، أي أحكمته وقو مته، فهو مرتَْ  ]ترص[
( * وميزاٌن 2. قال ذو االصبع العدواين يصف نبال: ترص أفواقها وقومها * أنبل عدوان كلها صنعا )مربم وبرمي

 َتريٌص أي ُمَقوٌَّم، وقيل حمكم. وقد ترص تراصة.
_________ 

 ( قبله: من كل بيضاء ممكورة * له بشر انصع كاللنب1)
 ا: أحذقها بعمل النبل، وهى السهام.( أنبله2)
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 فصل اجليم
( : ما يبىَن به، وهو معرب. واجلصاص: الذى يتخذه. وجصص دراه، مثل 1اجِلصُّ واجَلصُّ ) ]جصص[

 َقصََّص. وَجصََّص اجلرُو: فـََتَح عينيه، مثل بصص وبصبص.
 فصل احلاء

رص ابلكسر، فهو َحريٌص. واحلَْرُص: الَشقُّ. واحلاِرَصُة: احِلْرُص: اجَلَشُع. وقد َحَرَص على الشئ حي ]حرص[
 ُة اليت تشقُّ اجللد قلياًل، وكذلك احلرصة. قال الراجز:الَشجَّ 

. واحلَريصُة واحلاِرصُة: السحابُة اليت  وحرصة يغفلها املأموم * وحرص القصار الثوب حيرصه، أي َخَرقه ابلدق 
 تـَْقِشُر وجَه األرض مبطرها.

_________ 
الكيت حيث منعه، وللقاموس حيث ( االول ابلكسر وهو االفصح كما يف شروح الفصيح، خالفا البن 1)

 قلله. والثاىن ابلفتح وإن أنكره ابن دريد، كما يفيده م ر
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 يقال: ما عليها حربصيصة وال خربصيصة، أي شئ من احللى. ]حريص[
نبت له جناحان فطار. قال الراجز: ما لقى البيض من ( ورمبا 1احلرقوص: دويبة كالربغوث ) ]حرقص[

( * أراد 2احلرقوص * من مارد لص من اللصوص * يدخل حتت الغلق املرصوص * مبهر ال غال وال رخيص )
 بال مهر.

 رأَسه. قال أبو قيس ابُن رجٌل َأَحصُّ بنيِ  احَلَصِص، أي قليُل شعِر الرأِس. وقد َحصَِّت البيضةُ  ]حصص[
قد َحصَِّت البَـْيَضُة رأسي َفما * َأْطَعُم نـَْوماً َغرْيَ هَتْجاِع * وَسَنٌة َحصَّاُء، أي جرداُء ال خرَي فيها قال األسلت: 

 جرير
_________ 

أي  ، م ر،( قال االزهرى: وال محة هلا إذا عضت، ولكن عضتها تؤمل أملا ال سم فيه، كسم الزانبري اهـ1)
 خبالف ما يف القاموس.

بن برى: معىن الرجز أن احلرقوص يدخل يف فرج اجلارية البكر. قال: وهلذا يسمى عاشق االبكار. ( قال ا2)
 . م رفهذا معىن قوله " حتت الغلق املرصوص بال مهر " اهـ
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ي ( * كأنه أراد أن يقول " والَضُبُع "، وه1أيوى إليكم بال من وال حجد * من ساقه السنة احَلصَّاُء والِذيُب )
السنة اجمْلِدبَُة، فوضع الذيَب موضعه ألجل القافية. واحلاصَُّة: الداء الذي يتناثر منه الشعر. واحْنَصَّ شعرُه 

ا َحْثَحثوا ُحص اً َقواِدُمُه * أو ُأم  ِخْشٍف بذي شث احنِْصا صاً، أي تناثر. وطائر أحص اجلناح. قال أتب ط شر ًا: كأمنَّ
تَـَقص أمثاهنما وميوات. واحِلصَُّة: وطباق * واالحصان: العبُد واحل ُما مياشيان أمثاهنما حىتَّ َيهَرما فيُـنـْ ماُر، ألهنَّ
ي أعطيتُه نصيَبه. وحتاصَّ القوُم يـََتحاصُّوَن، إذا اقتسموا ِحَصصاً. وكذلك النصيُب. وَأْحَصْصُت الرجَل، أ

بن كلثوم: ُمَشْعَشَعًة كأنَّ احُلصَّ فيها * إذا ما املُحاصَُّة. واحُلصُّ ابلضم: الَوْرُس، ويقال الزعفراُن. قال عمرو 
ن وظهر. يقال: اآلن املاء خالطها سخينا * واحلصحص ابلكسر: الرتاب واحلجارة. وحصحص الشئ اب

 حصحص احلق.
_________ 

 ( يف ديوانه:1)
 أيوى إليك فال من وال جحد:
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 فيه. ويف احلديث " أنَّ مَسَُرَة ابن ُجْنُدٍب ُأيتَ برجل واحلصحصة: حتريك الشئ يف الشئ حىت يستمكن ويستقرَّ 
ِعنِ نٍي، فاشرتى له جاريًة من بيت املال وأدخلها معه ليلًة، فلمَّا أصبح قال له: ما صنعت؟ قال: فعلت حىتَّ 

. وكذلك البعرُي ( . فسأل اجلارية فقالت: مل يصَنْع شيئاً. فقال: َخل  سبيَلها اي حُمَْصِحُص "1فيه ) َحْصَحْصتُ 
( ثفناته * وانء بَسْلمى نوأًة مث 3( : فحصحص يف صم الصفا )2إذا أثبت ركبتيه للنهوض ابلثقل. قال محيد )

َحْصحاٌص، مثل َحْثحاٍث أي سريٌع ليس فيه ( واحلصحصة: اإلسراُع يف السري. األصمعي: قـََرٌب 4َصمَّما * )
لكاليب لرجل من أهل احلجاز: أال ليت شعرى هل تغري فتور. وذو احلصحاص: موضع. وأنشد أبو الغمر ا

بعدان * ظباء بذى احلصحاص جنل عيوهنا * يعىن نساء. واحلصاص ابلضم: شدة العدو وسرعته. عن 
 االصمعي. وقد حص حيص حصا. وىف حديث

_________ 
 ( يف اللسان: " حىت حصحص فيها ".1)
 ( ابن ثور.2)
 ( يف اللسان: " يف صم احلصا ".3)



 ( يف اللسان:4)
 ورام القيام ساعة مث صمما:
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أىب هريرة رضى هللا عنه: " إن الشيطان إذا مسع االذان مر وله حصاص ". قال محاد بن سلمة: قلت لعاصم 
بن أىب النجود: ما احلصاص؟ قال: أما رأيت احلمار إذا صر أبذنيه ومصع بذنبه وعدا؟ فذلك حصاصه. قال 

 ل بعضهم. قال: وقول عاصم أعجب إىل. وهو قول االصمعي أو حنوه.هو الضراط، يف قو أبو عبيد: يقال 
احلَْفُص: زَبيٌل من جلوٍد، وولُد األسد أيضاً. وأمُّ َحْفَصَة: الدجاجة. وحفصت الشئ: مجعته، حكاه  ]حفص[
 ابن دريد.
حة: سكنت فورهتا. ُح. ومحصت االرجو محَص اجلرُح حَيُْمُص مُحوصاً: سكن َوَرُمُه، وكذلك احْنََمَص اجلر  ]محص[

. قال ثعلب: االختياُر فتح امليم. وقال املربد: هو احِلمِ ُص 1ومحص: بلد، يذكر ويؤنث ) ( . واحلمص: حبٌّ
 بكسر امليم. ومل أيت عليه من االمساء إال حلز وهو القصري، وجلق وهو اسم موضع بناحية الشام.

 ني الشيئني.احلَْوُص: اخلياطُة والتضييُق ب ]حوص[
_________ 

 ( يف املصباح: " ومحص البلد ابلصرف وعدمه ".1)
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وقد حصت عني البازى َأحوُصها َحْوصاً وِحياَصًة. وقوهلم: أَلْطَعَننَّ يف حوصهم، أي الخرقن ما خاطوا 
اِئُص مثل الَرْتقاء يف اء: احلوأُفِسَدنَّ ما أصلحوا. واحلاِئُص: الناقُة اليت ال جيوز فيها قضيُب الفحل. قال الفر 
( . ويقال بل هو الضيق يف 1النساء. واحلََوُص ابلتحريك: ضيٌق يف ُمْؤِخر العني. والرجُل َأْحَوُص، وقد َحِوَص )

إحدى العينني. واملرأة حوصاء. ويقال: هو حياوص فالان، أي ينظر إليه مبؤخر عينه وخيفى ذلك. واالحوصان: 
ربيعة، وكان صغري العينني ; وعمرو ابن االحوص، وقد رأس. وقول وامسه أحوص بن جعفر بن كالب 

االعشى: أاتىن وعيد احلوص من آل جعفر * فيا عبد عمرو لو هنيت االحاوصا * يعىن عبد عمرو بن شريح 
بن االحوص. وعىن ابالحاوص من ولده االحوص، منهم عوف بن االحوص، وعمرو بن االحوص، وشريح بن 

 بن عالثة علقمة االحوص. وكان



_________ 
 ( حوص كطرب، فهو أحوص.1)
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ابن عوف بن االحوص، انفر عامر بن الطفيل ابن مالك بن جعفر، فهجا االعشى علقمة ومدح عامرا، 
 فأوعده ابلقتل.

د. يقال: ( ، وُحيوصاً، وحَميصاً، وحَماصاً، وَحَيصاانً، أي عدل وحا1الفراء: حاص عنه حييص َحْيصاً ) ]حيص[
، ولألعداء: اهنزموا. ما عنه حَميٌص، أي حَميٌد ومهرٌب. واالحنِْياُص مثله.  يقال لألولياء: حاُصوا عن العدو 

ويقال: وقعوا يف َحْيَص بـَْيَص، أي يف اختالٍط من أمرهم ال خَمرَج هلم منه. ويقال: يف ضيق وشدة. ومها امسان 
ت بيت. وأنشد االصمعي المية بن أىب عائذ اهلذىل: قد كنت جعال واحدا وبنيا على الفتح، مثل جارى بي

( *. وزعم بعضهم أيضا أهنما امسان من حيص وبوص 2لوجا صريفا * مل تلتحصىن حيص بيص حلاص )خراجا و 
 جعال واحدا وأخرج البوص على لفظ احليص ليزدوجا.

_________ 
 ( وزاد يف القاموس: " حيصة ".1)
مي، ولقب هور املعروف اببن الصيفي، وامسه سعيد بن حممد أبو الفوارس التمي( وحيص بيص الشاعر املش2)

حبيص بيص النه رأى الناس يوما يف حركة مزعجة وأمر شديد فقال: ما للناس يف حيص بيص؟ فبقى هذا 
 اللقب عليه.
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. وحكى أبو عمرو: واحليص: الرواغ والتخلف. والبْوُص: السبُق والِفراُر. ومعناه كلُّ أمٍر يـَُتخ لَُّف عنه ويـَُفرُّ
وِحيٍص بيص، وحكى: إنك لتحسب على االرض حيصا بيصا. ويقال وقع فالن يف َحْيَص بـَْيَص وِحيَص بِيَص 

 حيص بيص. قال الراجز يذكر خاطبا: صارت عليه االرض حيص بيص * حىت يلف عيصه بعيصى
 فصل اخلاء

 منه. وامِلْخَبَصُة: امللعقُة يـُْعَمُل هبا اخلبيصاخلَبيُص معروٌف، واخلَبيصُة أخصُّ  ]خبص[
على الَنخل من الُرَطب مترًا. وقد َخَرْصُت النخل. واالسم اخِلْرُص ابلكسر. يقال:  اخلَْرُص: َحْزُر ما ]خرص[



َص الرجل كم ِخْرُص أرِضك؟ واخلَرَّاُص: الكذَّاب. وقد َخَرَص خَيُْرُص ابلضم َخْرصاً، وخَتَرََّص، أي َكَذب. وَخرِ 
 . ويقال للربد بال جوع خصر.ابلكسر فهو خِرٌص، أي جائٌع مقروٌر. وال يقال للجوع بال برٍد َخَرصٌ 
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واخلرص واخلرص ابلضم والكسر: احللقة من الذهب والفضة ; واجلمع خلرصان. قال الشاعر: عليهنَّ لُْعٌس 
( : ما عال اجلُبََّة من الِسناِن، عن 1حُنُورُها * واخلُْرُص واخلَْرُص واخِلْرُص )* ُمَذْبَذبَُة اخِلْرصاِن ابٍد  من ِظباِء تَبالةٍ 

ابن السكيت. ورمبا مسى الرمح بذلك. قال محيد بن ثور: يعض منها الظلف الدئيا * عض الثقاف اخلرص 
َترى ِقَصَد  ( :3ريُد من النخل. قال الشاعر )( : اجل2اخلطيا * وهو مثل عسر وعسر. واخلرص واخِلْرُص )

ُد الرأِس، يـُْغَرُز يف َعْقِد 4املُرَّاِن تـُْلقى كأهنا * َتَذرُُّع ) ( ِخْرصاٍن أبيدي الَشواِطِب * واخِلْرُص أيضاً: ُعَوْيٌد حمدَّ
ة اهلذىل يصف مشتار الِسقاِء. ومنه قوهلم: ما مَيِلك فالٌن ُخْرصاً وال خرصا، أي شيئا. قال ساعدة ابن جؤي

 العسل
_________ 

 ( أي ابحلركات الثالث يف اخلاء. ولو قال كالقاموس " مثلثة " الستغىن عن التكرار. قاله نصر.1)
 ( ابلضم والكسر.2)
 ( قيس بن اخلطيم.3)
وابه يف ( يقال: تذرع اجلريد، إذا وضعه يف ذراعه فشطبه. يف املطبوعة االوىل: " تدرع " ابلدال املهملة، ص4)

 اللسان )قصد، خرص، ذرع( .
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معه ِسقاٌء ال يـَُفرِ ُط محَلُه * صفن وأخراص يلحن ومسأب * واخلريص: السنان. قال أبو ُدواد: وَتشاَجَرْت 
 ( * ابملَْشَريفِ  وابخلَريِص * وماٌء َخريٌص مثل َخِصٍر، أي ابرٌد. قال الراجز:1)أَْبطالُنا 

ْشٌر: يـَْنوي حُماَوَلَة الِقياِم وقد َمَضْت * فيه خَماِرُص ( واملخارص: االسنة. قال بِ 2ُمداَمًة صرف مباء خريص * )
 ُكلِ  لدن هلذم

. وقال أبو صاعٍد الكاليب : ما يف الوعاءأبو زيد: يقال ما عليها خربصيصة، أي شئ من ا ]خربص[  حلُليِ 
_________ 



 ( يف اللسان: " أبطال ".1)
; الن صدره: واملشرف املشمول يسقى به *  ( قال ابن برى صواب إنشاده " مدامة صرفا " ابلنصب2)

 مدامة صرفا مباء خريص * وهو لعدى بن زيد. وذكر م ر هلذا الصدر عجزا آخر، وهو:
 كماء اخلريص * قال: ويروى " احلريص " ابملهملة، أي السحاب. واملشرف بكسر الراء: إانء أخضر مطمواث

 ث: املمسوس.كانوا يشربون به. واملشمول: الطيب البارد. واملطمو 
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 خربصيصة، أي شئ ; وكذلك يف السقاء والبئر. حكاه عنه يعقوب.
ا يفعل هذا 2( ، وخصوصية )1صا )خصه ابلشئ خصو  ]خصص[ ( والفتُح أفصُح، وِخصِ يصي. وقوهلم: إمنَّ

: البيُت  ُخصَّاٌن من الناس، أي َخواصُّ منهم. واْخَتصَُّه بكذا، أي َخصَُّه به. واخلَاصَُّة: خالف العام ة. واخُلصُّ
رِ  والَكَمِد * واخَلصاَصُة واخَلصاُص: الفقُر. من القصب. قال الَفزاري : اخُلصُّ فيه تـََقرُّ َأْعيُـُننا * َخرْيٌ من اآلجُ 

: واخَلصاصُة: اخلََلُل، والثـَْقُب الصغرُي. يقال للقمر: َبدا من َخصاَصة الَغْيِم. ويقال للُفرِج الىت بني االاثيف
 خصاص.
خلص الشئ ابلفتح خيلص ُخلوصاً، أي صار خاِلصاً. وَخَلَص إليه الشئ: وصل. وخلصته من كذا  ]خلص[

 ليصاً، أي جن يته فَتَخلََّص.ختَْ 
_________ 

 ( وزاد يف القاموس " خصا ".1)
 ( هذه الكلمة من املخطوطة.2)
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طبخوا الزبد ليتخذوه مسنا طرحوا فيه شيئا من سويق أو متر  هنم إذاوُخالَصُة السمِن ابلضم: ما َخَلص منه، ال
أو أبعار غزالن، فإذا جاد وخلص من الثفل فذلك السمن هو اخلالصة واخلالص أيضا بكسر اخلاء، حكاه أبو 

عبيد. وهو االثر. والثفل الذى يبقى أسفل هو اخللوص، والقلدة، والقشدة، والكدادة. واملصدر منه 
ْخَلْصُت السمَن. واإلْخالُص أيضاً يف الطاعة: تـَْرُك الرايء. وقد َأْخَلْصُت هلل الديَن. وخاَلَصُه وقد أَ  االخالص.

يف الِعشرة، أي صافاه. وهذا الشئ خالصة لك، أي خاصًَّة. وفالٌن ِخْلصي، كما تقول: ِخْدين، وُخْلصاين، أي 



َلَصُه لنفسه، أي استخصه. واخللصاء: أرض اْسَتخْ خاِلصيت. وهم ُخْلصاين، يستوي فيه الواحد واجلماعة. و 
 ( *1ابلبادية فيها عني ماء. قال الشاعر: أشبهن من بـََقِر اخلَْلصاِء َأْعيُـَنها * وُهنَّ َأْحَسُن من صرياهنا صورا )

_________ 
 ( الصور، بكسر الصاد: لغة يف الصور بضمها. والبيت شاهد على ذلك أيضا.1)
 (3 -صحاح  - 131)
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 كعبة اليمامة، وكان فيه صنم يدعى اخللصة، فهدم.وذو اخللصة ابلتحريك: بيت خلثعم كان يدعى  
 (2( : ملا رأين ابلرباز حصحصا * يف االرض مىن هراب وخلبصا )1خلبص الرجل: فر. قال الراجز ) ]خلبص[
القلب واالبدال.  ( اجلرُح: لغة يف محص، أي سكن ورمه. ذكره ابن السكيت يف كتاب3مَخََص ) ]مخص[

قدم فلم يصب األرض. ورجٌل مُخْصاٌن ومَخيُص احَلشا، أي ضامُر البطِن، واالمخص: ما دخل من ابطن ال
 واجلمع مِخاٌص. وامرأٌة مَخيصٌة ومُخْصانٌَة، عن يعقوب.

_________ 
 ( عبيد املرى.1)
 ( وبعده: وكاد يقضى فرقا وخبصا * وغادر العرماء يف بيت وصى2)
ا من ابب تعب: ارتفعت عن االرض فلم بطنه بثالث لغات مخصا: خال. ومخصت القدم مخص ( مخص3)

 متسها. والرجل أمخص القدم، واملرأة مخصاء، واجلمع مخص.
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ْمَصُة: اجلْوَعُة. يقال: " ليس للِبْطَنِة خرٌي من مَخَْصٍة تتبعها ". واملَْخَمَصُة: املَجاَعُة، وهو مصدٌر مثل واخلَ 
ْعَلماً املَْغَضَبُة واملَْعتَـَبُة. وقد مَخََصُه اجلوع مَخْصاً وخَمَْمَصًة. واخلَميصُة: كساٌء أسوُد مرب ٌع له َعَلماِن. فإن مل يكن مُ 

ٍة. قال األعشى: إذا ُجرِ َدْت يوماً َحِسْبَت مَخيَصًة * عليها وِجْرايَل الَنضرِي الُدالِمصا * قال فليس خبَميصَ 
 َه شعرها ابخلَميَصِة، واخلَميَصُة سوداء.األصمعي: َشبَّ 

 اخلِنـَّْوُص: اخلنزيُر، واجلمع اخلَنانيُص. ]خنص[
َخِوَص. واخلُوُص: ورُق النخل، الواحدة خوَصٌة. وقد  رجٌل َأْخَوُص بنيِ  اخلََوِص، أي غائر العني. وقد ]خوص[



( . وقوهلم: خَتَوَّْص منه، 1وَّاُص: الذي يبيع اخلُوَص )َأْخَوَصِت النخُل. وَأْخَوَص الَعْرَفُج، أي تفطَّر بورق. واخلَ 
 أي خذ منه الشئ بعد الشئ.

_________ 
 . م ر.( وكذا انسجه اهـ1)
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( : اي ذائديها خوصا أبرسال * وال تذوداها ذايد 1وخوص ما أعطاك، أي خْذه وإن َقلَّ. وقال الراجز )
شئ، وال تدعاها تزدحم على احلوض. واالرسال: مجع رسل، وهو القطيع الضالل * أي قراب إبلكما شيئا بعد 

ْص ِبَرَسْل * إين ِ أخاف النائبات ابالول( َأقوُل للذَ 2من االبل. وقال آخر: )  اِئِد َخوِ 
اخلَْيُص: القليُل من الَنواِل، يقال: نلُت منه َخْيصاً خاِئصاً، أي شيئا يسريا وخاص الشئ خييص، أي  ]خيص[

 قل.
 صل الدالف

( 3سماِء )َدَحَص املذبوُح برجله َيْدَحُص َدْحصاً، أي ارتكَض. قال علقمة: َرغا فوقهم َسْقُب ال ]دحص[
 َفداِحٌص * بشكته مل يستلب وسليب *

_________ 
 ( أبو النجم.1)
 ( زايد العنربي:2)
 . م ر.( املراد بسقب السماء سقب انقة صاحل عليه السالم اهـ3)
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 ( .1الدخريص: واحد دخاريص القميص ) دخرص[]
الِدْرُص: ولُد الفأرِة والريبوِع واهِلرَِّة وأشباه ذلك. ويف املثل: " َضلَّ ُدرَْيٌص نـََفقُه "، أي ُجْحره.  ( [2]درص )

 ( : فما ُأمُّ 3درصة وأدراص، عن االصمعي. وأم أدراص: الريبوع. قال طفيل )ُيضرُب ملن يعيا أبمره. واجلمع 
 ( من قـَْيٍس إذا الليل أظلما4َأْدراٍص أبرٍض َمَضلٍَّة * أَبْغَدَر )

( ، كما يقال: 5الِدْعُص: قطعٌة من الرمل مستديرة. أبو زيد: َأْدَعَص احلَرُّ فالانً، أي قتله فماَت ) ]دعص[



 غريها. الَدْعصاُء: األرُض السهلُة حَتَْمى عليها الشمُس، فتكون رمضاؤها أشد منأهرأه الربُد. و 
_________ 

 ( وهو ما يوصل به البدن ليوسعه.1)
( قوله " درص " سقط قبله مادة. دخصت اجلارية كمنع، دخوصا: امتالت شحما وحلما. وهى موجودة يف 2)

 ابالسود كما أفاده. م ر.بعض النسخ. ويدل على ثوبتها كتابة القاموس هلا 
 . ونقل م ر قولني آخرين فانظره.عمرو مالعب االلسنة اهـ( قال الصاغاىن: وليس البيت لطفيل وإمنا هو ل3)
 ( يف املطبوعة االوىل: " أبعذر " صوابه من اللسان.4)
 ( هذه الكلمة من املخطوطة.5)
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ُبنا إْن جاَش 1الُدْعموُص: ُدَويـْبٌَّة تغوص يف املاء، واجلمع الَدعاِمُص أيضاً. قال األعشى ) ]دعمص[ ( : فما َذنـْ
ُكْم * وحَبُْرَك ساٍج ال حبَْ  يوارى الدعامصا * ودعيميص الرمل: اسم رجل كان داهيا، يضرب به املثل ُر ابِن َعمِ 

 يقال: هو دعيميص هذا االمر، أي عامل به.
دغصت االبل ابلكسر تدغص دغصا، إذا امتألت بطوهُنا من الكأل حىتَّ منعها ذلك أن جَتْرَتَّ. وهي  ]دغص[

 املدوَُّر الذي يتحرك على رأس الركبة. ياِن من بني الكأل. والداِغَصُة: العظمُ َتْدَغُص ابلِصل ِ 
ُ الرب اُق. يقال: درٌع ِدالٌص وأدرٌع ِدالٌص، الواحد واجلمع على لفظ واحد.  ]دلص[ الَدليُص والِدالُص: اللنيِ 

أنَّه * ( تتلو حَمااًل ك3( : إىل َصْهوٍة )2اعر )وقد َدَلَصِت الدرُع ابلفتح َتْدُلُص، وَدلَّْصُتها أان َتْدليصاً. قال الش
 َصفاً َدلََّصْتُه َطْحَمُة السيِل َأْخَلُق *

_________ 
 ( يهجو علقمة بن عالنة.1)
 ( ذو الرمة.2)
 ( يف االساس: " حتدو ".3)
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الدملص. واندلص الشئ من والُدالِمُص: الرَبَّاُق، والُدَلِمُص مقصوٌر منه، وامليم زائدة. وكذلك الدمالص و 
لدلوص، مثال اخلنوص: الذى يدلص. قال الراجز: ابت يضوز الصليان ضوزا * ضوز يدى، أي سقط. وا

 ( .1العجوز العصب الدلوصا * فجاء ابلصاد مع الزاى )
لذي َرقَّ الِدْمُص بكسر الدال: كلُّ ِعْرٍق من احلائط ما خال العرَق األسفل فإنه رِْهٌص. واأَلْدَمُص: ا ]دمص[

 ُقُدٍم، أو َرقَّ من رأسه مواضُع وقلَّ شعره. والدومص: بيضة احلديد.حاجُبه من ُأُخٍر وَكُثَف من 
داَص َيديُص َدَيصاانً، أي راَغ وحاَد. قال الراجز: إنَّ اجلَواَد قد رأى وبِيَصها * فأَيْنما داَصْت َيِدْص  ]ديص[

إذا حرَّكَتها بيدك فجاءت وذهبت. ووجل دايص، إذا كان ال  -ة وهي الُغد   -َمديَصها * َوداَصِت السْلعُة 
 يقدر عليه.

_________ 
 ( وهو ما يسمونه ابالكفاء.1)

(3/1040) 

 

والدائص: اللص، واجلمع الداصة، مثل قائد وقادة، وذائد وذادة. واالندايص: انسالل الشئ من اليد. ويقال: 
 ٌص ابلشر.انداص فالٌن علينا بشر ِه، وإنَّه ملُْندا

 فصل الراء
 الرَتَبُُّص: االنتظار. واملرَُتَبِ ُص: احملتِكُر. ويل يف متاعي رُْبَصٌة أي ىل فيه تربص. ]ربص[
الُرْخُص: ضدُّ الَغالء. وقد رَُخَص السعُر، وَأْرَخَصُه هللاُ فهو رخيص. وارختصت الشئ: اشرتيته  []رخص

ُه رَخيصاً. وا لُرْخَصُة يف األمر: ِخالف التشديد فيه. وقد رُخِ َص له يف كذا تـَْرخيصاً، رخيصا. واْرخَتََصُه، أي َعدَّ
 ابلفتح: الناعُم. يقال: هو رَْخُص اجلسد بنيِ  الرخوصة والرخاصة، َفرَتَخََّص هو فيه، أي مل َيْستَـْقِص. والَرْخصُ 

 عن أىب عبيد.
 وص. وكذلك الرتصيص.رصصت الشئ أرصه رصا، أي ألصقت بعَضه ببعض ومنه بنيان مرص ]رصص[
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، أي تالَصقوا. والَرصاُص  َتِقَب املرأُة فال يـَُرى إال  عيناها. وَتراصَّ القوُم يف الصفِ  والرتصيص: أيضاً أن تـَنـْ
 ابلفتح معروف، والعامة تقوله بكسر الراء. وشئ مرصص: مطلى به.



ت ذنبها، مثل ِت احليَُّة، إذا ُضرَِبْت فلو االْرتِعاُص: االضطراُب. قال األصمعي: يقال اْرتـََعصَ  ]رعص[
 تبعصصعت. قال العجاج: أىن ال أسعى إىل داعيه * إال ارتعاصا كارتعاص احلية

الُرْفَصُة: املاُء يكون. نـَْوبًَة بني القوم، وهو قلُب الُفرصِة. وهم يرتافصون املاء، أي يتناوبونه. أبو زيد:  ]رفص[
 ه عنه أبو عبيد. وال تقل ارتقص.اْرتـََفَص السعُر، أي غال. حكا

رقص يرقص رقصا، فهو رقاص. وَرَقَص اآلُل: اضطرب. وَرَقَص الشراب: أَخَذ يف الغليان. وَرقََّصِت  ]رقص[
 املرأُة ولَدها تـَْرقيصاً وَأْرَقَصْتُه، أي نـَزَّْته. وَأْرَقَص الرُجل بعريَه، أي مَحَله على اخلبب.
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َمَص هللا ُمصيَبتك يـَْرُمُصها َرْمصاُ، أي َجرَبَها. وَرَمْصُت بينهم، أي أصلحُت وَرَمَصِت أبو زيد: رَ  ]رمص[
الدجاجة، أي ذرقت. قال ابن السكيت: يقال قـََبَح هللا أمَّا َرَمَصْت به! أي ولدْته. والَرَمُص ابلتحريك: وسٌخ 

 َرَمصْت عينه ابلكسر. والرجل أرمص.َمٌص. وقد جيتمع يف املوِق فإن ساِل فهو َغَمٌص، وإن مجد فهو رَ 
الرهص، ابلكسر: العرق االسفل من احلائِط. يقال: َرَهْصُت احلائَط مبا يقيمه. أبو عبيد: الَرواِهُص:  ]رهص[

ى ُكَك الُعلالُصخوُر املرتاصفة الثابتة. واملَْرَهَصُة ابلفتح: الَدرَجة واملرتـََبُة. قال األعشى: َرمى بك يف ُأْخراُهُم تـَْر 
* وُفضِ َل أقواٌم عليك َمراِهصا * والَرْهَصُة: أن َيدَوى ابطُن حافر الداب ة من َحَجٍر تطؤه، مثل الوقْـَرِة. قال 

 ( :1الشاعر )
 ( *2كبزغ البيطر الثقف رهص الكوادن )

_________ 
 ( الطرماح.1)
 ( وصدره:2)

 يساقطها ترتى بكل مخيلة:
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َصِت الدابُة ابلكسر َرَهصاً، وَأْرَهَصها هللا، مثل َوِقَرْت وَأْوقـََرها هللا. ومل يـَُقْل رُِهَصْت قال الكسائي: يقال منه َرهِ 
ي أخذين أخذا فهي َمْرهوَصٌة وَرهيٌص. وقد قاله غريه. والَرْهُص: العصُر الشديُد. يقال: َرَهَصين فالٌن حبقِ ه، أ

 شديدا.



 فصل الشني
الشاة كلُّه فهي َشْحٌص ابلتسكني، الواحدة واجلمع يف ذلك سواء.  قال الكسائي: إذا ذهب لنبُ  ]شحص[

وكذلك الناقة. حكاه عنه أبو عبيد. وقال االصمعي: هي الشحص ابلتحريك. وأان أرى أهنما لغتان، مثل هنر 
َز عليها قطُّ. والعاِئُط: اليت قد أُنِزَي علوهنر، الجل حرف احللق. وقال العدبس: ال يها فلم شحص: اليت مل يـُنـْ

 حتمل.
الَشْخُص: سواد اإلنسان وغريه تراه من بعيد. يقال: ثالثة َأْشُخٍص، والكثري ُشخوٌص وَأْشخاٌص  ]شخص[

أي ارتفع. يقال:  وَشُخَص الرجِل ابلضم، فهو شخيٌص، أي ِجسيٌم واملرأُة َشخيَصٌة. وَشَخَص ابلفتح ُشخوصاً،
 ال يطرف. َشَخَص بصرُه، فهو شاِخٌص، إذا فتح عينيه وجعل

(3/1042) 

 

ويقال للرجل إذا ورد عليه أمٌر أقلقه ُشِخَص به. وَشَخَص من بلٍد إىل بلٍد ُشخوصاً، أي ذهب. وَأْشَخَصُه 
سهُمه الغرَض من  غريه. وقوهلم: حنن على سفر قد َأْشَخْصنا، أي حان ُشخوُصنا. وَأْشَخَص الرامي، إذا جاز

يد: يقال َأْشَخَص فالٌن بفالن وأشخس به، إذا اغتابه. حكاه عنه أعاله. وهو سهٌم شاِخٌص. قال أبو عب
 يعقوب.

الشص والشص: شئ يصاد به الَسَمُك. ويقال ِللِ صِ  الذي ال يرى شيئاً إال أتى عليه: ِشصٌّ من  ]شصص[
فْـَرُح َأْن ُأْرزََأ ( : أَ 1لُة اللنَبِ، واجلمع الَشصاِئُص. قال الشاعر )الشُّصوِص. والَشصوُص ابلفتح: الناقُة القلي

( ، وكذلك أشصت اباللف. 2الِكَراَم َوَأْن * ُأوَرَث َذْودًا َشصاِئصاً نـََباَل * وقد َشصَِّت الناقُة تشص شصوصا )
 ويقال انقٌة ُشُصٌص، لليت ذهب لبُنها، يستوى فيه الواحدة واجلمع.

_________ 
 ( حضرمى بن عامر. وكان له تسعة أخوة ماتوا وورثهم.1)
 ( وزاد يف القاموس: وشصاصا.2)
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م لفي َشصاصاَء ) ( ، أي 1ويقال نفى هللا عنك الَشصاِئَص، أي الشدائد. وَشصَّْت معيشُتهم ُشصوصاً. وإهنَّ
ٍة. قال الكسائي: لقيُت فالانً على شصاصاء، أي على عجلة، قال الراجز: حنن نتجنا انقة احلجاج *  يف شدَّ



 جعلى شصاصاء من النتا 
الشقص: القطعة من االرض، والطائفة من الشئ. والشقيص: الشريك. يقال: هو شقيصى، أي  ]شقص[

 شريكي يف ِشْقٍص من األرض. وامِلْشَقُص من النصال: ما طاَل َوَعُرَض. وقال الشاعر:
 سهام مشاقصها كاحلراب

 مشَََص الدوابَّ مُشوصًا: ساقها سوقا عنيفا. وأنشد: ]مشص[
 ( *2د مشوص )وحث بعريهم حا
_________ 

 ( والشصاصاء: اجلدب والقحط. عن كتاب ليس. وىف القاموس: السنة الشديدة، واملركب السوء.1)
 ( يف اللسان: " وساق بعريهم ".2)
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فرٌس َشناٌص، أي طويٌل، وشناصى أيضا. مثل دو ودوى، وقعسر وقعسرى، ودهر دوار ودوارى.  ]شنص[
 ( :1قال الراجز )

 (2ذا هيج طمر )شناصى إو 
الشوص: الغسل والتنظيف. يقال هو َيشوُص فاُه ابلِسواِك. والَشْوَصُة: ريٌح تعتقب يف األضالع.  ]شوض[

وقال جالينوُس: هو ورٌم يف حجاب األضالع من داخٍل. قال أبو عمرو: رجل َأْشَوُص إذا كان يضرب جفن 
 عينيه كثريا.

 يشتدُّ نواُه، وإمنا يـََتَشيَُّص إذا مل تلقح النخل.لذي ال الشيُص والشيصاُء: التمُر ا ]شيص[
 فصل الصاد

قال االموى: الصيص يف لغة بلحارث بن كعب: احلشف من التمر. والصيُص والصيصاُء: لغٌة يف  ]صيص[
 الشيص والشيصاء.

_________ 
 ( هو الشاعر املرار بن منقذ. من قصيدة له يف املفضليات.1)
 ( صدره:2)

 وعته:دف ما ر شندف أش
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جوفه لب. وأنشد أبو نصر لذى الرمة: أبرجائه القردان هزىل  والصيصاء أيضا: َحبُّ احلنظِل الذي ليس يف
( قال 2( * والصيصية: شوكة احلائك اليت ُيسوِ ي هبا الَسداَة والُلحمَة )1كأهنا * نوادر صيصاء اهلبيد احملطم )

ِد *ُدرَيد بن الِصمَّة: فجئُت إليه ومنه َصيِصَيُة الديك اليت  ا والرماُح تَنوُشُه * كَوْقِع الَصياصي يف الَنسيِج املَُمدَّ
 يف رجليه. وَصياصي البَقِر: قروهنا. ورمبا كانت تركَّب يف الرماح مكاَن األِسنَّة. والَصياصي: احلصون.

 فصل العني
 ا بناٌء، واجلمع العراص والعرصات.الَعْرَصُة: كلُّ بُقعٍة بني الُدوِر واسعٍة ليس فيه ]عرص[

_________ 
: إذا مسعت وطئ الركاب تنغشت * حشاشاهتا يف غري حلم وال دم * وكائن ختطت ( وقبله كما يف نسخة1)

 انقيت من مفازة * إليك ومن أحواض ماء مسدم
 ر. . م( قال ابن برى: حق صيصية احلائك أن تذكر يف املعتل الن المها ايء ال صاد اهـ2)
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( : سَيْكفيَك َصْرَب القوِم حلٌم ُمَعرٌَّص * 2( للُجفوِف. قال الشاعر )1معرص، أي ُمْلًقى يف الَعْرَصِة ) وحلم
( : السحاب ذو الرعد والربق. قال 3وماُء ُقدوٍر يف القصاع مشيب * ويروى ابلضاد " معرض ". والعراص )

( * قال أبو زيد: يقال َعَرَصِت السماء 5َجٍة ُعثْـُنوهنا َحِصُب )َفُحه * َحفيُف انفِ ( : يـَْرَقدُّ يف ِظلِ  َعرَّاٍص ويـَنْـ 4)
َتعِرُص َعرصاً، أي دام برقها. أبو عمرو: رمٌح عرَّاٌص، إذا كاَن َلْدَن املََهزَِّة. وأنشد: من ُكلِ  َأمْسََر عراص مهزته 

 * كأنه برجا عادية شطن *
_________ 

الذى يلقى يف اجلمر فيختلط ابلدماء وال جيود نضجه، فإذا غيبته قال الليث: املعرص ( قوله يف العرصة. و 1)
يف اجلمر فهو اململول، فإذا شويته فوق اجلمر فهو املفئود. وإذا شويته على حجارة أو مقلى فهو املضهب. 

 م س. واحملنوذ: املشوى ابحلجارة احملماة خاصة. اهـ
 ( املخبل أو السليك.2)
 . والنافجة: أول ريح تبدو بشدة.ص والعرات: املضطرب( العرا3)
 ( ذو الرمة يصف ظليما.4)



( رواية م ر " ويطرده " بدل " ينفحه ". وقال: يرقد أي يسرع يف عدوه. وعثنوهنا: أوهلا. وحصب بكسر 5)
 الصاد: أييت ابحلصباء.
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 اهتزع * مثل قدامى النسر ما مس َبَضْع * ( : من ُكلِ  َعرَّاٍص إذا ُهزَّ 1وكذلك السيف. وأنشد ) قال:
والَعَرُص، ابلتحريك: النشاُط. وَعِرَص الرجل ابلكسر: نشط. عن الفراء. وعرص البيت أيضا: خبثت رحيه من 

 الندى.
 الِعْرفاُص: الَسْوُط الذي يُعاِقب به السلطان. ]عرفص[
 ل ما خَيَْلُق وآخر ما يـَْبلى.العصعص، ابلضم: عجب الذنب، وهو عظمه. يقال: إنَّه أو  ]عصص[
الِعفاُص: جلٌد يـُْلَبس رأس القارورة. وأما الذي يدخل يف فمها فهو الصمام. وقد عفصت القارورة:  ]عفص[

لبذية القليلة احلياء. قال شددت عليها الِعفاَص. وأعَفْصتها، إذا جعلت هلا عفاصا. والعنفص، ابلكسر: املرأة ا
ِعْنِفٍص * ُتسارُق الَطْرَف إىل داعر * والعفص: الذي يتخذ منه احِلرُب، مولٌَّد وليس  األعشى: ليسْت بسودَاء وال

 من كالم أهل البادية
_________ 

 ( اليب حممد الفقعسى.1)
 (3 -صحاح  - 132)
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 ويقال: طعاٌم َعِفٌص وفيه ُعُفوَصٌة، أي تقبض.
اِن. وَعْقُص الشعِر: َضْفُرُه ولَيُُّه على الرأس. قال أبو عبيد: الَعقيَصُة: الضفريُة. يقال لفالن َعقيَصت ]عقص[

م. وأنشد المرئ القيس: َغداِئُرُه وهلذا قول النساِء: هلا ِعْقَصٌة. ومجعها عقص وعقاص. مثل رمهة ورهم ورها
شعرها مثل الرمَّانة. وكلُّ ُمْسَتْشِزراٍت إىل الُعلى * َتِضلُّ الِعقاُص يف مثىًن وُمرَسِل * ويقال: هي اليت تتَّخذ من 

( وَعقاِئُص. وتيٌس أْعَقُص بنيِ  الَعَقِص، وهو الذي التوى قرانه على 1ُخصلة منه َعقيَصٌة. واجلمع ِعقاٌص )
نيه من خلفه. والَعِقُص: رمٌل متعقِ ٌد ال طريَق فيه. قال الراجز: كيف اهتدْت ودوهنا اجلَزاِئُر * وَعِقٌص من أذ

الَعِقُص أيضاً: البخيل والسيئ اخللق. وقد عقص ابلكسر َعَقصاً. وامِلْعَقُص: السهم املعوجُّ. قال عاجٍل تياِهُر * و 



 (2الشاعر )
_________ 

 س: عقص.( وزاد يف القامو 1)
 ( االعشى.2)
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 ( * ولو كنتُم سهماً لكنتم معاقصا1ولو كنتم مترا لكنتم ُحشاَفًة )
 طن، مثل العلوز.الِعل ْوص: وجٌع يف الب ]علص[
إال َعناٍص، وذلك إذا  يقال يف أرض بىن فالن َعناٍص من النبت، وهو القليل املتفرِ ق وما بقي من ماله ]عنص[

ذهب معظمه وبقي نبٌذ منه، وبقيت يف رأسه َعناٍص، إذا بقي يف رأسه َشَعٌر متفرِ ٌق يف نواحيه. قال أبو النجم: 
فرقه مناصى * الواحدة عنصوة، وهى فعلوة ابلضم. وبعضهم يقول إن ميس رأسي أمشط العناصى * كأمنا 

 نوان، ويلحقهما بعرقوة وترقوة وقرنوة. عنصوة وثندوة وإن كان احلرف الثاين منهما
اْعتاَص عليه األمر، أي التوى. واْعتاَصِت الناقُة، إذا ضرهبا الفحُل فلم حتِمل وال علَّة هبا. وشاٌة  ]عوص[

 ل أعواماً. وأْعَوَص ابخلصم، إذا لوى عليه أمره.عاِئٌص، إذا مل حتم
_________ 

 . واحلشافة: أردأ التمر.( يف اللسان: " جرامة " أي مترا جمروما1)
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والعويص من الشعر: ما يصُعب استخراج معناه. والكلمُة الَعْوصاُء: الغريبُة. يقال: قد أْعَوْصَت اي هذا. وقد 
 َعْوصاَء، أي يركب أصعَب االمور.عوصاء: الشدة. وفالن يركب العوص الشئ، ابلكسر. وال

العيص: الشجر الكثري امللتف. واملنبت معيص. والعيص: االصل. واالعياص من قريش: أوالد أمية  ]عيص[
 بن عبد مشس االكرب. وهم أربعة: العاص، وأبو العاص، والعيص، وأبو العيص.

 فصل الغني
، فأنت اجلمع ُغَصٌص. والَغَصُص ابلالُغصَُّة: الَشجى، و  ]غصص[ فتح: مصدر قولك َغِصْصَت اي رجل تـََغصُّ



 غاصٌّ ابلطعام وَغصَّاُن. وأْغَصْصُتُه أان. واملنزل غاصٌّ ابلقوم، أي ممتلٌئ هبم.
 غافصُت الرجَل، أي أخذته على غرة. ]غفص[
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( فالن النعمة، إذا مل 1صغره ومل يره شيئاً. يقال َغَمَص )َغِمَصُه يـَْغِمَصُه َغَمصاً واْغَتَمَصُه، أي است ]غمص[
يشكرها. وَغَمْصُت عليه قواًل قاله، أي ِعبته. ويقال للرجل إذا كان مطعوانً عليه يف دينه: إنه ملغموص عليه. 

ينِي،  عينه ابلكسر َغَمصاً. والُغَمْيصاُء: إحدى الشعرَ والغمص يف العني: ما سال من الَرَمِص. وقد َغِمَصتْ 
( إذا 2ويقال هلا الَغموُص أيضاً، وهي اليت يف الذراع. تزعم العرب أن الشعريني أختا سهيل، فالعبور تراها )

 طلعت كأهنا تستعرب، والغميصاء ال تراها فقد بكت حىت غمصت. والغميصاء أيضا: موضع.
ئ غائص. والغواص: الذى يَغوُص الَغْوُص: النزول حتت املاء. وقد غاَص يف املاء. واهلاجُم على الش ]غوص[

 يف البحر على اللؤلؤ. وفعله الغياصة.
_________ 

 ( غمص كضرب ومسع وفرح.1)
 ( يف املخطوطات: " فالعبور تراه "، " والغميصاء ال تراه ".2)

(3/1047) 

 

 فصل الفاء
ا قالوا َفَحَص املطُر الفحص: البحث عن الشئ. وقد َفَحَص عنه، وتـََفحََّص، وافْـَتَحَص، مبعىًن. و  ]فحص[ رمبَّ

ا تـَْفَحُصُه. وكذلك املَْفَحُص. يقال: ليس له َمْفَحُص قطاٍة. ويف  َلَبُه. واألُْفحوُص: جَمِْثُم الَقطاِة ألهنَّ الرتاَب: قـَ
 م حلَقوا وسطها وتركوها مثل أفاحيِص القطا.احلديث: " َفَحصوا عن ُرؤوِسِهْم " كأهنَّ 

والنوبَُة. يقال: وجد فالن فـُْرَصًة، أي هُنَْزًة. وجاءت فـُْرَصُتَك من البئر، أي نوبتك. الُفْرَصُة: الِشرُب  ]فرص[
َرَصْتين وبنو فالن يتفارصون بئَرهم، إذا كانوا يتناوبوهنا. وانتهز فالٌن الُفْرَصَة، أي اغتنمها وفاز هبا. وأفْـ 

ي يفاِرُصَك يف الِشْرِب والنوبِة. والَفْرُص، ابلفتح: الُفْرَصُة، أي أمكنتين. وأفْـَرْصُتها: اغتنمتها. والَفريُص: الذ
 القطُع. وامِلْفَرُص وامِلْفراُص: الذي يُقطع به الفضة. قال االعشى:
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وأدفع عن أعراضكم وأعريكم * لساان كمفراص اخلفاجى ملحبا * وقد يكون الفرص الشق. يقال: فـََرْصُت 
والُفْرَصُة: الريح اليت يكون منها احلََدُب. وُفراِفَصُة: األسد. وبه مسى الرجل النعَل، إذا خرقت أذنيها للِشراِك. 

: " الَفريَصُة 1)فرافصة. والفرصة ابلكسر: قطعة قطن، أو خرقة متََسَُّح  ( هبا املرأة من احليض. قال األصمعي 
وَفراِئُص. وَفريُص العنِق: أوداُجها، اللحمة بني اجلنب والكتف، اليت ال تزال تـُْرَعُد من الدابَّة، ومجعها َفريٌص 

حلديث أن النيب الواحدة َفريَصٌة عن أيب عبيدة. تقول منه: فـََرْصُتُه، أي أصبت َفريَصَتُه. قال: وهو مقتل. وىف ا
( يضرهبا " قال: 2صلى هللا عليه وسلم قال: " إىن الكره أن أرى الرجل اثئرا فريص رقبته قائما على مريته )

 صب الرقبة وعروقها، الهنا هي الىت تثور يف الغضب.كأنه أراد ع
 َفصُّ اخلامت: واحد الُفصوِص، والعامة تقول فص ابلكسر ]فصص[

_________ 
 " تتمسح ". ( يف اللسان:1)
 ( مريته تصغري املرأة.2)
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، يقال للفرس: إنَّ ُفصوَصُه َلِظماءٌ  ، أي ليست برهلٍة كثرية قال ابن السكيت: كلُّ ملتقى عظيمني فهو َفصٌّ
( * وأيتيك ابألمر من فصه * 1اللحِم. وَفصُّ األمِر: َمْفِصله، قال الشاعر: وُربَّ اْمِرٍئ ِخلَتُه مائقاً )

( : وقارفت وهى مل 2". قال النابغة يصف فرسا )والفصفصة ابلكسر: الرطبة، وأصلها ابلفارسية " إسفست 
، أي َنِدَي جترب وابع هلا * من الفصافص ابلنمى س فسري * النمى: الفلوس. وفص اجلرح فصيصا: لغة يف فزَّ

وساَل. وفصْصُت كذا من كذا وافْـَتَصْصُتُه، أي فصلته وانتزعته، فانـَْفصَّ أي انفصل. وقال الفراء: أْفَصْصُت 
 ه شيئاً، أي أخرجت. وما اْستَـَفصَّ منه شيئاً، أي ما استخرج.إليه من حق ِ 

_________ 
 لسان " تزدريه العيون ".( يف ال1)
م ر. مث قال: والرطبة من علف الدواب، أي بفتح الراء، وتسمى  ( الصواب أنه الوس يصف انقة. اهـ2)

 القت.
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املفاوصة يف احلديث: البيان. يقال ما أفاَص بكلمٍة. قال يعقوب: أي ما ختلَّصها وال أابهنا. قال:  ]فيص[
ما تقول: وهللا ما برِحت. ويقال: قبضُت على ذَنب الضب  فأفاَص من يدي حىتَّ ويقال: وهللا ما ِفصُت، ك

: قوهلم: ما عنه حَميص وال َمفيص، أي ما عنه حَميٌد. وما استطعت أن أفيص منه،  خلَّص ذنبه. قال األصمعي 
ال ( * ق1أي أحيد. وقول امرئ القيس: منابته مثل السدوس ولونه * كشوك السيال فهو عذب يفيص )

االصمعي: ما أدرى ما يفيص. وقال غريه: هو من قوهلم فاَص يف األرض، أي َقَطَر وذهب. يقال: ما ِفْصُت، 
 أي ما برحت.

 فصل القاف
 : التناول أبطراف األصابع. ومنه قرأ احلسن: " فـََقَبْصُت قـَْبَصًة من أثر الرسول ". (2الَقْبص ) ]قبص[

_________ 
ر. وروى " يفيص " بضم الياء من االفاصة. يقال: أفاص الكالم: أابنه. قال ابن ( الضمري يف منابته للثغ1)

 . م ر.برى: فيكون يفيص على هذا حاال، أي هو عذب يف حال كالمه اهـ
 ( قبص كضرب.2)
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قة والقبص، ابلتحريك: وجٌع يصيب الكبد عن أكل التمر على الريق مثَّ يشرب عليه املاء. قال الراجز: أرف
تشكو اجلحاف والقبص * جلودهم ألني من مس القمص * تقول منه: قبص الرجل، ابلكسر. والَقَبُص أيضاً: 

يضاً: مصدر قولك هامٌة قـَْبصاٌء، أي اخلفَّة والنشاط، عن أىب عمرو. وقد قبص الرجل فهو قَِبص. والَقَبُص أ
 ضخمة مرتفعة. قال الراجز:

لكسر: العدد الكثري من الناس: قال الكميت: لكم مسِجدا هللِا املَُزوراِن هبامة قبصاء كاملهراس * والِقْبص اب
احللبة. ومنه ( : احلبل الذي ميدُّ بني يدي اخليل يف 1واحَلصى * لكم ِقْبُصُه من بني أثرى وأقرتا * واملقبص )

، وهو إايس بن قوهلم: أخذته على املقبص. والقبيصة: ما تناولته أبطراف أصابعك. وقبيصة أيضا: اسم رجل
 قبيصة الطائى.



_________ 
 ( قوله املقبص، أي كمجلس، كذا ضبطوه يف نسخ الصحاح. ويقال كمنرب أيضا كما يف م ر.1)
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الَقْرُص ابإلصبعني. وقد قـََرَصُه يقرصه ابلضم قرصا. وقرص الرباغيث: لسعها. والقاِرَصُة: الكلمة  ]قرص[
واِرُص أَتتيين وحَتَْتِقروهنا * وقد مَيْألُ الَقْطُر اإلاَنء فيُـْفَعُم * ويف احلديث أن امرأًة ( : قَ 1املؤذية. قال الشاعر )

ٍء "، أي اغسليه أبطراف أصابعك. ويروى " قـَرِ صيِه " ابلتشديد. قال سألته عن دِم احمليض فقال: " اقْـُرصيِه مبا
من اخلبز. ومجع الُقْرِص ِقَرَصٌة وأقراص، مثل غصن وغصنة أبو عبيد: أي َقطِ عيِه به. والُقْرُص ابلضم والُقْرَصُة 

رََّصْتُه تـَْقريصاً، أي وأغصان، ومجع القرصة قرص، مثل صربة وصرب. وقرصت املرأة العجني َتقُرُصُه قـَْرصاً، وقَـ 
اللسان. ويف قطعته قـُْرَصًة قـُْرَصًة. والتشديد للتكثري. وقـُْرُص الشمس: عيُنها. والقاِرُص: اللنب الذي حَيْذي 

املثل: " َعدا القاِرُص َفَحَزَر " أي جاوز إىل أن محََِض. يعين تفاقم األمر واشتد . والُقرَّاُص البابونج، وهو نـَْوُر 
 إذا يبس، الواحدة قراصة. عن أىب عمرو. األقُحوان

_________ 
 ( الفرزدق.1)
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ه ويديه. قال الشاعر: ظلَّْت عليه ُعقاُب املوِت ساقطًة * قد الَقْرَفَصُة: أن جتمع اإلنسان وتشدَّ رجلي ]قرفص[
قـَْرَفَصْت روحه تلك املخاليُب * والُقْرُفصاُء: ضرٌب من القعود، ميدُّ ويقصر. فإذا قلت قعد فالٌن الُقْرُفصاء 

 بيديه أن جيلس على ألَيتيه ويـُْلِصَق فخذيه ببطنه وحيتيبَ  ( ، فكأنَّك قلت: قعد قعودًا خمصوصاً، وهو1)
يضُعهما على ساقيه، كما حُيتىب ابلثوب، تكون يداه مكان الثوب. عن أىب عبيد. وقال أبو املهدى: هو أن 

جيلس على ركبتيه منكبًّا ويُلصَق بطنه بفخذيه ويتأبَّط كفَّيه، وهى جلسة االعراب. وأنشد: لو امتخطت وبرا 
لبا * وقيس عيالن الكرام الغلبا * مث جلست با * ومل تنل غري اجلمال كسبا * ولو نكحت جرمها وكوض

 القرفصا منكبا * حتكى أعاريب فالة هلبا * مث اختذت الالت فينا راب * ما كنت إال نبطيا قلبا *
_________ 

 اف والراء على االتباع.( القرفصى مثلثة القاف والفاء مقصورة، والقرفصاء، والقرفصاء بضم الق1)
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ابن السكيت: الَقراميُص: ُحَفٌر صغاٌر يستِكنُّ فيها اإلنسان من الربد، الواحدة قرموص.  ( قال1) ]قرمص[
 قال الشاعر: جاء الشتاء وملا أختذ ربضا * اي ويح كفى من حفر القراميص

 ابز مقرنص، أي مقتىن لالصطياد. وقد قرنصته، أي اقتنيته. ]قرنص[
ىل: }فارتدا على آاثِرمها َقَصصًا{ . وكذلك اقْـَتصَّ أثَره، وتـََقصََّص  تعاَقصَّ أثَره، أي تتبَّعه. قال هللا ]قصص[

أثَره. والِقصَُّة: األمُر واحلديث. وقد اقْـَتَصْصُت احلديث: رويته على وجهه. وقد َقصَّ عليه اخلرَب َقَصصاً. 
، بكسر القاف: مجع لِقَصصُ واالسُم أيضاً الَقَصُص ابلفتح، ُوِضَع موضع املصدر حىتَّ صار أغلَب عليه. وا

 القصة الىت تكتب.
_________ 

( يف القاموس: القرمص، والقرماص: حفرة واسعة اجلوف ضيقة الرأس يستدفئ هبا الصرد وىف االساس: 1)
 وقرمص الرجل وتقرمص: دخل يف القرموص.
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فجرحه مثل جرحه، أو قتَـَله قـََودًا.  والقصاص: الَقَوُد. وقد أَقصَّ األمرُي فالانً من فالن، إذا اقْـَتصَّ له منه
( : سأله أن يُِقصَُّه منه. وَتقاصَّ القوُم، إذا قاصَّ كلُّ واحٍد منهم صاحَبه يف حساٍب أو غريه. 1واْستَـَقصَُّه )

وكان ويقال: ضربه حىتَّ أَقصَُّه من املوت، أي أدانه منه. وقال الفراء: َقصَُّه املوُت وأَقصَُّه مبعىًن، أي دان منه. 
: املقراُض، ومها  يقول: ضربه حىتَّ أَقصَُّه املوت. وَقَصْصُت الَشعَر: قطعته. وطائٌر َمْقصوُص اجلناح. وامِلَقصُّ

الَشْعِر حيث تنتهي نبتَـُتُه من مقد مه ومؤخ ره. وفيه ثالث لغاٍت: ُقصاُص ِمَقصَّاِن. قال األصمعي: ُقصاُص 
لسكيت: الَقصيَصُة: نبٌت خيرج إىل جانبه الكمأُة، واجلمع وَقصاٌص وِقصاٌص، والضم أعلى. قال ابن ا

 َقصيٌص. وقد أَقصَِّت األرُض، أي أنبتته. ويقال أيضاً: أَقصَِّت الشاة والفرس
_________ 

ه واستقصه سأله اخل فالسني والتاء للطلب. وأما قول القاموس: واقتص فالان سأله اخل. فهو وهم نبه ( قول1)
 عليه شارحه
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( . والقصيصة من اإلبل: الزاملُة حُيَْمُل عليها 1استبان محلهما، فهى مقص من خيل مقاص، عن االصمعي )
: رأس الصدر، يقال له ابلفارسية " َسْرسيَنه ". وكذلك الَقَصُص للشاة وغريها.  الطعاُم واملتاُع لضعفها. والَقصُّ

، لغٌة حجازيٌة. وقد َقصََّص دارَُه، أي 2) ْلَزُم لك من ُشَعرْياِت َقصِ كَ ومنه قوهلم: هو أ ( . والَقصَُّة: اجِلصُّ
جصصها. وىف احلديث: " احلائض ال تغتسل حىت ترى القصة البيضاء "، أي حىت خترج القطنة أو اخلرقة الىت 

 شعر الناصية. وقال يصف فرسا ( . والقصة ابلضم:3حتتشى هبا كأهنا قصة ال خيالطها صفرة وال ترية )
_________ 

( وقال ابن االعرايب: لقحت الناقة، ومحلت الشاة، وأقصت الفرس واالاتن، يف أول محلها، وأعقت يف 1)
 . م ر.آخره، إذا استبان محلها اهـ

ن ( أي أنه ال يفارقك وال تستظيع أن تلقيه عنك. يضرب ملن ينتفى من قريبه وملن أنكر حقا يلزمه م2)
 احلقوق ا. م ر.

. ية: ما تراه احلائض عند االغتسال، وهو الشئ اخلفى السري أقل من الصفرة والكدرة اهـ( الرتية كعن3)
 قاموس.
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* هـ والعني تبصر ما يف الظلم * ورجل قصقصة ابلضم، أي قصرٌي غليٌظ مع شدَّة.  له قصة فشغت حاجبي
صوته. وَحيٌَّة َقصاِقُص أيضاً، وهو نعت هلا  ومجٌل ُقصاِقٌص، أي عظيٌم، وأسٌد َقصاِقُص ابلفتح، وهو نعٌت له يف

 يف خبثها.
. يقال: مات فالٌن قـَْعصاً، إذا أصابته يقال ]قعص[ : ضربه فأقْـَعَصُه، أي قتله مكانه. والَقْعُص: املوُت الَوِحيُّ

: داٌء أيخذ ( ". والُقعاصُ 1ضربٌة أو رميٌة فمات مكانه. ويف احلديث: " مْن قُِتَل قـَْعصاً فقد استوجب املآَب )
 يكون يف الناس كُقعاِص الغنِم ". وقد قعصت فهى مقعوصة.الغنم ال يـُْلِبُثها أن متوت. ويف احلديث: " ومواتٌن 

أبو عمرو: قـََفْصُت الظيَب قـَْفصاً، إذا شددَت قوائمه ومجعَتها. حكاه عنه أبو عبيد. والَقَفُص  ]قفص[
 ابلتحريك: واحد األْقفاِص اليت للطري.

_________ 
زهرى: عىن قوله تعاىل " وإن له عندان لزلفى . وقال اال( قال ابن االثري: أراد حسن املرجع بعد املوت اهـ1)

 م ر بتصرف. وحسن مآب " فاختصر. اهـ
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قلص الشئ يقلص قلوصا: ارتفع. يقال: قـََلَص الظلُّ. وقـََلَص املاء، إذا ارتفع يف البئر، فهو ماٌء  ]قلص[
ِثَق ُخْضرًا ماُؤُهنَّ قليص * وقال ٌص وَقالٌَّص وَقليٌص. قال امرؤ القيس: فَأْوَرَدها من آخِر الليِل َمْشَرابً * َبالقالِ 

الراجز: اي ريها من ابرد قالص * قد جم حىت هم ابنقياص * وهى قلصة البئر، وجيمع قلصاٍت للماء الذي 
َص، كله مبعىن انضمَّ وانزوى. يقال: قـََلَصْت َشَفُتُه، أي انزوْت. وقـََلَص جيَِمُّ فيها ويرتفع. وقـََلَص وقـَلََّص وتـََقلَّ 

د الغسل. وشفٌة قاِلَصٌة وظلٌّ قاِلٌص، إذا نقص. قال ابن السكيت: يقال أقْـَلَص البعري، إذا ظهر الثوب بع
ا يكون منها يف َسناُمه شيئا. وأقْـَلَصِت الناقة، إذا مِسنْت يف الصيف. وانقة مقالص، إذا كان ذلك السم ن إمنَّ

ٌر ط ويل القوائم. قال بشر: ُيَضمَُّر ابألصائِل فهو هَنٌْد * الصيف. وفرٌس ُمَقلِ ٌص بكسر الالم: ُمْشِرٌف، أي ُمَشمِ 
 (3 -صحاح  - 133أقب مقلص فيه اقورار * )
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قلص وقالئص، مثل قدوم وقدم والقلوص من النوق: الشابة، وهي مبنزلة اجلارية من النساء. ومجع الَقلوِص 
 ( . وأنشد أبو عبيدة:1وقدائم. ومجع القلص قالص، مثل سلب وسالب )

( * وقال العدوى: القلوص أول ما يركب من إانث االبل إىل أن تثىن، فإذا 2على قالص ختتطي اخلطائطا )
ا مَسُّوا الناقة أثنت فهى انقة. والقعود: أول ما يركب من ذكور االبل إىل أن يثىن، فإذا أثىن ف هو مجل. ورمبَّ

 ( .3الطويلة القوائم َقلوصاً. والَقلوُص أيضاً: األنثى من النعام من الرائل )
َمَص الفرُس وغريه يـَْقُمص ويـَْقِمُص َقْمصاً وُقماصاً، أي اْسَْتَّ، وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معاً قَ  ]قمص[

ويف املثل: " ما ابلَعرْي من ِقماٍص "، وهو احلمار. ُيْضَرُب ملن َذلَّ ويعجَن برجليه. يقال هذه داب ٌة فيها ِقماٌص. 
 بعد العز.

_________ 
ياب، وهى لباس املأمت السود، مجعها سلب ككتب. والقالص هنا: مجع القلص، ( فيه أن السالب، بوزن ث1)

 وقد نبه على ذلك مرتمجه فانظره
 ( وبعده:2)

 يشدخن ابلليل الشجاع اخلابطا



وله من الرائل عبارة القاموس: " ومن الرائل " بواو العطف. وعبارة اللسان: " القلوص من النعام االنثى ( ق3)
 مثل قلوص االبل " أي فهو جماز، وحكى ابن خالويه أن القلوص ولد النعام حفاهنا ورائهلا اهـالشابة من الرائل 

 م ر ابختصار.
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وذلك إذا شنح نساه فـََقَمَصْت رجله. وَقَمَص البحُر ابلسفينة، إذا حرَّكها  ويقال للفرس: إنه لقامص العرقوب،
 ْمصاُن واألْقِمَصُة. وَقمََّصُه قميصا فتقمصه، أي لبسه.ابملوِج. والَقميُص: الذي يـُْلَبس. واجلمع القُ 

ك القنص ابلتحريك. القاِنُص ": الصائُد. وكذلك الَقنيُص والقنَّاُص. والَقنيُص أيضاً: الصيُد، وكذل ]قنص[
وبنو قنص بن معد: قوم درجوا. والقنص ابلتسكني: مصدر قـََنَصُه، أي صاده. واقْـتَـَنَصُه، أي اصطاده. 

 نََّصُه، أي تصيَّده. والقاِنَصُة: واحدة القواِنِص، وهي للطري مبنزلة املصارين لغريها.وتـَقَ 
: سقوَطها من أصلها. قال أبو ذؤيب:  ]قيص[ ِفراٌق َكَقْيِص الِسنِ  فالَصرْبَ إنَُّه * لكلِ  ُأانٍس َعثْـَرٌة قـَْيُص الِسنِ 

َقِعُر منوُجبوُر * ويروى ابلضاد املعجمة. قال األموي : اْنقاصَ  : املُْنقاُص: املُنـْ  ِت البئُر: اهنارْت. وقال األصمعي 
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( . ومقيص ابن صبابة 1ا مبعىن واحد )أصله. واملنقاض، ابلضاد املعجمة: املنشقُّ طواًل. وقال أبو عمرو: مه
 مليم: رجل من قريش قتله النيب صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح.( ، بكسر ا2)

 فصل الكاف
 الكريص: االقط. ]كرص[

الَكصيُص: الرِعَدُة، ويقال احلركُة وااللتواء من اجلهد. ومنه قوهلم: أفلت وله كصيص وأصيص  ]كصص[
 لظىب.لرعدة وحنوها. والكصيصة: احلبالة الىت يصاد هبا اوبصيص. قال أبو عبيدة: هو ا

_________ 
 . خمتار.( قلت: وهبما قرئ " جدارا يريد أن ينقاص " ابلصاد والضاد املخففتني، نقله االزهرى اهـ1)
( القاموس: " ومقيص بن صبابة صوابه ابلسني ووهم اجلوهرى ". قال يف الوشاح: تعاقب السني والصاد 2)

اف يف كلمة كما هنا. قال النووي يف التهذيب: ئع، بل متواتر، كالصراط، خصوصا إذا اجتمعت مع القأمر شا
قال اخلليل رمحه هللا: كل صاد جتئ قبل القاف، وكل سني جتئ قبل القاف فللعرب فيه لغتان، منهم من جيعلها 



عد أن تكون يف كلمة واحدة، إال سينا ومنهم من جيعلها صادا، ال يبالون متصلة كانت ابلقاف أو منفصلة، ب
 أحسن والسني يف بعضها أحسن. وخطيب مسقع، ابلسني أحسن، والصاد جائز. أن الصاد يف بعضها
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 فصل الالم
: االْلِتحاُص مثل االلِتحاِج. يقال: اْلَتَحَصُه  ]حلص[ إىل ذلك األمر واْلَتَحَجُه، أي أجلأُه إليه قال األصمعي 

المية بن أىب عائذ اهلذىل: قد كنت خراجا ولوجا صريفا * مل تلتحصىن حيص بيص حلاص *  واضطره. وأنشد
وحلاص فعال من التحص، مبنية على الكسر وهو اسم للشدة والداهية، الهنا صفة غالبة، كحالق: اسم 

ع حيص بيص نصب على نزع اخلافض. يقول: مل تلتحصىن، أي مل للمنية. وهى فاعلة تلتحصىن. وموض
جئىن الداهية إىل ما ال خمرج ىل منه. وفيه قول آخر: يقال: التحصه الشئ، أي نشب فيه، فيكون حيص تل

بيص نصبا على احلال من حلاص. وااللتحاص أيضا: االنسداد. يقال: اْلَتَحَصِت اإلبرُة، أي انسدَّ مَسُّها. 
 وبوَّءوين حلدا حليصا الضيِ ُق. قال الراجز: قد اْشرَتَْوا يل َكَفناً رَخيصا * واللحيُص:

ٌص. ]خلص[  الَتلخيُص: التبينُي والشرُح. والَلَخُص: أن يكون اجلفُن األعلى حَليماً. وقد خلََِص الرجُل فهو أخلَْ
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 يكاد اللنب خيرج منه إال بشدة.وضرع خليص، بكسر اخلاء، أي كثري اللحم ال 
: واحد الُلصوِص. والُلصُّ ابلضم: ]لصص[ لغٌة فيه. وِلصٌّ بنيِ  الُلصوصيَِّة، وهو يـَتَـَلصَُّص. وأرٌض  الِلصُّ

: املتقارب املنكبني يكادان ميسَّان ُأذنيه. واألََلصُّ أيضاً: املتقارُب األضراِس.  َمَلصٌَّة: ذاُت ُلصوٍص. واأَلَلصُّ
 َلَصٌص. والتَـْلصيُص يف البنيان: لغٌة يف الرتصيِص.وفيه 

( على 1ر، أي ينظر كيف أيتيها لَقْلعها. ويقال: َأالَصُه على كذا، أي أداره )فالٌن ُيالِوُص الشج ]لوص[
الشئ الذى يرومه. وىف احلديث: " هي الكلمة الىت أالص عليها النيب صلى هللا عليه وسلم عمه " يعىن أاب 

 طالب.
 امليمفصل 

 ص.حَمَُص الظيُب مَيَْحُص، أي يعدو. وحَمََص املذبوُح برجله، مثل دح ]حمص[



_________ 
 ( قوله أي أداره، عبارة القاموس: أداره على الشئ وأراده منه.1)
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ت الذهب ابلنار، إذا خلَّصته ممَّا يشوبه. والَتْمحيُص: االبِْتالُء واالخِتباُر. واملُْمحوُص واملَحيُص: الشديُد وحمص
 اخلَْلِق من االبل.

ذلك امَتَصْصُتُه. والَتَمصُُّص: امَلصُّ يف مهلة. وأمصصته مصصت الشئ ابلكسر أمصه َمصًّا، وك ]مصص[
ألنثى اي مصَّانَُة: شتٌم تقوله ملن متُِصُّه، أي اي ماص كذا من أمه. وال تقل اي الشئ فمصه. وقوهلم اي مصَّاُن، ول

 ( إال ومصان قاعد *3( : فإن تكن املوسى جرت فوق بظرها * فما خفضت )2( . قال الشاعر )1ماصان )
، إال أنَّه ويقال أيضا: رجل مصان: إذا كان يرضع الغنم من لؤمه، عن أىب عبيد. واملصمصة مثل املَْضَمَضةُ 

 بطرف اللسان، واملَْضَمَضُة ابلفم كلِ ه. وفرق ما بينهما شبيٌه بفرِق ما بني القبضة والقبصة.
_________ 

 ( يف املطبوعة: " اي مصان " صوابه يف املخطوطة واللسان.1)
 ( هو زايد االعجم.2)
 ( يف اللسان: " فما ختنت ".3)
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وىف احلديث: " كنَّا نتوضَّأُ مما َغريََِّت الناُر ومنَُْصِمُص من اللنب وال منَُْصِمُص من التمر ". ويقال: َمْصَمَص إانءه، 
. واملصاص: خالص كل إذا غسله. واملاصة: داء أيخذ الصىب. واملصوص، بفتح امليم: طعام. والعامة تضمه

فالن مصاص قومه، إذا كان أخلصهم نَسباً، يستوي فيه الواحد واالثنان واجلمع واملؤنَّث. شئ. يقال: 
واملصاص أيضا: نبات. وفرس ورد مصامص، إذا كان خالصا يف ذلك. ومصيصة: بلد ابلشأم، وال تقل 

 مصيصة ابلتشديد.
ُصر عصُبها فتتعوَّج قدُمه مث يسوِ يه يف َعَصِب الرِجِل، كأنَّه يق أبو عمرو: املََعُص ابلتحريك: التواءٌ  ]معص[

بيده. وقد َمِعَص فالٌن ابلكسر ميعص معصا. وىف احلديث: " شكا عمرو بن معدى كرب إىل عمر رضى هللا 
 عنه املعص، فقال: كذب عليك العسل "، أي عليك بسرعة املشى. وهو من عسالن الذئب.
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( 1ابن دريد: إبل أْمغاٌص، إذا كانت ِخيارًا، ال واحد هلا من لفظها. وقال ابن السكيت: املََغُص )قال  ]مغص[
ا خبورا * قال: : خياُر اإلبل. قال: الواحدة مغصة. قال الراجز: أنتم وهبتم مائة جرجورا * أدما ومحرا مغص

لتحريك. وقد مغض الرجل فهو ( ووجٌع. والعامة تقول مغص اب2واملغص، ابلتسكني: تقطيع يف امِلعى )
 ممغوص.
املََلُص ابلتحريك: الَزَلُق. وقد ملص الشئ من يدى ابلكسر مَيَْلُص. وِرشاٌء َمِلٌص، إذا كانت الكفُّ  ]ملص[

ال الراجز يصف حبل الدلو: فر وأعطاين رشاء ملصا * كذنب َتزَلُق عنه وال َتستمكن من القبض عليه. ق
الشئ: أفلت، وُتدغم النون يف امليم. وأْمَلَصِت املرأُة بولدها، أي أسقطت. الذئب يعدى هبصا * وامنلص 

 والَتَملُُّص: التخلُُّص: يقال: ما كدت أمتلص من فالن.
_______________ 

 ( هو ابلتحريك، وابالسكان لغة1)
 املطبوعة " املعاء " صوابه يف اللسان واملخطوطات. ( يف2)
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 ٌع. وجاريٌة ذات مِشاٍص ومالص.وسري إمليص، أي سري
 املَْوُص: الَغْسُل. وقد ُمْصُت الشئ، أي غسلته. واملواصة: الغسالة. ]موص[

 فصل النون
( حَناِئَص أشباهاً حُمَْمَلَجًة * ُوْرَق الَسرابيِل يف ألواهنا 1 احلائُل. قال ذو الرم ة: حَيْدو )الَنحوُص: األاتنُ  ]حنص[
لضم: أصُل اجلبِل. ويف احلديث: " اي ليتين غوِدْرُت مع أصحاب حُنِْص اجلبل ". قال ( * والُنْحُص اب2َخَطُب )

 قتلى أحد، أو غريهم.أبو عبيد: الُنْحُص: أصل اجلبل وسفحه. وأصحاب النحص، هم 
َد وُهِزَل ِكرَبًا. وانـَْتَخَص حلُمه، أي ذهب. ]خنص[  خنَص الرجُل، ابخلاء املعجمة، يْنُخص ابلضم، أي َخدَّ

 وعجوٌز انِخٌص: خَنََصها الِكرُب وَخدََّدها
_________ 

 ( يف اللسان: " يقرو ": ويروى: " يتلو " و " يقلو ".1)



 ( يف اللسان:2)
 يف ألواهنا خطب:قودا مساحيج 
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نشص يتشص وينشص نشوصا: ارتفع. يقال: َنَشَصْت ثَِنيـَُّتُه، أي ارتفعت عن موضعها. حكاه  ]نشص[
زعجُت ; وَأْنَشْصُت غريي. قال أبو عمرو: أَْنَشْصناُهْم عن منزهلم: ونشصت عن بلدي، أي ان يعقوب.

أزعجناهم. وَنَشَص الوتُر: ارتفع. وَنَشَصِت املرأة من زوجها، مثل َنَشَزْت، فهي انِشٌص وانِشٌز. والَنشاُص، 
 هيجته جنوهبانا * َنشاُص الثراي ابلفتح: السحاُب املرتفُع. قال بشر: فلمَّا رََأْوان ابلِنساِر كأنَّ 

: النَّصُّ السرُي الشديُد حىتَّ يستخرج أقصى ما عندها. قال:  ]نصص[ قوهلم: َنَصْصَت انقيت، قال األصمعيُّ
وهلذا قيل نصصت الشئ: رفعته. ومنه ِمَنصَُّة العروِس. وَنَصْصُت احلديث إىل فالن، أي رفعته إليه. وسرٌي َنصٌّ 

ىتَّ تستخرج ما عنده. وَنصُّ كل شئ: منتهاه. ُت الرجَل، إذا استقصيت مسألته عن الشئ حوَنصيٌص. وَنَصصْ 
 وىف حديث على
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" إذا بلغ النساُء َنصَّ احِلقاِق "، يعين منتهى بلوغ العقل. ونصنص البعري، مثل حصحص. رضى هللا عنه: 
عنه حني دخل عليه عمر رضي هللا عنه وهو ويقال: نصنصت الشئ: حركته. ويف حديث أيب بكر رضي هللا 

وفيه لغة أخرى ليست يف  يـَُنْصِنُص لسانَُه ويقول: هذا أوردين املوارَد. قال أبو عبيد: هو ابلصاد ال غري. قال:
 احلديث: نضنضت، ابلضاد املعجمة.

 انعص: اسم رجل، والعني غري معجمة. ]نعص[
( : ال أرى 1أي كدَّره. وقد جاء يف الشعر نـَغََّصُه، وأنشد األخفش )نـَغََّص هللا عليه العيَش تـَْنغيصاً،  ]نغص[

املوَت َيْسِبُق املوَت شئ * نغص املوت ذا الغىن والفقريا * قال: فأظهر املوت يف موضع االضمار، وهذا 
ور{ وات وما يف االرض وإىل هللا ترجع االمكقولك: أما زيد فقد ذهب زيد، وكقوله تعاىل: }وهلل ما يف السم

 ( وأظهره. وتنغصت عيشته، أي تكدرت.2فثىن االسم )
_________ 



 ( لعدى بن زيد، وقيل لسوادة بن زيد بن عدى1)
 ( أي ذكره اثنية.2)
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َغُص نـََغصاً، إذا مل يتمَّ مراده. وكذلك البعري إذا مل يتمَّ ُشربه. قال لبيد: فَأْوَرَدها الِعراكَ   ونَِغَص الرجُل ابلكسر يـَنـْ
 ومل َيُذْدها * ومل ُيْشِفْق على نـََغِص الدخال

:  ]نفص[ الُنفاُص: داٌء أيخذ الشاة أَنـَْفَصِت الشاُة ببْوهِلا: أخرجته ُدفْـَعًة ُدفْـَعًة، مثل أوزعْت. قال األصمعي 
( ، أي أكثر منه. 1فتنفص أببواهلا أي تدفعه دفعا حىت متوت، حكاه عنه أبو عبيد. وأنفص ابلضحك )

 َصُة: ُدفْـَعٌة من الدم. قال الشاعر:والنُـفْ 
 (2ترى الدماء على أكنافها نفصا )

. وانتقص الشئ، أي نقص. وانتقصته أان. نقص الشئ نقصا ونقصاان، ونـََقْصُتُه أان، يتعدَّى وال يتعدَّى ]نقص[
َقَصُة: النَـْقُص. والَنقيَصة: العيُب، وفال ن يـَتَـنـَقَُّص فالانً، أي يقع واستنقص املشرتى الثمن، أي استَحطَّ. واملَنـْ

 فيه ويثلبه.
_________ 

 ( وىف الضحك أيضا.1)
 ( يف اللسان:2)

 ترمى الدماء على أكتافها نفصا

(3/1059) 

 

 النكوص: االحجام عن الشئ. ويقال: نكص على عقبيه ينكص وينكص، أي رجع. ]نكص[
د للتكثري. قال الراجز: اي ليتها قد الَنْمُص: نتُف الَشْعِر. وقد تـََنمََّصِت املرأُة ومنَّ  ]منص[ َصْت أيضاً، شدِ 

مص. واملنمص ( * والنامصة: املرأة الىت تزين النساء ابلن1لبست وصواصا * ومنصت حاجبها تنماصا )
واملنماص: املنقاش. والنمص ابلكسر: ضرب من النبت. والَنميُص: النبُت الذي قد ُأِكَل مث نبَت. قال 

 (2وأيَُْكْلَن من قـَوٍ  َلعاعاً ورِبًَّة * جَتَربََّ بعد االكل وهو منيص ) الشاعر امرؤ القيس:
 قال الفراء: النوص: التأخر. وأنشد المرئ القيس ]نوص[



_________ 
 ( وبعده:1)

 حىت جييئوا عصبا حراصا
خذه، أي ( يف اللسان: " فهو منيص ". قال: يصف نباات قد رعته املاشية فجردته مث نبت بقدر ما ميكن أ2)

 بقدر ما ينتف.
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أمن ذكر ليلى إْذ أنَْتَك تَنوُص * فـَتَـْقُصُر عنها خطوة وتبوص * يقال: انص عن ِقْرنِِه يَنوُص نـَْوصاً وَمناصًا، أي 
.  فرَّ وراغ. وقال هللا تعاىل: }والَت حني َمناٍص{ ، أي ليس وقت أتخٍُّر وِفراٍر. واملَناُص، أيضاً: امللجأ واملفر 

اْسَتناَص، أي أتخر. وقوهلم: ما به َنويٌص، أي قوٌة وَحراٌك. وانَوَص اجلَرَّة، ( . و 1والنَـْوُص، احلمار الوحشي )
 أي مارسها. وقد فسرانه يف اجلرة.

 فصل الواو
ما  َوَبَص الربُق وغريه يَِبُص َوبيصاً، أي بـََرَق وملع. قال ابن السكيت: يقال أْوَبَصِت األرُض يف أوَّل ]وبص[

وذلك أوَّل ما يظهر هلُبها. وَوبََّص اجلرُو تـَْوبيصاً: فتح عينيه. ويقال: إنَّ فالانً يظهر نبتها. وأْوَبْصُت انري، 
 َلواِبَصُة مسٍع، إذا كان يثق بكل ما يسمعه. ووابصة: اسم رجل.

_________ 
 ( ال يزال انئصا، رافعا رأسه.1)
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غري واحٍد من الكالبيِ ني يقولون: أصبحْت وليس هبا َوْحَصٌة أي برد. يعىن  قال ابن السكيت: مسعتُ  ]وحص[
 ( .1البالد واالايم. واحلاء غري معجمة )

ُع الصغرُي. قال الوصوص: ثقب يف السرت وحنوه على مقدار العني يـُْنَظُر منه. والَوْصواُص: الرُبق ]وصص[
( * وثقنب الوصاوص للعيون * والتوصيص يف االنتقاب: مثل 2 أخرى )املُثـَقٍ ُب العبديُّ: َأرَْيَن حَماِسناً وَكَننَّ 

 ( :4( ، وهي متوِن األرِض. قال الراجز )3الرتصيص. والوصاوص: حجارة األايدمي )
 ( *5بصلبات تقص الوصاوصا )



_________ 
  جحدا.وقد يستعمل ابملعجمة إبداال، كما نقل عن يعقوب، وأنه ال يستعمل إال( قوله غري معجمة 1)
 ( ويروى:2)

 ظهرن بكلة وسدلن رقما
 ( قال ابن برى: واحدته إيدامة، وهى فيعالة من أدمي االرض.3)
 ( هو أبو الغريب النصرى.4)
 ( قبله: لقد رأيت الظعن الشواخصا * على مجال هتص املواهصا:5)
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يكون وقصت العنق نفسها. قال الراجز: ما  الكسائي: َوَقْصُت عنَقه َأِقُصها َوْقصاً، أي كسرهتا، وال ]وقص[
حركتها وهى  ( * حىت أاته قرنه فوقصه * أراد فوقصه، فلما وقف على اهلاء نقل1زال شيبان شديدا وهصه )

الضمة إىل الصاد قبلها فحركها حبركتها. ووقص الرجل فهو َموقوٌص. ويقال أيضاً: َوَقَصْت به راحلُته، وهو 
ُخْذ ابخِلطام. والفرُس يَِقُص اإلكاَم، أي يدقُّها. والَوَقُص ابلتحريك: ِقَصُر العنِق. تقول كقولك: ُخِذ اخِلطاَم و 

صاً فهو َأْوَقُص، وَأْوَقَصُه هللا. والَوَقُص أيضاً: كساُر العيداِن تُلقى على النار. قال منه: َوِقَص الرجُل يـَْوَقُص َوقَ 
رًا َأرِجاً * قد َكسََّرْت من يـََلْنجوِج له َوَقصا * ويقال: َوقِ ْص على انِرَك. ( : ال َتْصطَلي الناَر إالَّ جُمْمَ 2مُحَيد )

 ة، وهو ما بني الفريضتني، حنو أن تبلغ االبل مخساوالَوَقُص أيضاً: واحد األْوقاِص يف الَصَدق
_________ 

 ( يف اللسان: " هبصه " وهو مطابق ملا سيأيت يف )هبص( .1)
 ( ابن ثور.2)
 (3 -حاح ص - 134)
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ففيها شاة، وال شئ يف الزايدة حىت تبلغ عشرًا. فما بني اخلَْمِس إىل العشر وقص. وكذلك الشنق. وبعض 
مرَّ فالٌن العلماء جيعل الوقص يف البقر خاصة، والشنق يف االبل خاصة. ومها مجيعا بني الفريضتني. ويقال: 

 اِرُب اخَلْطَو. وواقصة: منزل بطريق مكة.يـَتَـَوقَُّص به فرسه، إذا َنزا نـَْزوًا يُق



 ( :1الوهص: كسر الشئ الرخو. وقد َوَهَصُه هللا. والَوْهُص أيضاً: شدة الوطئ. قال الراجز ) ]وهص[
لسالم حني أهبط من اجلنة ( * يعىن مواضع الوهصة. وىف احلديث إن آدم عليه ا2على مجال هتص املواهصا )

إىل االرض. ورجل موهوص اخللق، كأنَّه تداخلْت عظاُمه. وُمَوهَُّص اخلَْلِق أيضا.  وهصه هللا، كأنه رمى به وغمزه
 قال الراجز:

 ( *3موهص ما يتشكى الفائقا )
_________ 

 ( هو أبو الغريب النصرى.1)
 ( وقبله:2)

 لقد رأيت الظعن الشواخصا * وبعده:
 جان يلج الوصاوصايف وه

 ا "، الن قبله: تعلمي أن عليك سائقا * ال مبطئا وال عنيفا زاعقا:( قال ابن برى: صواب إنشاده " موهص3)
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 فصل اهلاء
 اهلََبص: النشاُط. قال الراجز: ]هبص[

ما زاَل َشْيباُن شديدًا َهَبُصْه * وقد هبص فهو هبص، مثال تعب فهو تعب. قال الراجز: فر وأعطاين رشاء 
 (1* كذنب الذئب يعدى هبصا ) ملصا

هصصت الشئ: غمزته. وهصيص مصغر: أبو بطن من قريش، وهو هصيص بن كعب بن لؤى بن  ]هصص[
 ( .2غالب )

 فصل الياء
أبو زيد: َيصََّص اجلرُو: لغة يف َجصََّص وَبَصَص، أي فتح، الن بعض العرب جيعل اجليم ايء، فيقول  ]يصص[

 للشجرة شرية، وللجثجاث جثياث.
_________ 

. ونقل م ر عن الصاغاىن أن الصواب " اهلبصى " كجمزى. يقال: هو يعدو ( هكذا ضبطه بكسر الباء1)
 اهلبصى، وهو مشية سريعة. فقول الشاعر " يعدى " مبعىن يعدو. وىف اللسان: " يعدى اهلبصى ".



طلق اهلص على الدق ( وىف الروض نقال عن العني هصيص من اهلص، وهو شدة القبض ابالصابع، كما ي2)
 . من م ر.ن، وعلى الصلب من كل شئ. واهلصهص كهدهد: الذئب اهـوالكسر، ومنه هصا
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 ابب الضاد:
 :فصل االلف

 األُبُض ابلضم: الدهُر، واجلمع آابٌض. قال رؤبة: ]أبض[
( * واملْأِبُض: ابطن الركبة من كل شئ، واجلمع مآِبُض. األصمعي: يقال أََبْضُت 1 ِحْقَبٍة ِعْشنا بذاك أْبضا )يف
عرَي آُبُضُه َأْبضاً ابلفتح، وهو أن تشد  رسَغ يده إىل عضده حىتَّ ترتفع يدُه عن األرض. وذلك احلبل هو الب

أقول لصاحيب والليل داج * أبيضك االسيد ال يضيع * االابض، ابلكسر. وأبو زيد حنو منه. قال الشاعر: 
 فهو ُمَتأَبِ ض، وأَتَبََّضُه غريه، كما يقال زاد يقول: احفظ إابضك االسود ال يضيع، فصغره. ويقال أَتَبََّض البعريُ 

 الشئ وزدته.
_________ 

 ( خدن اللواتى يقتضنب النعضا * فقد أفدى مرمجا منقضا:1)
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أَبَض َنساُه وأََبَض. واالابضية: فرقة من اخلوارج، أصحاب عبد هللا والتأبض: انقباض النسا، وهو ِعْرٌق. يقال 
 ( : اسم موضع.1ي. وأابض )بن إابض التميم

االرض مؤنثة، وهى اسم جنس. وكان جق الواحدة أن يقال أرضة ولكنهم مل يقولوا. واجلمع أرضات،  ]أرض[
اء، كقوهلم عرسات. مث قالوا أرضون فجمعوا الهنم قد جيمعون املؤنث الذى ليس فيه هاء التأنيث اباللف والت

النون إال أن يكون منقوصا كثبته وظبة، ولكنهم جعلوا الواو والنون ابلواو والنون، واملؤنث ال جيمع ابلواو و 
عوضا من حذفهم االلف والتاء، وتركوا فتحة الراء على حاهلا. ورمبا سكنت. وقد جتمع على أروض. وزعم أبو 

 ن أرض وآراض مثل أهل وآهال.اخلطاب أهنم يقولو 
_________ 



ية هناك مل ير أطول من خنيلها، وعندها كانت وقعة خالد بن ( أابض، أي ابلضم: موضع ابليمامة. وقيل قر 1)
 . نقله م ر عن ايقوت.الوليد مبسيلمة الكذاب. وقيل إن زيد بن اخلطاب قتل هناك اهـ
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م مجعوا آرضا )واال ( . وكل ما سفل فهو أرض. وأرض َأريَضٌة، أي زكيٌة، 1راضي أيضا على غري قياس، كأهنَّ
ة. وقد َأُرَضْت ابلضم، أي زََكْت. قال أبو عمرو: نزلنا َأْرضاً َأريَضًة، أي معجبة للعني. ويقال: ال بي نة اأَلراضَ 

 قواِئم الدابة. قال مُحَْيٌد يصف فرساً: َأْرَض لك، كما يقال: ال ُأمَّ لك. واأَلْرُض: أسفلُ 
باس رضى هللا عنه وقد زلزلت األرُض: " ( * واالرص: النَـْفَضُة والرعدُة، قال ابن ع2ومل يقلب أرضها البيطار )

أزُْلزَِلِت األرُض أم يب أرض ". وقال ذو الرمة يصف صائدًا: إذا تـََوجََّس رِْكزًا من َسناِبِكها * أو كان صاِحَب 
ٌة ٍض أو به املوم * واالرض: الزكام. وقد آرضه هللا إيراضاً أي أزكمه، فهو مْأروٌض. وَفسيٌل ُمْسَتْأِرٌض، وَوِديَّ أر 

 ُمْسَتْأِرَضٌة، بكسر الراء، وهو أن يكون له ِعْرٌق يف األرض. فأما إذا نبت على ِجذع النخل فهو الراكب.
_________ 

وابه من اللسان. وقال ابن برى تعقيبا عليه: " صوابه أن يقول: مجعوا ( يف املطبوعة االوىل: " أراضا " ص1)
 .أرضى مثل أرطى. وأما آرض فقياس مجعه أوارض "

 ( وبعده:2)
 وال حلبليه هبا حبار:
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راض، ابلكسر: بساط ضخٌم من صوٍف أو وبٍر. ورجٌل َأريٌض، أي متواضٌع خليٌق للخري. قال األصمعيُّ: واال
يقال هو آَرُضُهْم أن يفعَل ذلك، أي أخلقهم، وشئ عريض أريض، إتباٌع له، وبعضهم يفرده ويقول: جدى 

ؤَرُض أْرضاً ابلتسكني، فهي ة ابلتحريك: دويبة أتكل اخلشب. يقال: أرضت اخلشبة تُ أريض، أي مسني. واالرض
َمْأروَضٌة، إذا أكلتها. واملأروض: الذى به خبل من اجلن وأهل االرض، وهو الذى حيرِ ك رأسه وجسَده على غري 

ِة. وأتََرََّض النبُت، إذا عمٍد. وَأرَضِت الَقْرحُة أَتْرُض أَرضاً، مثال تعب يتعب تعبا، أي جمَِلْت وفسدتْ   ابمِلدَّ
. وجاء فالن يَتأرَُّض إيلَّ، أي يتصدَّى ويتعرَّض. والتَأرَُّض أيضاً: التثاقل إىل األرض. قال الراجز:أمكن أن جيَُ   زَّ

 ( *1فقام عجالن وما أترضا )



_________ 
 ابلكفني وجها أبيضا:( قبله: وصاحب نبهته ِليَـْنهضا * إذا الَكرى يف عينه متضمضا * ميسح 1)
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 ا تلبث.أي م
االضاض ابلكسر: امللجأ. قال الراجز: النعْت نعامة ميفاضا * خرجاء ظلت تطلب االضاضا *  ]أضض[

ويقال: َأضَّين إليك كذا يـَُؤضُّين ويَِئضُّين أي أجلأين واضَطرَّين. وائْـَتضَّ إليه ائتضاضا، أي اضطر إليه. قال 
 ( :1الراجز )

 ( * أي مضطرا.2ترى ذا حاجة مؤتضا ) وهى
االنيض: اللحم النئ الذى مل يَنَضج. وآَنْضُت اللحَم إيناضاً، إذا مل تنضْجه. واألنيض أيضاً: مصدُر  ]أنض[

. قال زهرٌي يف لسان متكلِ ٍم عابه وهجاه: يـَُلْجِلُج ُمْضَغًة فيها  قولك أََنَض اللحُم أْيِنُض ابلكسر أَنيضاً، إذا تغريَّ
 ِح داُء * أي فيها تغري.أنيٌض * َأَصلَّْت فـَْهَي حتت الَكشْ 

_________ 
 ( رؤبة.1)
 ( قبله: داينت أروى والديون تقضى * فمطلت بعضا وأدت بعضا:2)
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( . ومنه قول لبيد: فاِخراٌت 1واالانض ابلكسر: مَحُْل النخِل املُْدِرك. وَأانَض النخُل ينيض إانضة، أي أينع )
 ( يف ذراها * وأانض العيدان واجلبار2روُعها )فُ 

ْيضًا، أي عاد. يقال: قوهلم: فعلت ذلك أيضاً، قال ابن السكيت: هو مصدر قولك: آَض يَِئيُض أَ  ]أيض[
آَض فالٌن إىل أهله، أي رجع. قال: وإذا قال لك فعلُت ذلك أيضاً قلَت: قد أكثرت من أَْيٍض، وَدْعين من 

( يذكر أرضا قطعها: قطعت إذا ما اآلل آض كأنه * سيوف تنحى 3صار. قال زهري ) أَْيٍض. وآَض كذا، أي
 ( *5( ساعة مث تلتقي )4)

_________ 
ذكره جلوهري وتبعه صاحب اللسان، وهو غريب فإن أانض مادته ن وض. وقد ذكره صاحب ( هكذا 1)



يعىن  -اىن. وقد أغفله املصنف اجململ وغريه على الصواب يف )ن وض( ونبه عليه أبو سهل اهلروي والصاغ
 . م ر.وهو هنزته وفرصته اهـ -اجملد 

 ( يروى: " ضروعها ".2)
 ( يف اللسان: قال كعب.3)
 روى: " تنحى اترة ".( ي4)
( قال م ر: بقى عليه قوهلم االوضة ابلفتح لبيت صغري أيوى إليه االنسان، وكأنه من آض إىل أهله إذا 5)

 . والظاهر أهنا معربة عن أودة ابلدال قاله نصر.نت عربيه أو غري ذلك فتأمل اهـرجع. واالصل االيضة إن كا
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 فصل الباء
الرَبُْض: القليُل، وكذلك الرَباُض ابلضم. يقال: ماٌء بـَْرٌض، أي قليٌل، وهو خالف الَغْمِر. واجلمع ِبراٌض  ]برض[

وبـََرَض يل من ماله َيرْبُُض وَيرْبُِض بـَْرضاً أي  ، أي خرج وهو قليل.وبُروٌض وأَْبراٌض. وبـََرَض املاُء من العني َيرْبِضُ 
أعطاين منه شيئاً قلياًل. والباِرُض: أول ما خترج االرض من البهمى واهللىت وبنت االرض ; الن نبتة هذه 

ضِت االشياء واحدة، ومنبتها واحد. فهى ما دامت صغارا ابرض، فإذا طالت تبينت أجناسها. يقال: أبـْرَ 
ون ابِرُضها وكثر. والتربض: التبلغ ابلقليل من العيش. وتربضت الشئ، إذا أخدته قليال قليال. األرُض، إذا تعا

 ( .1والرباض بن قيس: رجل من كنانة، قاتل عروة الرحال )
، أي رقيق اجللد ممتلئ. وجارية َبضَّة، كانت َأْدماَء أو بيضاَء. وقد َبَضْضَت اي ر  ]بضض[ جل رجٌل َبضٌّ

 لكسر، بضاضة وبضوضة.وبضضت، ابلفتح واب
_________ 

 ( قصة الرباض وعروة مذكورة يف السرية احللبية قبل حرب الفجار النه كان سبها.1)
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: الرخُص اجلَسِد وليس من البياض خاصَّة ولكن من الُرخوَصِة. وكذلك املرأة َبضٌَّة.  : الَبضُّ وقال األصمعي 
. والَبَضُض ابلتحريك: املاُء القليُل. ورَِكيٌَّة َبضوٌض: قليلُة املاء. ضُّ َبضيضاً، أي سال قلياًل قليالً وَبضَّ املاء يَبِ 

ويف املثل: " ما يَِبضَّ َحَجُرُه "، أي ما تـَْنَدى صَفاتُه. يضرب للبخيل. وال يقال بض السقاء وال القربة، 



بضضت حقى منه، لو كان خرزا يف الكلى ما بضا * وت وبعضهم يقوله. وينشد لرؤبة: فقلت قوال عربيا غضا *
 ( قلياًل قلياًل. وَبضَّ أواترَه، إذا حرَّكها ليهيِ ئها للضرب.1أي استنظفته )

بعض الشئ: واحد أبعاضه. وقد بـَعَّْضُتُه تـَْبِعيضاً، أي جزَّأتُُه، فتبعض. والبعوض: البق، الواحدة  ]بعض[
 بعوضة.
 ًة، أي صار بغيضا.. وقد بـَُغَض الرجُل ابلضم بَغاضَ البُـْغُض: ضدُّ احلب ِ  ]بغض[

_________ 
 ( استنظفه: أخذه كله.1)
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وبغضه هللا إىل الناس تـَْبِغيضاً، فأَبـَْغضوُه، أي مقتوه، فهو مبغض. وبغيض: أبو حى من قيس، وهو بغيض بن 
الِبْغَضُة ابلكسر. وقوهلم: ما  سعد بن قيس عيالن. والبغضاء: شدة البغض، وكذلكريث بن غطفان بن 

 أَبـَْغَضُه إيلَّ، شاذٌّ ال يقاس عليه. والتباغض: ضد التحاب.
ْبِييضاً،  ]بيض[ الَبياُض: لون األبـَْيِض. وقد قالوا بَياٌض وبَياَضٌة، كما قالوا منزل ومنزلة. وقد بيضت الشئ تـَ

يض. وأصله بيض بضم الباء، وإمنا أبدلوا من الضمة ضاضاً، وابْياضَّ ابِْييضاضاً. ومجع االبيض بفابـَْيضَّ ابْيِ 
كسرة لتصح الياء. وابيضه فباضه يَبيُضُه، أي فاَقُه يف البياِض. وال تقل يَبوُضُه. وهذا أشدُّ بَياضاً من كذا، وال 

: جارية يف درعها الفضفاض * أبيض من أخت تقل أبيض منه. وأهل الكوفة يقولونه، وحيتجون بقول الراجز
 ابض * قال املربد: ليس البيت الشاذ حبجة علىبىن إ
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سرابل طباخ *  ( إذا الرجال شتوا واشتد أكلهم * فأنت أبيضهم1االصل اجملمع عليه. وأما قول الراجز )
فيحتمل أن ال يكون مبعىن أفعل الذى تصحبه من للمفاضلة، وإمنا هو مبنزلة قولك: هو أحسنهم وجها، 

حسنهم وجها وكرميهم أاب. فكأنه قال: فأنت مبيضهم سرابال، فلما أضافه انتصب ما بعده  وأكرمهم أاب، تريد
 من الناس: خالف السوداِن قال ابن السكِ يت: على التمييز. واالبيض: السيف، واجلمع الِبيُض. والبيضانُ 

( ومنه قوهلم: 3يَل إال االبيضني شراب ) ( : ولكنه اييت يَل احلَْوَل كاِماًل * وما2األَبـَْيَضاِن: اللنب واملاء. وأنشد )
البعري. قال الراجز بـَيَّْضُت الِسقاَء، وبـَيَّْضُت اإلانَء أي مألته من املاء واللنب. واألَبـَْيَضاِن: عرقان يف حالب 



(4) 
_________ 

 ( هو طرفة يهجو عمرو بن هند. وصوابه: قال اآلخر، كما يف اللسان1)
 ء احلجازيني.( هلذيل االشجعى، من شعرا2)
 ( وبعده: من املاء أو من در وجناء ثرة * هلا حالب ال يشتكى وحالب3)
 ( مهيان بن قحافة السعدى.4)
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( * والبيضة: واحدة البَـْيِض 2( * أو ملتقى فائله وأبضه )1قريبة ندوته من حممضه * كأمنا ييجع عرقا أبيضه )
من بـَْيَضِة البلِد " أي من بيضة النعامة الىت ترتكها. قال م: " هو أذل من احلديِد وبـَْيِض الطائر مجيعا. وقوهل

( : لو كان حوض محار ما شربت به * إال إبذن محار آخر االبد * لكنه حوض من أودى إبخوته * 3الشاعر )
تُـُهْم. ( فأمسى بيضة البلد * والبيضة: اخلصية. وبيضة كل شئ: حوزته. وبـَْيَضُة القوِم: َساحَ 4ريب الزمان )

( هبا * إين ِ َأخاُف عليها اأَلْزمَلَ اجلََذعا * يقول: احفظوا ُعْقَر داركم 6( : اي قـَْوِم بـَْيَضَتُكْم ال تـُْفَضُحنَّ )5ل )وقا
 ال تفضحن.

_________ 
 . بفتح الياء واجليم والسني( قوله عرقا أبيضه، قال الصغاىن: الصواب عرقي ابلنصب كقوهلم يوجع رأسه اهـ1)
هكذا ضبط يف نسخ لصحاح. وقيده اجملد بضم اهلمزة فقط، وضبطه غريه بكسرتني، ورواه ابن ( بضمتني، 2)

 . م ر يف أبض.برى: " أو ملتقى فائله ومأبضه " اهـ
 ( هو املتلمس، أو صنان بن عباد اليشكرى.3)
 ( يروى: " املنون فأضحى ".4)
 ( لقيط بن يعمر االايدي.5)
 ن هبا ".( يروى: " ال تفجع6)
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والبيض أيضا: ورم يكون يف يد الفرس مثل النُـَفخ والُغدِد. قال األصمعي: هو من العيوب اهليِ نة. يقال: قد 
. ودجاجٌة بَيوٌض، إذا أكثرت البَـْيَض. واجلمع بـُُيٌض ابَضْت يد الفرس تبيض بيضا. وابضت الطائرُة فهي ابِئضٌ 

، مثال صبور وصرب. ويقال: بيض يف ل غة من يقول يف الرسل رسل. وإمنا كسرت الباء لتسلم الياء. وابَض احلَرُّ
، أي اشتدَّ. وابَضِت البُـْهمى: سقطْت نصاهُلا. وابْتاَض الرجُل: لبس البيضة. وقوهلم: " سد ابن بيض الطريق "

الطريق ومنع  قال االصمعي: هو رجل كان يف الزمن االول يقال له ابن بيض، عقر انقته على ثنية فسد هبا
( : سددان كما سد ابن بيض طريقه * فلم جيدوا عند الثنية مطلعا * 1الناس من سلوكها. قال الشاعر )

لتبييضهم ثياهبم خمالفة للمسودة من واملبيضة، بكسر الياء: فرقة من الثنوية، وهم أصحاب املقنع، مسوا بذلك 
 أصحاب الدولة العباسية. وبيضة، بكسر الباء: اسم بلد.

_________ 
 ( هو عمرو بن االسود الطهوى.1)
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 فصل اجليم
( ، وهو أن 1اجلََرُض، ابلتحريك: الريُق يـَُغصُّ به. يقال: َجَرَض بريقه جَيِْرُض، مثال كسر يكسر ) ]جرض[

". قال الشاعر يُض: الغصَُّة، ويف املثل: " حال اجلَريُض دون القريض يبتلع ريَقه على همٍ  وحزٍن ابجلهد. واجلَر 
( * قال االصمعي: يقال هو جَيِْرُض 3( : كأن الفىت مل يغن ابلناس ليلة * إذا اختلف اللحيان عند جريض )2)

الِوطاُب * وماَت بنفسه، أي يكاد يَقضي. ومنه قول امرئ القيس: وأفلتهن علباء َجريضاً * ولو أْدرَْكَنُه َصِفَر 
َرَضُه بريِقِه، أي َأَغصَُّه. واجِلْرايُض واجِلْرواُض: الضخُم العظيم البطِن. قال ( فالٌن َجريضاً، أي مغموماً. وَأجْ 4)

 األصمعي: قلت ألعرايبٍ : ما اجِلرايُض؟ قال: الذي َبْطُنُه كاحلِياِض. ويقال أيضا رجل جرائض وجرئض،
_________ 

 م ر ر، قال ابن برى: قال ابن القطاع صوابه كفرح اهـ( قوله مثال كس1)
 ( امرؤ القيس:2)
 ( يف اللسان: " عند اجلريض "، وكذا يف ديوانه.3)
 ( يف بعض النسخ: " وابت ".4)
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 مثال عالبط وعلبط، حكاه أبو بكر ابن السراج. ونعجة جرئضة، مثال علبطة، أي ضخمة.
هاٌض. والولُد جُمَْهٌض ي جُمِْهٌض. فإن كان ذلك من عادهتا فهي جِمْ َأْجَهَضِت الناقُة، أي أسقطْت، فه ]جهض[

وَجهيٌض. وَجَهَضين فالٌن وَأْجَهَضين، إذا غلبك على الشئ. يقال: قُِتَل فالٌن فُأْجِهَض عنه القوم، أي ُغِلبوا 
اُه على ما صاد. وقد يكون ( الصيَد فَأْجَهْضناُه عنه، أي حنَّيناه وَغَلْبن1حىتَّ ُأِخَذ منهم. وصاَد اجلارُح )

 ن كذا، مبعىن أعجلته. قال االموى: اجلاهض احلديُد النْفِس، وفيه ُجهوَضٌة وَجهاَضٌة.َأْجَهْضُتُه ع
( : ومل َنْدِر إْن ِجْضنا عن 2االصمعي: جاض عن الشئ جَييُض َجْيضاً، أي حاد عنه. قال الشاعر ) ]جيض[

يضتهن عند رحيلنا * وهال املوت َجْيَضًة * َكِم العمر ابق واملدى متطاول * وقال القطامى يصف إبال: وترى جل
 كأن هبن جنة أولق *

_________ 
 ، صوابه من اللسان.( يف املطبوعة االوىل " اجلارحة "1)
 (3 -صحاح  - 135( جعفر بن علبة احلارثى )2)
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( . قال 1قال: واجليض، مثال اهلجف: مشية فيها اختيال وتبخرت، حكاه عنه أبو عبيد. وكذلك اجليضى )
 :رؤبة

 من بعد جذىب املشية اجليضى
 فصل احلاء

احلََبُض: التحرُُّك. يقال: ما به َحَبٌض وال نـََبٌض، أي حراك. وقال أبو عمرو: احلبض: الصوت،  ]حبض[
( ، أي أنبض. وَحِبَض 2االصمعي: ال أدرى ما احلبض؟ وحبض ابلوتر ) والنبض: اضطراب العرق. وقال

 هو خالف الصارد. قال رؤبة:السهُم، إذا وقع بني يدى الرامى. و 
َض حق ه، أي بطل. وأحبضه غريه. وقال  ََ وال اجلدى من متعب حباض * وحبض ماء الركية، أي نَقص. وَحِب

 َتُه فال يدَع فيها ماء.أبو عمرو: االحباض: أن َيُكدَّ الرجُل رَِكيـَّ 
_________ 

 ( ابقى الكالم من إحدى النسخ1)



ن بعده من ابب ضرب ومسع، كما صرح به الصغاىن يف العباب، أي خالفا ( قوله حبض ابلوتر، هو والفعال2)
 ملا يقتضيه اصطالح القاموس يف الثالث أنه كنصر. أفاده م ر.
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وإحباض السهم: خالف إصراِده. واحملاِبُض: املَشاِوُر، وهي عيداُن مشتار العسل. واحملبض: املندف، عن أىب 
 .الغوث. واحملابض: املنادف

( يف ثيابه، واحُده ومجُعه سواٌء. وقال أبو عمرو: احلََرُض: 1رجٌل َحَرٌض، أي فاسٌد مريٌض حُيِْدُث ) ]حرض[
، أي أفسده. وأنشد الذي أذابه احلزُن أو العشقُ  ، وهو يف معىن حُمَْرٍض. وقد َحِرَض ابلكسر. وَأْحَرَضُه احُلبُّ

: إين ِ امرٌؤ جلَّ يب ُحبٌّ فأْحرَ  َضين * حىتَّ بَِليُت وحىت َشفَّين الَسَقُم * أي أذابين. والَتْحريُض على القتال: للَعْرجي 
ْشناُن. وامِلْحَرَضُة ابلكسر: إانؤه. واحلَرَّاُض: الذي يوِقد َعلى ( : األُ 2احلثُّ واإلمحاُء عليه. واحلُُرُض واحلُْرُض )

 احلُُرِض ليتَّخذ منه القلى. وكذلك
_________ 

، هذا الفعل ساقط من جل النسخ حىت من نسخة صاحب املختار فاعرتض التقييد ابلثياب ( قوله حيدث1)
 م ففيها مريض يفسد يف ثيابه. قاله نصر.يف قوله مريض يف ثيابه أبنه ال فائدة له وأما نسخة املرتج

 ( أي بضمتني أو بضم فقط.2)
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واحلُْرَضُة: الذي يضرب لأليسار ابلقداح، ال يكون إالَّ الذى يوقد على الصخر ليتخذ منه نورًَة أو ِجصَّاً. 
ساقطاً بـََرماً. وَأْحَرَض الرُجُل، إذا وَلَد ولد َسوٍء. ويقال اأَلْحراُض واحلُْرضاُن: الِضعاُف الذين ال يقاتلون. قال 

ل الراجز * ح محاة للعزل االحراض * واالحريض: العصفر. قا جي( يرم مجعهم جيدهم مرا1الطرماح: ومن )
 ( : ملتهب كلهب االحريض * يزجى خراطيم غمام بيض2)

.  ]حضض[ : التحاثُّ َحضَُّه على القتال َحضَّاً، أي َحثَُّه. وَحض َضُه، أي َحرََّضُه. واالسم احِلضِ يضي. والتَّحاضُّ
كنِي{ . واحُلضُّ ابلضم: ا صاحَبه. وقرئ: }وال حُتاضُّوَن على َطعاِم امِلسْ واملُحاضَُّة: أن حيثَّ كلُّ واحد منهم

 االسُم.
_________ 



 ( زايدة الواو يف أوله هو ما يسمونه اخلزم ابلزاى. وهو يف اللسان: " من يرم " بدون واو.1)
 ( أرق عينيك عن الغموض * برق سرى يف عارض هنوض:2)
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إىل احلجاج: " إانَّ َلقينا العدو فعلنا  واحَلضيُض: القراُر من األرض عند ُمنَقطع اجلبِل. وكتب يزيد بن املهل ب
واضطررانهم إىل عرعرة اجلبل وحنُن حبَضيِضه ". ويف احلديث أنَُّه ُأْهدَي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ا أان عبٌد آكل كما أيكل العبُد " يعين ابألرض. هدي ٌة  فلْم جيْد شيئاً يضعُه عليه، فقال: ضعه ابحَلضيِض، فإمن 
: احُلضِ يُّ بضم احلاء: احلجُر الذي جتده حبَضيِض اجلبِل، وهو منسوٌب كالُسْهِليِ  والدهرى. قال  األصمعيُّ

 وأنشد حلميد االرقط يصف فرسا:
يا * واحلضض واحلضض، بضم الضاد االوىل وفتحها: دواٌء معروٌف، وهو صمٌغ مر ( يدق احلجر احلض1وأاب )

 كالصرب.
 البعرُي الذي حَيمل ُخْرثيَّ البيِت. واجلمع َأْحفاٌض. قال رؤبة:احلَفُض، ابلتحريك:  ]حفض[

 و بن كلثوم( * واحلَفُض أيضاً: متاع البيت إذا ُهيِ َئ ِلُيْحَمَل. قال عمر 2اي ابن قروم لسن ابالحفاض )
_________ 

 ( الوأب: احلافر الشديد املنضم السنابك. يف املطبوعة االوىل: " وأاي "، حتريف.1)
 بعده:( و 2)

 من كل أجأى معذم عضاض:
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وحنن إذا عماد القوم َخرَّْت * على اأَلْحفاِض مَنَْنُع َمْن يلينا * أي َخرَّْت على املتاع. ويروى " عن اأَلْحفاِض "، 
ُتُه وعطفته. قال رؤبة:أي َخرَّْت عن اإلبل اليت حتمل ُخْرثيَّ البيت. وَحَفْضُت العوَد حْفضاً   : َحنَـيـْ

( * فجعله مصدرا حلناين، الن حناين وحفضىن واحد. قال االصمعي: حفضت 1ا ترى دهرا حناين حفضا )إم
الشئ: ألقيته من يدي وطرحته. قال: ومنه حفضته حتفيضا. قال أمية: وحفضت البدور وأردفتهم * فضول هللا 

 ر ".( * قال: ويروى " النذو 2وانتهت القسوم )
ِض. وقد محض الشئ ابلضم، ومحض الشئ أيضاً ابلفتح، حَيُْمُض مَحوَضًة ومَحْضاً احلُموَضُة: طعُم احلامِ  ]محض[



 أيضاً. يقال: جاءان إبْدَلٍة ما ُتطاُق مَحْضاً، أي مُحوَضًة، وهي اللنب اخلاثر الشديد احلموضة.
_________ 

 ( بعده:1)
 أطر الصناعني العريش القعضا

 .سوم: االميان، والبيت يف صفة اجلنة( الق2)
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وقوهلم: فالن حاِمُض الرئتني، أي ُمرُّ النفِس. واحلَْمُض: ما َمُلَح وَأَمرَّ من النبات، كالرمث واالثل والطرفاء 
وحنوها. واخللة من النبت: ما كان حلوا. تقول العرب: اخلُلَُّة ُخبز اإلبل واحلَْمُض فاكهتها، ويقال حلمها. 

ن جانىب مشفق * غبا ومن يرع احلموض يغفق * أي يرد ( الغضى م1ى )واجلمع احلموض. قال الراجز: ترع
املاء كل ساعة. ومنه قوهلم للرجل إذا جاء متهددا: أنت خمتل فتحمض. واحلمضة: الشهوة للشئ. وىف 

( محضة " ; وإمنا أخذت من شهوة االبل للحمض، الهنا إذا ملت 2حديث الزهري: " االذن حماجة وللنفس )
ليه. وأمحضت االرض فهى حممضة، أي كثرية احلَْمِض. والَتْحميُض: اإلقالُل من احلمض فتحول إاخللة اشتهت 

 الشئ، يقال محض لنا فالن يف القرى، أي قلل. وأما قول االغلب العجلى:
 ال حيسن التحميض إال سردا *

_________ 
 ( يف اللسان: يرعى1)
 لسان( يف املطبوعة االوىل: " والنفس "، صوابه من ال2)
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فإنه يريد التفخيذ. االصمعي: محضت اإلبل حَتُْمُض محوضًا: َرعت احلَْمَض، فهي حاِمَضٌة َوَحواِمُض. 
يف احلَْمِض. واملَْحَمُض ابلفتح: املوضع الذي َترعى فيه اإلبُل  وَأمْحَْضُتها أان. وإبٌل مَحِْضيٌَّة، إذا كانت مقيمة

( * ويروى: " حممضه " بضم 2ربوا كل مجايل عضه * قريبة ندوته من حممضه )( : وق1احلَْمَض. قال الراجز )
ل الراجز امليم، عن أىب عبيد. وبنو محضة: بطن من العرب، من بىن كنانة. واحلُمَّاُض: نبٌت له نـَْوٌر أمحُر. قا

(3: ) 



 ( * فشبه الدم بنور احلماض.4كثامر احلماض من هفت العلق )
 حلِياِض واأَلْحواُض. وحضت أحوض: اختذت حوضا.احلَْوُض: واحد ا ]حوض[

_________ 
 ( مهيان بن قحافة.1)
 ( بعده:2)

 بعيدة سرته من مغرضه
 ( رؤبة.3)
 ( قبله:4)

 ترى هبا من كل رشاش الورق:

(3/1073) 

 

ُض واستحوض املاء: اجتمع. واحملوض ابلتشديد: شئ كاحلوض جيعل للنخلة تشرب منه. ومنه قوهلم: أان ُأَحو ِ 
أدور حوله، مثل أحوط. حكاه يعقوب. وحوضى: اسم موضع. قال أبو ذؤيب: ِمن َوْحِش ذلك األمر، أي 

 ( يعىن ابلصيد الوحش.1َحْوضي يُراعي الصيَد منتبذًا * كأنه كوكب يف اجلو منجرد )
 أنشد:حاَضْت املرأُة حَتيُض َحْيضاً وحَميضاً، فهي حاِئٌض وحاِئَضٌة أيضاً، عن الفراء. و  ]حيض[

( * ونساٌء ُحيٌَّض وَحواِئُض. واحلَْيَضُة: املَرَُّة الواحدُة. واحليَضُة ابلكسر: االسُم، 2هبا َغرْيَ طاِهِر ) كحائضة يزىن
واجلمُع احلَِيُض. واحليَضُة أيضاً: اخِلرقُة اليت تستَـْثِفُر هبا املرأة. قالت عائشة رضي هللا عنها: " ليتين كنت حيَضًة 

، واجلمع املَحاِيُض. واْسُتحيَضِت املرأة، أي استمرَّ هبا الدم بعد أايمها، فهى كذلك امِلْحَيَضةُ ُملقاًة ". و 
 مستحاضة.

_________ 
 ( يف اللسان: منحرد: منفرد عن الكواكب.1)
 ( وصدره:2)

 رأيت حيون العام والعام قبله:
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تا أو سبعا ". وحاضت يث: " حتيضي يف علم هللا سوحتيضت، أي قعدْت أايَم َحْيِضها عن الصالة. وىف احلد
 السمرة حيضا، وهى شجرة يسيل منها شئ كالدم.

 فصل اخلاء
،  ]خضض[ اخلضخضة: حتريك املاء وحنوه. وقد خضخضته فتخضخض. واخلضاض: الشئ اليسري من احلليِ 

ُقْلَت َغزاٌل ما ِة الِسرْتِ عاِطاًل * لَ يقال: ما عليها َخضاٌض، أي شئ من احللى. قال الشاعر: ولو َأْشَرَفْت من ُكفَّ 
ا جاء بكسر اخلاء.  عليه َخضاُض * ورَُجٌل َخضاٌض وَخضاَضٌة، أي أمحُق. واخَلضاُض: املداُد والِنْقُس، ورمبَّ

واخَلَضُض: اخلرز األبيض الصغاُر الذي تلَبُسه االماء. قال الشاعر: وإن قروم خطمة أنزلتين * حبيث يرى من 
طمحان القيىن: أضاءت هلم أحساهبم ووجوههم * دجى الليل حىت روت * وهذا مثل قول أىب الاخلضض اخل

 نظم اجلزع اثقبه:
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( : خضاخضة خبضيع السيو * ل قد بلغ السيل 1عر )ومكان خضاخض: كثري املاء والشجر. قال الشا
 ( * واخلضخاض: ضرب من الَقِطراِن هُتْنأُ به اإلبل.2حذفارها )

اخلَْفُض: الَدَعُة. يقال: عيٌش خاِفٌض. وهم يف َخْفٍض من العيش. قال الشاعر: إن شكلي وإن  فض[]خ
دا إىل الضادين. واخلفض: السري شكلك شىت * فالزمى اخلص واخفضى تبيضضى * أراد تبيضى، فزاد ضا

الشاعر: خمفوضها زول ومرفوعها  اللني، وهو ضد  الرْفع. يقال: بيين وبينك ليلٌة خاِفَضٌة، أي هي نُة السرِي. قال
ْنُت الغالَم. واختفضت هي. واخلافضة: اخلاتنة.  * َكَمرِ  َصْوٍب جلٍَِب َوْسَط ريْح * وَخَفْضُت اجلاريَة، مثل َختـَ

_________ 
 ( ابن وداعة اهلذىل وقال ابن برى: هو حلاجز ابن عوف.1)
 ذفارها " صوابه ابحلاء املهملة.( يف اللسان: " جرجارها ". وىف املطبوعة االوىل: " ج2)
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الصوِت: َغضُُّه. يقال: َخفِ ْض عليك القوَل، وَخفِ ْض عليك األمر، أي َهوِ ْن. واخلَْفُض واجلرُّ واحٌد،  وخفض
شاء ومها يف االعراب مبنزلة الكسر يف البناء يف ُمواَضعات النحويِ ني. واالخِنفاُض: االحنطاُط. وهللا خَيِْفُض من ي

ى أتكلها مصنا * خافض سن ومشيال سنا * وقال ابن ويرفع، أي يضع. قال الراجز يهجو مصدقا: أإبل



االعرايب: هذا رجل خياطب امرأته ويهجو أابها، النه كان أمهرها عشرين بعريا كلها بنات لبون، فطالبه بذلك، 
إذا رأى بنت لبون مهزولة يقول: هذه فكان إذا رأى يف إبله حقة مسينة يقول: هذه بنت لبون ; ليأخذها ; و 

رتكها. فقال: الجعلن البنة عثم فنا * من أين عشرون هلا من أىن * حىت يكون مهرها دهدان * اي بنت خماض، لي
كرواان صك فاكبأان * فشن ابلسلح فلما شنا * بل الذانىب عبسا مبنا * أإبلى أتكلها مصنا * خافض سن 

 ومشيال سنا:
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ُخْضُت املاَء َأخوُضُه َخْوضاً وِخياضاً. واملوضُع خَماَضٌة، وهو ما جاَز الناُس فيها ُمشاًة وركباانً. ومجعها  []خوض
املخاض، واملخاوض أيضا، عن أىب زيد. وأخضت يف املاء دابَّيت. وَأخاَض القوُم، أي خاَضْت خيُلهم املاَء. 

د لوُخْضُت الَغَمراِت: اقتحمُتها. ويقال: خاَضُه اب سيف، أي حرك سيفه يف املضروب. وَخوََّض يف جنيعه، شدِ 
للمبالغة. واملخوض للشراب كاجملدح للسويق. يقال: ُخْضُت الشراَب. وخاَض القوُم يف احلديث وخَتاَوضوا، أي 

 َتفاَوضوا فيه.
 فصل الدال

ترد النهى تنزى عومه د مكاٌن َدْحٌض وَدَحٌض أيضاً ابلتحريك، أي زلق. قال الراجز يصف انقته: ق ]دحض[
 ( رجله تدحض دحضا: زلقت.1* فتستبيح ماءه فتلهمه * حىت يعود دحضا تشممه * ودحضت )

_________ 
 ( دحضت رجله من ابب قطع، ودحضت حجته من ابب خضع.1)
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واالدحاض:  ودحضت الشمس عن َكِبد السماء: زالت. وَدَحَضْت ُحجَُّته ُدُحوضاً: بطلْت. وَأْدَحَضها هللا.
 االزالق.

ْنِفُر عن ِحياِض  ]دحرض[ الدحرض: اسم موضع. قال عنرتة: شربت مباء الدحرضني فأصبحْت * َزْورَاء تـَ
 رض ماءان فثنامها بلفظ أحدمها، كما يقال القمران.الديلم * ويقال وسيع ودح

 فصل الراء
معاُء البطن. ورََبُض املدينِة أيضاً: ما حوهلا. الَرَبُض ابلتحريك: واحد األرابِض، وهي حباُل الَرْحِل، وأ ]ربض[



 وربض الغنم أيضا: مأواها. قال العجاج يصف الثور الوحشى:
رجِل: امرأتُُه وكلُّ ما أيوي إليه من بيت وحنوه. وقال: جاء الشتاء وملا ( * وربض ال1واعتاد أرابضا هلا آرى )

 أختذ ربضا * اي ويح كفى من حفر القراميص *
_________ 

 ( وبعده:1)
 من معدن الصريان عدملى:
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ومنه قيل لُقوِت اإلنسان الذي يقيمه وَيكفيه من اللنب رََبٌض. ويف املثل: " ِمْنَك رََبُضَك وإْن كاَن مَسارًا "، أي 
". قال ك منك وإن كاَن أجدَع منك َأْهُلَك وَخَدُمَك ومن أتوي إليه وإن كانوا مقصِ رين. وهذا كقوهلم: " أنفُ 

الكسائي: الربض ابلضم: وسط الشئ. والربض ابلتحريك: نواحيه. ورُبوُض الغنم والبقر والفرس، مثل بروِك 
اإلبِل، وجثوِم الطرِي. تقول منه: رََبَضِت الغنُم تـَْرِبُض ابلكسر رُبوضاً، وَأْرَبْضُتها أان. وَأْرَبَضِت الشمُس: اشتدَّ 

اُة. وقوهلم: َدعا إبانٍء يـُْرِبُض الرهَط، أي يُرويهم حىت يثقلوا فريبضوا. ومن قال  يـَْرِبَض الظيُب والشحرُّها حىتَّ 
يريض الرهط، فهو من أراض الوادي. وربض الكبش عن الغنم رُبوضاً، أي َحَسَر وترك الِضراَب وعدل عنه. 

لربيض: الغنُم بُرعاهِتا دها مربض مثال جملس. واوال يقال فيه َجَفَر. واملَراَبُض للغنم كاملعاطن لالبل، واح
 اجملتمعة يف َمْرَبِضها. يقال: هذا رَبيُض بين فالن. وشجرٌة رَبوٌض، أي عظيمٌة غليظٌة. ومنه قول ذى الرمة:
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( اخلباال * وكذلك سلسلٌة رَبوٌض، أي ضخمٌة. وأنشد 1جتوف كل أرطاة ربوض * من الدهناء مربعة )
( . ابن 3بس )ْخَمٌة يف ِجرانِِه * وَأمْسَُر من ِجْلِد الِذراَعنْيِ ُمْقَفُل * أي اي( ضَ 2األصمعي: وقالوا رَبوٌض )

السكيت: يقال: فالن ما تقوم راِبَضُتُه إذا كان َيرمي فيقُتُل أو يَعنُي فيقُتل، أي يصيُب ابلعني. قال: وأكثر ما 
احلقري. والرابضة: بقية محلة احلج ة، ال ( : الرجل التافه 4يقال يف العني. قال: والرويبضة الذى يف احلديث )

 ( .5)ختلو منهم األرض. وهو يف احلديث 
 رََحْضُت يدي وثويب َأْرَحَضُه رَْحضاً: غسلته. والثوُب رَحيٌض ومرحوض. ]رحض[

_________ 



 ( كذا. وىف اللسان واالساس: " الدهنا تفرعت احلباال ".1)
 راه ربوض ".( يف االساس: وقال يصف رجال مسجوان: " ت2)
 أراد ابالمسر قدا غل به فيبس عليه.( بدهلا يف أساس البالغة: " يريد السلسلة ". وىف اللسان: و 3)
 ( هو حديث يف الفْت، أنه ذكر من أشراط أن تنطق الرويبضة يف أمر العامة.4)
 ( هو حديث " الرابضة مالئكة أهبطوا مع آدم عليه السالم يهدون الضالل ".5)
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وامِلْرحاُض: خشبٌة ُيْضَرُب هبا الثوُب إذا غسل. واملرحاض: املغتسل. وىف حديث أىب أيوب االنصاري: " 
ضاء: الَعَرُق يف أثر احلمَّى. وقد رحض احملموم، فهو وجدان مراحيضهم استقبل هبا القبلة "، يعىن الشأم. والرح

 مرحوض.
: الدقُّ اجلريُش. وقد رضضت الشئ، ف ]رضض[ َقُع يف الَرضُّ : متٌر يـَُرضُّ ويـُنـْ هو رضيض ومرضوض. والَرضُّ

( حمضا وتعشى رضا * ما بني وركيها ذراعا عرضا * ال 1حمض. قال الراجز: جارية شبت شبااب غضا * تصبح )
 التقبيل إال عضا * والرضراض: ما دق من احلصى. قال الراجز: حتسن

: هنٌر ذو ِسْهَلٍة وذو َرْضراٍض. فالِسْهَلُة: رمل القناِة الذي جيري عليه َيرْتُْكَن َصوَّاَن احَلصى َرْضراضا * ومنه قوهلم
 املاء.

_________ 
 .( يف اللسان: " تشرب حمضا وتغذى ". وىف االساس: " تغبق حمضا "1)
 (3 -صحاح  - 136)
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سمر كأهنا * حجارة والرضراض أيضا: االرض املرضوضة ابحلجارة. وأنشد ابن االعرايب: يلت احلصى لتا ب
ض الشئ: فتاته. وكل شئ كسرته فقد َرْضَرْضَتُه. واحلجارُة َترَتَْضَرُض على وجه رضراض بغيل مطحلب * ورضا

األرض، أي تتكسر. وامرأٌة َرْضراَضٌة، أي كثريُة اللحم. وكذلك رجٌل رضراض، وبعري رضراض. قال اجلعدى 
راتعة، كأهنا رفل * أي أوثقناه ببعري ضخم. وإبل رضارض:  يصف فرسا: فعرفنا هزة أتخذه * فقرانه برضراض

 ترض العشب. وأرض الرجُل، أي ثـَُقَل وأبطأ. قال العجاج:



( * واملرضة، بضم امليم: الرثيئة اخلاثرة، وهي لنٌب حليب ُيَصبُّ عليه لنُب حامض، مث 1مثَّ اْسَتَحثُّوا ُمْبِطئاً َأَرضَّا )
 صفر رقيٌق، فيصب منه ويشرب اخلاثر.يرتك ساعًة فيخرج منه ماٌء أ

_________ 
 ( قبله:1)

 فجمعوا منهم قضيضا قضا:
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وقد َأَرضَِّت الَرثيَئُة ُتِرضُّ إْرضاضاً، أي خثرت. قال ابن أمحر يذم رجال ويصفه ابلبخل: إذا شرب املرضة قال 
 (1أوكى * على ما يف سقائك قد روينا )

قد َرَفَضُه يرفضه ويرفضه رفضا ورفضا، والشئ َرفيٌض وَمْرفوٌض. والَرواِفُض: ُجْنٌد ْفُض: الرتُك. و الرَ  ]رفض[
تركوا قائدهم وانصرفوا. والرافضة: فرقة من الشيعة. قال االصمعي: مسوا بذلك لرتكهم زيد بن على رضى هللا 

عاها حيثُ أحبَّْت، ال تثينها عما تريد. تـََبدَُّد يف َمر ( . ورفضت االبل أرفضها َرْفضاً َوَرَفضاً، إذا تركَتها 2عنه )
 ( ، أي ترعى وحدها والراعي يبصرها قريباً منها أو بعيدا. قال الراجز3قد رفضت هي تـَْرُفُض رُفوضاً )

_________ 
وم وال ( قال ابن برى: هو خياطب امرأته: وال َتِصلي مبَْطروٍق إذا ما * َسرى يف القوم أصبح مستكينا * يل1)

 يباىل * أغثا كان حلمك أو مسينايالم وال 
( يف اللسان: قال االصمعي: كانوا ابيعوه مث قالوا له: ابرأ من الشيخني نقاتل معك. فأىب وقال: كاان وزيرى 2)

 جدى فال أبرأ منهما. فرفضوه وارفضوا عنه.
 ".( يف القاموس: " فرفضت هي رفضا ". وىف اللسان: " ورفضت ترفض رفوضا 3)
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( * ويروى: " وأرفض ". وهى إبل رافضة وَرْفٌض 1يا حبيث يهمل املعرض * وحيث يرعى ورعى ويرفض )سق
َهِمِر االوراق ذى قزع رفض * ورفض أيضا أيضاً. وقال يصف سحاابً: تُ  باري الِرايَح احَلْضَرِميَّاِت ُمْزنُُه * مبُنـْ

الرمة: هبا رفض من كل خرجاء صعلة * وأخرج ابلتحريك، واجلمع َأْرفاض. ونعاٌم َرَفٌض، أي فرق. قال ذو 
رفاض الشئ ابلضم: ما حتطم منه ميشى مثل مشى املخبل * ويقال أيضا: يف الِقْربَِة َرَفٌض من ماٍء، أي قليل. و 



وتـََفرََّق. ورُفوُض الناس: ِفَرُقهم. ورُفوُض األرض: ما ُترَك بعد أن كان مِحى. ويف أرِض كذا رُفوٌض من َكأٍل، إذا 
ان متفر ِقاً بعيدًا بعُضه من بعض. ويقال رجٌل قـَُبَضٌة رفضة، للذى يتمسك ابلشئ مث ال يلبث أن يدَعه. قال ك

 ابن السكيت
_________ 
( قال ابن برى: املعرض من االبل الذى ومسه العراض ابلكسر. والورع: الصغري الضعيف الذى ال غناء 1)

. م ر. يف املطبوعة: " ترعى ورعى ترفض " وما أثبته من . اهـعنده. يقال: إمنا مال فالن أوراع، أي صغار
 اللسان واملخطوطات.
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يقال راع قبضة رَُفَضٌة، للذي يَقِبض اإلبل وجيمعها، فإذا صارت إىل املوضع الذي حتبُّه وهتواه َرَفَضها وتركها 
( . وَرفَّْضُت يف القربِة 1وسَقط ِقيقاُؤُه ) ا انتشر ِعْذقُهُ ترعى حيُث شاءت. ويقال: َرَفَض النخُل، وذلك إذ

 : . قال القطامي  تـَْرفيضاً، أي أبقيت فيها َرَفضاً من ماٍء. واْرِفضاُض الدمع: تـََرشُُّشُه. وكلُّ متفرِ ٍق ذاهٍب ُمْرَفضٌّ
و الذي إذا رآك مظلوماً رقَّ تاِئُف * يقول: هَأخوَك الذي ال مَتِْلُك احِلسَّ نـَْفُسُه * َوتـَْرَفضُّ عند املُْحِفظاِت الكَ 

 ( :2لك وذهب حقده. وَمراِفُض الوادي: َمفاِجُرُه حيث يـَْرَفضُّ إليه السيل. وأما قول الراجز )
 ( * فهى الطرق املتفرقة. والرفاضة: القوم يرعون رفوض االرض.3كالعيس فوق الشرك الرفاض )

 برجلك{ .له تعاىل: }اركض الرَْكُض: حتريُك الرجل. ومنه قو  ]ركض[
_________ 

 . وانقوىل ابملعىن وهو الطلع ويقال له الكفرى، قاله نصر.( القيقاء: وعاء زهر النخل اهـ1)
 ( قال ابن برى: صوابه ابلعني، الن قبله:2)

 يقطع أجواز الفال انقضاضى
 ( بكسر الراء.3)
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حىتَّ قيل: رََكَض الفرُس، إذا عدا. وليس ابألصل،  وركضت الفرَس برِجلي، إذا اْسَتْحثـَثْـَتُه ليعدو، مث َكثـُرَ 
ِكَض الفرُس على ما مل يسمَّ فاعله، فهو َمرْكوٌض. ويف حديث االسِتحاَضُة: " هي رَْكَضٌة من والصواُب ُر 



ن أمه. الشيطان "، يريد الَدفْـَعَة. وَأرَْكَضِت الفرُس، إذا َعظَُم ولُدها يف بطنها وحَترَّك. وارَتَكُض املهُر يف بط
ا قالوا: رَك ( : 1َض الطائر، إذا حرَّك جناَحيه يف الطريان. قال الراجز )واْرَتَكَض فالٌن يف أمرِه: اضطرب. ورمبَّ

( * َورَْكُض ِغْرابٍن َغَدْوَن نـُعَّقا * ورََكَضُه البعرُي، إذا ضربَه برجله، وال يقال رحمه. عن 2َأرََّقين طاِرُق َهمٍ  َأرَّقا )
َلُهْم. وِمرَْكَضُة القوِس معروفة، ضت فالانً، إذا أعدى كلُّ واحد منكما فرَسه. وَتراَكضوا إليه يعقوب. وراك َخيـْ

 ( . وقوٌس رَكوٌض، أي سريعُة السهم. ومرتكض املاء: موضع جممه.3ومها ِمرَْكَضتاِن )
_________ 

 ( رؤبة.1)
 ( ويروى: " طرقا ".2)
 ها ".( قال ابن برى " ومركضا القوس: جانبا3)
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ُة وقع الشمس على الرمل وغريه. واألرُض َرْمضاء كما ترى. وقد َرمَض يوُمنا ابلكسر،  ]رمض[ الَرَمُض: شد 
ارِة. وَرِمَضْت قدُمه أيضاً من الَرْمضاِء، أي احرتقْت. وىف يـَْرَمُض َرَمضاً: اشتدَّ َحرُُّه. وأرٌض َرِمَضُة احلج

رمضت الفصال من الضحى "، أي إذا وجد الفصيل حر الشمس من الرمضاء. احلديث: " صالة االوابني إذا 
يقول: فصالة الضحى تلك الساعة. ويقال أيضاً: َرِمَضْت الغنم، إذا رعْت يف شدة احلرِ  فَقرَِحْت أكباُدها 

ُض: صيُد الظيب يف وقت اهلاِجرة، َنْت ِرائهُتا. وَأْرَمَضْتين الَرْمضاُء: أحرقتين. ومنه قيل: َأْرَمَضُه األمُر. والرَتَمُّ وَحبِ 
( أَخْذَته. ويقال: أتيت فالانً فلم أِصْبُه، َفرمَّْضُتُه تـَْرميضاً، 1تتبعه حىتَّ إذا تفسخْت قوائمه من شدة الرمضاء )

لت َمْضُت الشاَة َأْرِمُضها َرْمضاً، إذا َشَقْقَتها وعليها جلُدها وطرحَتها على الرضفة وجعأي انتظرته شيئاً. ورَ 
 فوقها امللة لتنضج. وذلك املوضُع َمْرِمٌض، واللحم َمْرموٌض.

_________ 
 ( يف املخطوطات: " من شدة احلر ".1)
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وَشْفَرٌة َرميٌض ونصٌل َرميٌض، أي َوقيٌع. وكل حادٍ  َرميٌض. وَرَمْضُتُه أان أرمضه وأرمضه، إذا جعلته بني َحَجرين 
ْقَتُه ِلريَِ  . عن ابن اأملسني مث َدقـَ لسكيت. وارمتص الرجل عن كذا، أي اشتدَّ عليه وأقلقه. واْرمتَََضْت كبده: قَّ



م ملا نقلوا أمساء  فسدت. واْرمتََْضُت لفالن: َحزِْنُت له. وشهُر َرمضاَن جيمع على َرَمضاانٍت وَأْرِمضاَء، يقال: إهنَّ
، فسمِ ي بذلك.فوافق هذا الش الشهور عن اللغة القدمية مسَّوها ابألزمنة اليت وقعْت فيها،  هر أايم َرْمِض احلرِ 

الَرْوَضُة من البقل والُعشب. واجلمع روض ورايض، صارت الواو ايء لكسرة ما قبلها. والروض: حنو  ]روض[
 من نصف الِقْربَِة ماًء. ويف احلوض َرْوَضٌة من ماء، إذا غطى أسفله، وأنشد أبو عمرو:

ايضاً، وِرايَضًة، فهو َمروٌض. وانَقٌة َمروَضٌة، وقد اْراتَضْت. املهر أروضه ر  وروضة سقيت منها نضوتى * ورضت
د للمبالغة. وقوٌم ُرو اٌض وراَضٌة. وانقٌة رَيِ ٌض أو َل ما ريَضْت وهي صعبٌة بَعُد.  وكذلك َروَّْضُتُه تـَْرويضاً، شدِ 

 وكذلك العروض، والعسري، والقضيب من
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االنثى والذكر فيه سواء. وكذلك غالٌم رَيِ ٌض، وأصله رَْيِوٌض فقلبت الواو ايًء وُأْدغمْت. االبل، كله مبعىن، 
ُت الَقراَح: جعلُتها َرْوَضًة. قال يعقوب: قد َأراَض هذا املكان وَأْرَوَض، إذا كثـَُرْت ِرايُضُه. وَأراَض الوادي وَروَّضْ 

. واْسرَتاَض أي استنقع فيه املاُء. وكذلك َأراَض احل وُض. ومنه قوهلم: شربوا حىت أراُضوا أي َرُووا فـَنَـَقعوا ابلِريِ 
نَفساً. واْسرَتاَض املكاُن، أي اتسع. ومنه قوهلم: افـًَعْل ذاك ما دامت النَـْفس  وأاتان إِبانٍء يُرِيُض كذا وكذا

ليهما أجد مسرتيضا ( : أرجزا تريد أم قريضا * ك2( . قال االغلب العجلى )1ُمْسرَتِيَضًة، أي متسعة طيبة )
 ( * وفالن يراوض فالان على أمر كذا أي يداريه ليدخله فيه.3)

_________ 
 سان: " ما دام النفس مسرتيضا، أي متسعا طيبا ".( يف الل1)
( قال الصاغاىن: مل أجده يف أراجيزه. وقال ابن برى: نسبه أبو حنيفة لالرقط وزعم أن بعض امللوك أمره أن 2)

. م ر وروايته بل وجل النسخ " كليهما أجده ". الرجز. وقوله مسرتيضا أي واسعا ممكنا اهـ يقول فقال هذا
 لحة " أجيد " ابلياء قاله نصر.وىف نسخة مص

 ( يف اللسان " كالمها أجيد مسرتيضا ".3)
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 فصل الشني
 مجل شرواض، أي ضخم، مثل جرواض. واجلمع شراويض. ]شرض[



 فصل العني
، أي أظهرته له وأبرزته َض له أمُر كذا يَعِرُض، أي َظَهر. وَعَرْضُت عليه أمر كذا. وعرضت له الشئَعرَ  ]عرض[

إليه. يقال: َعَرْضُت له ثوابً مكان َحقِ ِه. ويف املثل: " َعْرٌض ساِبِريٌّ " ألنَّه ثوٌب جيِ ٌد ُيشرتى أبول َعْرٍض وال 
 وآفٌة. وَعَرْضُت البعري على احلَْوَض، وهذا من املقلوب، ومعناه يُبالغ فيه. وَعَرَضِت الناقة، أي أصاهبا كسرٌ 

احلَْوض على البعري. وَعَرْضُت اجلاريَة على البيع، وَعَرْضُت الكتاب. وَعَرْضُت اجلنَد َعْرَض العنِي، إذا  َعَرْضتُ 
رَتَْضُت على الداب ة، إذا كنت أمررهَتم عليك ونظرَت ما حاهُلم. وقد َعَرَض العارُض اجلند واْعرَتَضهم. ويقال: اعْ 

 حلمى وحنوها.وقت الَعْرِض راكباً. وَعَرَضُه عارٌض من ا
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وعرضتهم على السيف قـَْتاًل. وَعرَض العوَد على اإلانء والسيف على فخذه يـَْعِرُضُه ويـَْعُرُضُه أيضا، فهذه 
. قال الفراء يقال: مرَّ يب فالٌن فما بو زيد يقال: عرضت له الغول وعرضت أيضا ابلكسروحدها ابلضم. أ

َعَرْضُت له وما َعِرْضُت له، لغتان جيِ داتن. ويقال: ما يـَْعِرُضَك لفالن. قال يعقوب: وال تقل: ما تعرضك 
( : فيا راِكباً 1هَلما. قال الشاعر )لفالن ابلتشديد. وَعَرَض الرجل، إذا أتى الَعروض، وهي مكَّة واملدينة وما حو 

رْضَت فبَـلِ َغْن * َنداماَي من جَنْراَن أْن ال تالِقيا * قال أبو عبيدة: أراد فيا راكباه للندبة، فحذف اهلاء. إمَّا عَ 
كقوله تعاىل: }اي أسفا على يوسف{ وال جيوز: اي راكبا ابلتنوين، النه قصد ابلنداء راكبا بعينه. وإمنا جاز أن 

واحدا ممن له هذا االسم. فإن انديت رجال بعينه قلت: اي  تقول اي رجال إذا مل تقصد رجال بعينه وأردت اي
رجل، كما تقول اي زيد، النه يتعرف حبرف النداء والقصد. وقول الكميت: فأبلغ يزيَد إْن َعَرْضَت وُمْنِذرًا * 

 وَعمَّيهما واملستسر املنامسا *
_________ 

 احلارثى.( عبد يغوث 1)
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َرض: ثياٌب جُتْلى فيها اجلواري. وامِلْعراُض: السهم الذي ال ريَش عليه. والَعْرُض: املتاُع. يعىن إن مررت به. وامِلعْ 
ما عنٌي. قال أبو عبيد: الُعروُض: األمتعُة اليت ال يدخلها كيٌل وكلُّ شئ فهو عرض، سوى الدراهم والداننري  فإهنَّ

بَعْرٍض، أي مبتاٍع مثله. وَعَرْضُت له من حقِ ه ثوابً،  وال وزن، وال يكون حيواانً وال َعقارًا. تقول: اشرتيت املتاع



ول انس من العرب: رأيته يف عرض إذا أعطيته ثوابً مكان حقِ ِه. والَعْرِضيُّ: جنٌس من الثياب. وقال يونس: يق
ن الناس يعنون يف عرض. والَعْرض: سفح اجلبل وانحيته، ويشبَّه اجليش العظيم به فيقال: ما هو إال َعْرٌض م

( * ويقال: ُشبِ ه ابلَعْرِض من 1األْعراض. قال رؤبة: إانَّ إذا ُقْدان ِلَقْوٌم َعْرضا * مل نـُْبِق من بـَْغي األعادي ِعضَّا )
 اب وهو ما سدَّ األفَق. وأاتان جراٌد َعْرٌض، أي كثري. والَعْرُض: خالُف الطول.السح

_________ 
 ( العض: الداهية.1)
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َتَدَر 1ئ يعرض عرضا، مثال صغر يصغر صغرا، وعراضة أيضا ابلفتح. قال الشاعر )وقد عرض الش ( : إذا ابـْ
لى وطوهُلا * فهو شئ عريض وعراض ابلضم. وفالٌن َعريُض ( * َعراَضُة أخالِق ابِن لَيْ 2القوُم املكارَم َعزَُّهْم )

( . قال الشاعر: 3ريٌض ; واجلمع ِعْرضاٌن وُعْرضاٌن )الِبطاِن، أي ُمْثٍر. ويقال للَعتوِد إذا نبَّ وأراد الِسفاَد: عَ 
َعُر حوَلُه * وابَت ُيَسقِ ينا بُطوَن الَثعاِلِب * والَعَرُض ابلتحري ك: ما يَعِرُض لإلنسان من َعريٌض أريٌض ابَت يـَيـْ

أيكل منها الربُّ  مرٍض وحنوه. وَعَرُض الدنيا أيضاً: ما كاَن من ماٍل، قلَّ أو كثر. يقال: الدنيا َعَرٌض حاضٌر،
( ، وهو من َعَرِض اجلند، كما يقال قـََبَض قبضاً، وقد ألقاه يف 4والفاجُر. قال يونس: يقال قد فاته الَعَرُض )

 الَقَبِض.
_________ 

 ( جرير.1)
 ( يف اللسان:2)

 إذا ابتدر الناس املكارم بذهم
 ( أي بضم وكسر.3)
 والطمع ". ( يف اللسان: " وقد فاته العرض وهو العطاء4)
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ويقال أيضاً: أصابه سهُم َعَرٍض وَحَجُر َعَرٍض ابإلضافة، إذا تعمَّد به غريه فأصابه. وقوهلم: " ُعلِ ْقُتها َعَرضاً "، 
ي فُعلِ ْقُتها من غري قصٍد. قال األعشى: َعلَّْقُتها َعَرضاً وُعلِ َقْت رَُجاًل * َغريْ إذا َهِوَي امرأًة أي اْعرَتََضْت يل 



وُعلِ َق أْخرى غريها الرجل * واالعراض عن الشئ: الصدُّ عنه. ويقال َأْعَرَض فالٌن، أي ذهب َعْرضاً وطواًل. 
م؟ فيقول: بين فالن، للقبيلة أبسرها. وَأْعَرْضُت ويف املثل: " َأْعَرَضِت الِقْرَفُة " وذلك إذا قيل للرجل: َمن تتَّه

ُتها. وَأْعَرَضْت فالنة بولدها، إذا ولدهتم عراضا. وعرضت  الشئ: جعلته عريضا. وأعرضت العرضان: َخَصيـْ
الشئ فأعرض، أي أظهرته فظهر. وهذا كقوهلم: كببته فأكب، وهو من النوادر. وقوله تعاىل: }وَعَرْضنا َجَهنََّم 

ي استبانت وظهرت. لكافريَن َعْرضًا{ . قال الفراء: أبرزانها حىتَّ نظر إليها الكفار. وَأْعَرَضْت هي، أيومئٍذ ل
 (1قال الشاعر )

_________ 
 ( عمرو بن كلثوم.1)
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وأعرضت اليمامُة وامْشََخرَّْت * كأسياٍف أبيدي ُمْصِلتينا * أي الحت جباهُلا للناِظِر إليها عاِرَضًة. وأْعَرَض لك 
الََّك ُعْرَضُه، أي فاْرِمِه. قال الشاعر: يُب، أي أمكنك من ُعْرِضِه، إذا وَ اخلرُي، إذا أمكَنك. يقال َأْعَرَض لك الظ

أفاطُم أْعِرضي قبَل املَنااي * َكفى ابملوِت َهْجرًا واْجِتنااب * أي أْمِكين. ويقال: طَْأ ُمْعِرضاً حيث شئت، أي َضْع 
يباِل ما ِرضاً، أي استدان ممن أمكَنه ومل رجليك حيث شئَت وال تتَّق شيئاً وقد أمكنك ذلك. وادَّاَن فالٌن ُمعْ 

يكون من الَتِبعة. واعرتض الشئ: صار عارضا، كاخلشبة املعرتضة يف النهر. يقال: اعرتض الشئ دون الشئ، 
أي حال دونه. واْعرَتََض الفرُس يف َرَسِنِه: مل يستقم لقائده. واْعرَتَْضُت البعرَي: ركبُتُه وهو صعٌب. واْعرَتََض له 

واْعرَتَْضُت الشهَر، إذا ابتدأته من غري أوَِّله. واْعرَتََض فالٌن فالانً، أي وقع : أقبل به ِقبَـَلُه فرماه فقتله. بسهم
 فيه. وعاَرَضُه، أي جانَبُه وعَدَل عنه. قال ذو الرمة:
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وقد عارض الشعرى سهيل كأنَّه * قريُع ِهجاٍن عارَض الَشْوَل جاِفُر * ويقال: ضرب الفحُل الناقَة عراضا، وهو 
( : قالئُص ال 2( َضَرهَبا وإال فال، وذلك لكرمها. قال الشاعر )1إليها ويـُْعَرُض عليها، إن اشتهْت ) أن يقاد

( َعْرضاً. 3واِليا * والِعراُض: مِسٌَة. قال يعقوب: هو خطٌّ يف الفخذ )يلقحَن إالَّ يعارًة * ِعراضاً وال يشريَن إالَّ غَ 
ذو ِعراٍض: يُعاِرُض الشجر ذا الشوك بفيه. وانقة عرضنة بكسر العني  تقول منه: َعَرَض بَعريَُه َعْرضًا. وبعريٌ 

 وفتح الراء والنون زائدة، إذا كان من عادهتا أن متشي ُمعاَرَضًة، للنشاط. وقال:



ْضَنُة ليٍل يف الِعَرْضناِت ُجنَّحا * أي من الِعَرْضناِت، كما يقال، فالن رجٌل من الرجال. ويقال أيضاً: هو ِعرَ 
 العرضنة، وميشىميشي 

_________ 
( قوله إن اشتهت اخل، أحسن من قول القاموس " إن اشتهاها " النه إذا اشتهاها فضرهبا ال يثبت الكرم هلا 1)

 . نبه عليه م ر.اهـ
 ( هو الراعى.2)
 .1088ص  3( قوله يف الفخذ انظر ما سيأيت يف احلاشية 3)
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فيها بـَْغٌي، من نشاطه. ونظرت إىل فالن ِعَرْضَنًة، أي مبؤخر عيين. وتقول يف  العرضىن، إذا مشى ِمشيًة يف ِشق ٍ 
ا ملح قٌة، وحتذف الياء الهنا غري ملحقة. وقول أىب ذؤيٍب يف وصف تضغري العرضىن: عريضن، تثبت النوَن ألهنَّ

 برق:
حاُب يـَْعرَتُِض يف األفق. ومنه قوله ( * أي يف ِشقِ ه وانحيته. والعاِرُض: الس1كأنَُّه يف ِعراِض الشاِم ِمصباُح )

( . والعرب 2نكرة ) تعاىل: }هذا عاِرٌض مُمِْطُران{ أي ممطر لنا، النه معرفة ال جيوز أن يكون صفة لعارض وهو
إمنا تفعل مثل هذا يف االمساء املشتقة من االفعال دون غريها. قال جرير: اي رب غابطنا لو كان يعرفكم * القى 

رماان * فال جيوز أن تقول هذا رجل غالمنا. وقال أعرايب بعد الفطر: " رب صائمه لن مباعدة منكم وح
 نكرة وأضافه إىل املعرفة.يصومه، ورب قائمه لن يقومه "، فجعله نعتا لل

_________ 
 ( وصدره:1)

 أمنك برق أبيت الليل أرقبه
 ( فيه أن االضافة يف مثل " ممطران " إضافة لفظية ال تفيد تعريفا.2)
 (3 -صحاح  - 137)
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ويقال للجبل: عارض. قال أبو عبيد: وبه مسى عارض اليمامة. وقال أبو نصر أمحد بن حامت: يقال للجراد إذا 
( : هل لك والعارض 1َرَض من االعطية. قال الراجز )كُثر: قد مرَّ بنا عاِرٌض قد مأل األفَق والعاِرُض: ما عَ 

ر منها القابض * قال االصمعي: خياطب امرأة رغب يف نكاحها يقول: هل ( * يف هجمة يغد2منك عائض )
لك يف مائة من االبل أجعلها لك مهرا يرتك منها السائق بعضها ال يقدر أن جيمعها لكثرهتا وما عرض منك من 

 والعارضة: واحدة العوارض، وهى احلاجات.العطاء عوضتك منه. 
_________ 

 ( أبو حممد الفقعسى.1)
بله. * اي ليل أسقاك الربيق الوامض * قال م ر: وكان الواجب على اجلوهرى أن يوضحه أكثر مما ذكره ( ق2)

قابضها عن االصمعي، الن فيه تقدميا وأتخريا. واملعىن: هل لك يف مائة من االبل يسئر منها القابض، أي 
ائض، أي آخذ عوضا منك الذى يسوقها لكثرهتا. مث قال: والعارض عائض، أي املعطى بدل بضعك عرضا ع

ابلتزويج، يكون كفاء ملا عرض منك. تقول: عضت أعاض، إذا اعتضت عوضا ; وعضت أعوض، إذا 
نك " عوضت عوضا أي دفعت. وقوله عائض، من عضت ابلكسر ال من عضت ابلضم. وقوله " والعارض م

هلبة منك هبة. وىف رواية قال ابن برى: واملروى " والعائض منك عائض " أي والعوض منك عوض كما تقول ا
 . ملخصا." منه " وىف رواية " مائة " بدل " هجمة " و " يسئر " بدل " يغدر " اهـ
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وفالن ذو عارضة، أي ذو َجَلٍد وصرامٍة وقدرٍة على الكالم. والعاِرَضُة: واحدُة عواِرِض الَسقف. وعاِرضُة 
اذيًة لأُلْسُكفة. والعاِرضُة: الناقُة اليت يصيبها كسٌر أو فوق حم الباب، هي اخلشبة اليت مُتسك ِعضاَدتـَْيِه من

تُـْنَحر. يقال: بنو فالن ال أيكلون إال العوارض أي ال ينحرون االبل إال من داء يصيبها. يعيبهم بذلك.  مرٌض فـَ
ِعلٍَّة. قال الشاعر:  من غريوتقول العرب للرجل إذا قرََّب إليهم حلماً: أَعبيٌط أم عاِرَضٌة؟ فالعبيُط: الذي يـُْنَحُر 

إذا َعَرْضَت منها َكهاٌة مَسينٌة * فال هُتِْد منها واتَِّشْق وجَتَْبَجِب * وعاِرَضتا اإلنسان: َصفحتا َخدَّيه. وقوهلم: فالن 
، يُراد به ِخفَّة شعِر عاِرَضيه. وامرأٌة نقيَُّة العاِرِض، أي نقيَُّة ُعْرِض الفِم. قال  أََتْذُكُر يوَم جرير: خفيف العاِرَضنْيِ

َتْصُقُل عاِرَضْيها * بَفرِْع َبشامٍة ُسقَي الَبشاُم * قال أبو نصر: يعين به األسناَن ما بعد الثنااي والثنااي ليس من 
 ( .1العارض )

_________ 
 ( يف اللسان: " ليست من العوارض ".1)
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ليه. وقال بعضهم: العاِرُض ما بني الثنية إىل الضرس: وقال ابن السكيت: العاِرُض: الناُب والضرُس الذي ي
عود قد ثرم * قال: والثرم ال يكون إال يف واحتج بقول ابن مقبل: هزئت مية أن ضاحكتها * فرأت عارض 

الثنااي. وعارضته يف املسري، أي سرُت ِحياَله. وعاَرْضُتُه مبثل ما صنع، أي أتيت إليه مبثل ما أتى. وعاَرْضُت 
بكتاِبِه، أي قابلته. وعاَرْضُت، أي أخذت يف َعروٍض وانحيٍة. والَعواِرُض من اإلبل: اللوايت أيكلن كتايب 

( : فالبغينكم قنا وعوارضا * 1عوارض، بضم العني: جبل ببالد طيئ، عليه قرب حامت. قال الشاعر )العضاه. و 
خالف التصريح، يقال: َعرَّْضُت  والقبلن اخليل البة ضرغد * أي بقنا وعوارض، ومها جبالن. والتعريض:

 ورية ابلشئلفالن وبفالن إذا قلت قواًل وأنت تعنيه. ومنه املَعاريُض يف الكالم، وهي الت
_________ 

 ( عامر بن الطفيل.1)
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ذا ( : " أنَّ يف املَعاريِض ملندوحًة عن الكذب "، أي َسعًة. ويقال َعرََّض الكاتب، إ1عن الشئ. وىف املثل )
لشماخ: كما َخطَّ ِعرْبانِيََّة بَيميِنِه * بتَـْيمَاء َحرْبٌ مث َعرََّض أْسطُرا * ( . وأنشد األصمعي  ل2كتَب ُمثـَبِ جاً ومل يبنيِ  )

. ويقال حلٌم  وَعرَّْضُت فالانً لكذا، فـَتَـَعرََّض هو له. وهو رجل عريض، مثال فسيق، أي يتعرض للناس ابلشر 
قوِم حلٌم ُمَعرٌَّض * وماُء قدوٍر يف ( : َسَيْكفيَك َصْرَب ال3بالغ يف النضج. قال الشاعر )ُمَعرٌَّض، للذي مل يُ 

( . وتعريض الشئ: جعله عريضا. والُعراضُة ابلضم: ما يـَْعِرُضُه 5( مشيب * يروى ابلصاد والضاد )4الِقصاِع )
( : تقدمها كل عالة 6راَضِتُكْم. قال الشاعر )املائُر، أي يُطعمه من املرية. يقال: َعرِ ضوان، أي أْطِعموان من عُ 

 محراء من معرضات الغرابن *عليان * 
_________ 

 . م ر( قوله وىف املثل، قلت: هو حديث خمرج عن عمران ابن حصني مرفوع اهـ1)
 ( يف اللسان: " ومل يبني احلروف ومل يقوم اخلط ".2)
 ( سليك بن السلكة.3)
 ". ( يف اللسان: " يف اجلفان4)



 . م ر( واملهملة أصح كما يف العباب اهـ5)
 جلح بن قاسط.( اال6)
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يقول إن هذه الناقة تتقدم االبل فال يلحقها احلادى، وعليها متر فتقع عليها الغرابن فتأكل التمر، فكأهنا قد 
رسية " رَاْه آَوْرْد ". والُعراُض شيئاً حتمله إليهم، وهو ابلفاعرضتهن. ويقال: اْشرَتِ ُعراضًة ألهلك، أي هديَّة و 

( ". يقول: أرسل االبل العريضات 1أيضاً: العريض، كالكبار للكبري. وقال الساجع: " أرسل العراضات أثرا )
توِبع بـَْريُها *  اآلاثر. ونصب، " أثرا " على التمييز. وقوس عراضة، أي َعريضٌة. قال أبو كبري: وُعراَضُة الِسيَـَتنْيِ 

َهر )أَتْوي َطو   ( قال الراجز:3( * واملَُعرَُّض: نـََعٌم ومْسُُه الِعراُض )2ائُِفها لَعْجٍس َعبـْ
 َسْقياً حبيث يـُْهَمُل املَُعرَُّض * تقول منه: عرضت االبل.

_________ 
إمرا، وأرسل العراضات أثرا،  ( قال الساجُع: إذا طََلَعِت الِشْعرى سفرا، ومل تر مطرا، فال تغذون إمرة وال1)

 يبغينك يف االرض معمرا
وصوابه " وعراضة " ابخلفض. وقبله: ملا  -ابلرفع  -( قال ابن برى: أورده اجلوهرى مفردا " وعراضة " أي 2)

 رأى أن ليس عنهم مقصر * قصر اليمني بكل أبيض مطحر
رح كتاب سيبويه. نقله م ر عن ابن الرماين يف ش. ( العراض والعالط يف العنق، االول عرضا والثاىن طوال اهـ3)

 وهو خالف ما يف القاموس والصحاح.
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وتعرضت لفالن، أي تصدَّيت له. يقال: تعرَّضُت أسأهلم. وتعرَّض مبعىن تعوََّج. يقال: تعرَّض اجلمُل يف اجلبل، 
ى هللا عليه وسلم وكان دليل رسول هللا صل   -قال ذو الِبجاَدْيِن  إذا أخَذ يف مسريه مييناً ومشااًل لصعوبة الطريق.

( فاْسَتقيمي * 2( خياطب انقته: تـََعرَّضي َمدارِجا وسومي * تـََعرَُّض اجلوزاِء للنُّجوِم * هذا أبو القاِسم )1برَكوبََة )
مة يف السماء. قال لبيد: أو رجع قال األصمعي: اجلوزاء مترُّ على جنٍب وتُعاِرُض النجوم ُمَعاَرضًة ليست مبستقي

ا * كففا تعرض فوقهن وشامها * وكذلك قوله: فاْقَطْع لَُبانََة َمْن تـََعرََّض َوْصُلُه * فـََلَخرْيُ واِصِل وامشة أسف نؤره
أسري  ُخلٍَّة َصرَّاُمها * أي تعوَّج. والَعروُض: الناقة اليت مل ترض. وأما قول الشاعر: وروحة دنيا بني حيني رحتها *



 عسريا أو عروضا أروضها *
_________ 

 كوبة: ثنية بني مكة واملدينة عند العرج.( ر 1)
 ( ويروى: " هو أبو القاسم ".2)
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( معناه: أنه ينشد قصيدتني إحدامها قد ذللها، واالخرى فيها اعرتاض. 2( . ويقال )1أسري أي أسري )
ا اسُم جنٍس. واوالعروض: ميزان الشعر، النه يُعاِرُض هبا. وهي مؤنَّثة، وال جت لَعروُض أيضاً: اسُم اجلزء مع ألهنَّ

م مجعوا إْعرِيضاً، وإن  الذي فيه آخر النصف األول من البيت، وجيمع على أعاريَض على غري قياس، كأهنَّ
شئت مجعته على َأعاِرَض. والَعروُض: طريق يف اجلبل. وقوهلم: استعمل فالن على العروض، وهي مكَّة 

مل يكن إال القتال رأيتنا * نقاتل ما بني العروض وخثعما * أي ما بني ( . قال لبيد: وإن 3ما )واملدينة، وما حوهلَ 
مكة واليمن. وبعري عروض، وهو الذي إذا فاته الكأل أكل الشوَك. قال ابن السكيت: يقال عرفُت ذلك يف 

 فالن يفَعروِض كالِمِه، أي يف فحوى كالمه ومعناه. والَعروُض: الناحيُة. يقال: أخذ 
_________ 

 م اهلمزة وشد الياء.( بض1)
( قوله ويقال، قال ابن برى: والذى فسره هذا التفسري روى أخب ذلوال، يف حمل أسري عسريا. قال وهكذا 2)

 روايته يف شعره وذكر م ر: بيتني من االول قبل هذا.
 نصر. البيت رمبا يرده. قاله . لكن كالم املصنف يف تفسري( عبارة م ر واليمن داخل فيما حوهلما اهـ3)
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( : ِلُكلِ  ُأانٍس من َمَعدٍ  ِعمارٍَة * َعروٌض إليها يـَْلَجُؤوَن 1عروض ما تعجبين، أي يف طريٍق وانحيٍة. قال التغليب )
ال بين تغلب، فإنَّ حرزهم السيوُف. وِعمارٍة خفٌض ألنَّه بدٌل من أانٍس. ومن وجاِنُب * يقول: لكلِ  َحيٍ  ِحرٌز إ

" بضم العني، جعله مجع َعْرٍض، وهو اجلبل. والَعروُض: املكان الذي يُعاِرُضَك إذا سْرت. رواه " ُعروٌض 
يِ  وجٍه جئته. وقوهلم: فالٌن رَكوٌض بال َعروٍض، أي بال حاجٍة عرضت له. وعرض الشئ ابلضم: انحيته من أ

، أي فيما بينهم. وفالٌن من ُعْرِض يقال نظر إليه بُعْرِض وجهه، كما يقال ِبُصْفح وجهه. ورأيته يف ُعْرِض الناسِ 



( . وانقٌة ُعْرَضٌة للحجارة، أي قويَّة عليها. وانقٌة ُعْرُض 2الناس، أي هو من العامَّة. وفالنُة ُعْرَضٌة للَزْوج )
 (3السفر. وُعرُض هذا البعري السفُر واحلجُر. وقال )أسفاٍر، أي قوية على 

_________ 
 يدة مفضلية.( هو االخنس بن شهاب. من قص1)
 ( يف اللسان: " وفالنة عرضة لالزواج، أي قوية على الزوج ".2)
 ( املثقب العبدى.3)
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( * ويقال فالن ُعْرَضُة ذاك أو ُعْرَضٌة لذاك، أي ُمْقِرٌن له 1أو مائة جتعل أوالدها * لْغوًا وُعْرُض املائِة اجلَْلَمُد )
( * 2ال حسان: وقال هللا قد أْعَدْدُت ُجْندًا * هُم األنصاُر ُعْرَضُتها الِلقاُء )وق قويٌّ عليه. والُعْرَضُة: اهلمُة.

وفالن ُعْرَضٌة للناس: ال يزالون يقعون فيه. وجعلت فالانً ُعْرَضًة لكذا، أي نصبُته له. وقوله تعاىل: }وال جتعلوا 
كاَن يـَتَـَعر ُض له دونه. ولفالن ُعْرَضٌة َيصرع   إذاهللا ُعْرَضًة ألميانكم{ ، أي َنصباً. وقوهلم: هو له دونه عرضة، 

هبا الناس، وهي ضرٌب من احليلة يف املصارعة. ونظرُت إليه عن ُعْرٍض وُعُرٍض، مثل عسر وعسر، أي من 
 جانٍب وانحيٍة. وخرجوا يضربون الناس عن ُعْرٍض، أي عن شقٍ  وانحيٍة كيفما اتَّفق، ال يبالون من ضربوا.

_________ 
ال ابن برى: صواب إنشاده " أو مائة " ابلكسر. الن قبله: إال ببدرى ذهب خالص * كل صباح آخر ( ق1)

 املسند * قال: وعرض مبتدأ، واجللمد، خربه، أي هي قوية على قطعه. وىف البيت إقواء.
 ( يف رواية م ر " قد يسرت " بدل " قد أعددت ".2)
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ائط، أي اْعرَتِْضُه حيُث وجدت منه أي انحية من نواحيه. وقال حممد بن ومنه قوهلم: اْضِرْب به ُعْرَض احل
واشرته ممن وجدته وال تسأل عمن عمله أمن عمل احلنفية: " كل اجلنب عرضا " قال االصمعي: يعىن اعرتضه 

عُد. وانقٌة ُعْرِضيٌَّة: أهل الكتاب هو أم من عمل اجملوس. وبعري ُعْرِضيٌّ: يـَْعرَتُِض يف سريه، ألنَّه مل تتمَّ رايضته ب
ِت ) قول: ليس اعرتاضهنَّ ( * ُمْعرَتِضاٍت غرَي ُعْرِضيَّاِت * ي1فيها صعوبٌة. قال محيد: ُيْصِبحَن ابلَقْفِر أاتِوايَّ

ا هو للنشاط والَبغي. أبو زيد: يقال فالن فيه ُعْرِضيٌَّة، أي َعجرِفيٌَّة وخنوٌة وصعوبٌة. ويقال للخارجي ِ  : ِخلقًة، وإمنَّ



إنه َيْستَـْعِرُض الناس، أي يقتلهم وال يسأل عن مسلٍم وال غريه. واْستَـْعَرْضُت ُأْعطي َمن أقبل ومن أدبر. يقال: 
 ِض العرَب، أي سْل من شئت منهم عن كذا وكذا. واْستَـْعَرْضُتُه، أي قلت له اْعِرْض عليَّ ما عندك.اْستَـْعرِ 

_________ 
 اللسان.( هذا الشطر مؤخر عن اتليه يف 1)
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والعرض ابلكسر: رائحة اجلسد وغريه، طي بًة كانت أو خبيثًة. يقال: فالن طَيِ ُب الِعْرِض ومنْت العرض. وسقاء 
يضا: اجلسُد. ويف صفة أهل اجلنة: " إمنا هو َعَرٌق يسيل خبيث العرض، إذا كان منتنا. عن أىب عبيد. والعرض أ

لِعْرُض أيضاً: النفُس. يقال: أكرمُت عنه ِعْرضي، أي صنُت عنه نفسي. من أعراضهم "، أي من أجسادهم. وا
وفالن نقى العرض، أي برئ من أن ُيْشَتَم أو يُعاَب. وقد قيل: ِعْرُض الرجِل َحَسُبُه. والعرض أيضا: اسم واد 

( على 1حي )ليمامة. وكل واد فيه شجر فهو عرض. قال الشاعر: لعرض من األعراِض متُْسي مَحاُمُه * وُتضْ اب
أْفنانِِه الغنُي هَتْتُف * أَحبُّ إىل قليب من الديِك رَنًَّة * وابب إذا ما ماَل للَغْلِق َيْصِرُف * يقال: أْخَصَبْت أْعراُض 

 ز واليمن. واالعراض: االثل واالراك واحلمض.املدينِة. واألْعراُض: قرى بني احلجا
_________ 

 ( يف اللسان: ميسى ... ويضحى.1)
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: الِعْرابُض من اإلبل: الغليُظ الشديد، وكذلك الِعَرْبُض مثال اهلزبر. ]عربض[  قال األصمعيُّ
املاء حىتَّ يعلوه. ويسمَّى أيضاً ثوَر  ( : الُطحُلُب، وهو األخضر الذي خيرج من أسفل1الَعْرَمُض ) ]عرمض[

مََّمِت العنَي اليت عند ضارج * يفئ عليها الظل املاء، عن أىب زيد. يقال: ماء معرمض. قال امرؤ القيس: تـَيَ 
 عرمضها طامى

. وقال أبو عبيدة: َعَضْضُت ابلفتح: لغة يف 2ابن السكيت: َعِضْضت ) ]عضض[ ( ابللقمة فأان أَعضُّ
ال: َعضَُّه، وَعضَّ به، وَعضَّ عليه. ومها يـََتعاضَّان، إذا َعضَّ كلُّ واحٍد منهما صاحبه. وكذلك الِرابِب. يق

( ". قال 3املعاضة والعضاض. وأعضضته الشئ فعضه. وىف احلديث: " فأعضوه هبن أبيه وال تكنوا )
 االعشى: عض مبا أبقى املواسى له * من أمه يف الزمن الغابر *



_________ 
 ال بفتح العني وامليم، وبكسرمها أيضا.( يق1)
على تصحيفه يف إيراده يف العني املهملة  ( قوله عضضت ابللقمة نبه م ر يف )غصص( وقال إن اجملد اتبعه2)

 والضاد، وصوابه ابلغني املعجمة والصاد املهملة، نقله نصر.
 ( صدر احلديث: " من تعزى بغراء اجلاهلية ".3)

(3/1091) 

 

ويقال أْعَضْضُتُه سيفي، أي ضربته به. وَعضَّ الرجل بصاحبه يـََعضُّ َعضيضاً، أي لزمه. وما لنا يف هذا األمر 
، أي مَ  مستمسمك. وما عندان عضوض وعضاض ابلفتح، أي ما يـَُعضُّ عليه فيؤكل. وأنشد الفراء: كأن َعضٌّ

حتيت ابزاي ركاضا * أخدر مخسا مل يذق عضاضا * وفرس عضوض، أي يعض، واالسم منه الِعضاُض ابلكسر. 
الشد ة. صبوٌر على يقال: برئت إليك من الِعضاِض والَعضيِض أيضا. عن يعقوب. وفالن عضاض عيش، أي 

وعاضَّ القوُم العيَش منذ العام فاشتد  ِعضاُضُهم، أي عيُشهم. وبئٌر عضوٌض، أي بعيدة القعر ضيِ قٌة ُتْسَتقى 
ابلسانية. ومياه بىن متيم عضض. وما كانت البئر َعضوضاً، ولقد أَعضَّْت. وما كانت َجرورًا، ولقد أَجرَّْت. 

شفتيه، أي يـََعضُّ ويكثر ذلك، من الغضب. والتَـْعضوُض: متٌر أسود يَعضِ ُض  وزمٌن َعضوٌض، أي َكِلٌب. وفالنٌ 
 شديُد احلالوِة، معِدنُُه َهَجٌر. والُعضُّ ابلضم: علُف أهل األمصار، مثل الكسب والنوى املَرضوخ. تقول منه:

(3/1092) 

 

. وبعرٌي ُعضاِضيٌّ، أي مسنٌي، كأنه م نسوب إليه والِعضُّ ابلكسر: الداهي أعض القوم، إذا أكلت إبلهم الُعضُّ
َت اي رجل، أي صرت ِعضًّا. قال القطامى: أحاديث من أبناء من الرجال، والبليُغ املتكربِ  املنكُر. وقد َعِضضْ 

( ودغفل * ويقال أيضاً: إنه لِعضُّ ماٍل، إذا كان شديد القيام عليه. 1عاد وجرهم * يثورها العضان زيد )
: ال يكاد ينفتح. والِعضُّ أيضاً: الشرس، وهو ما َصُغر من شجر وِعضُّ سفٍر، أي قويٌّ   عليه. وَغَلٌق ِعضٌّ

شوك كالُشرْبُِم، واحلاِج، والِشرْبِِق، والَلَصِف، والِعرْتِ، والَقتاِد األصغر. يقال: هذا بلٌد به ِعضٌّ وأْعضاٌض. ال
. وبنو فالن ُمِعضُّون، إذا رعت إبل : يرعى الِعضَّ . وقد أَعضُّوا. وأَعضَِّت األرض، فهي وبعرٌي عاضٌّ هم الِعضَّ

 ( .2ُمِعضٌَّة كثريُة العض )
 عوض: واحد االعواض. تقول منهال ]عوض[



_________ 
 ( هو زيد بن الكس النمري.1)
( وىف املخطوطة زايدة: وهى الىت عليها تعليقات لنصر اهلوريىن: )علض( علضت الشئ أعلضه علضا: إذا 2)

 حنو الوتد وما أشبهه. وكذلك علهضته علهضة، إذا عاجلته. والعلوض: ابن آوى.حركته لتنزعه، 
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عاَضين فالٌن، وأعاَضين، وَعوَّضين، وعاَوَضين، إذا أعطاك الِعَوَض. واالسم املَعوَضُة. واْعتاَض وتـََعوََّض، أي 
 ( :2( . واستعاض: طلب العوض. وأما قول الراجز )1َوَض )أخذ العِ 

( 4( * فهو فاعل مبعىن مفعول، مثل عيشة راضية مبعىن مرضية. وعوض )3ك والعارض منك عائض )هل ل
معناه األبُد، يضم ويفتح بغري تنوين، وهو للمستقبل من الزمان، كما أنَّ َقطُّ للماضي من الزمان، ألنك تقول 

ارقتك. وال جيوز أن تقول عوض ما فارقك تريد ال أفارقك أبدًا، كما تقول يف املاضي: َقطُّ ما فَعْوُض ال أ
( 6( : َرضيَعْي لباٍن َثْدَي ُأمٍ  تقامَسا )5فارقتك كما ال جيوز أن تقول قط ما أفارقك. قال االعشى ميدح رجال )

 * أبسخم داج عوض ال نتفرق *
_________ 

كما نقله م ر   ن بينهما فرق، وهو أن العوض أشد خمالفة للمعوض منه من البدل،( والعوض: البدل، ولك1)
 عن أبن جىن.

 ( هو أبو حممد الفقعسى.2)
 ( بعده: يف هجمة يسئر منها القابض3)
 ( عوض مثلثة اآلخر مبنية.4)
 ( هو احمللق وامسه عبد العزى بن حنتم بن شداد.5)
 ( يف اللسان: " حتالفا ".6)
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العاِئضنَي، كما تقول: ال آتيك دهر  يقول: هو والندى َرِضعا من ثدٍي واحد. ويقال: ال آتيك َعْوضَ 
بكر بن وائل. وأنشد: حلفت مبائرات الداهرين. وقال ابن الكلىب: عوض يف بيت االعشى: اسم صنم كان ل



( * قال: والسعري: اسم صنم كان لعنزة خاصة. ويقال: افعل 1حول عوض * وأنصاب تركن لدى السعري )
 ومن ذي أُنٍف، أي فيما ُيْستَـْقبل.ذاك من ذي َعْوض، كما يقال من ذي قـَْبُل، 

 فصل الغني
( واملالل. 2َك، أي قصدك والَغَرُض أيضاً: الضجُر )الَغَرُض: اهلدف الذي يرمى فيه. وفهمُت َغَرضَ  ]غرض[

 وقد َغِرَض ابملَقاِم يـَْغَرُض َغَرضاً. وأْغَرَضُه غريه. ويقال أيضاً: َغِرْضُت إليه، مبعىن اشتقت إليه. قال االخفش:
 (3تفسريها غرضت من هؤالء إليه، الن العرب توصل هبذه احلروف كلها الفعل. قال الشاعر )

_________ 
. م ر. والسعري ضبط بفتح السني ( قال الصغاىن: والبيت ليس لالعشى بل لرشيد ابن رميض املنزى اهـ1)

 ضبط يف قلم مادته وىف هذه املادة. لكن ضبطه صاحب القاموس ابلعبارة مصغرا
 . م ر.( قوله الضجر، ومن سجعات االساس: " إذا فاته الغرض فته الغرض " أي الضجر اهـ2)
 .( الكاليب3)
 (3 -صحاح  - 138)
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( * وغرض الشئ ِغَرضاً، مثال َصُغَر ِصَغرًا، 1فمن يك مل يغرض فإىن وانقيت * حبجر إىل أهل احلمى غرضان )
 غريض. قال أبو زبيد الطائى يصف أسدا: َيَظلُّ ُمِغب اً عنده من َفراِئٍس * ريٌّ. يقال: حلمٌ فهو َغريٌض، أي ط

رفات عظان أو غريض مشرشر * مغبا، أي غااب. مشرشر، أي مقطع. ومنه قيل ملاء املطر: َمْغروٌض وَغريٌض. 
( : َتذَكََّر 3ِع * وقال آخر )يِ ِب املُسَتنق( : ِبَغريِض ساريٍة أَدرَّْتُه الَصبا * من ماِء أْسَجَر طَ 2قال الشاعر )

ْتُه * ُمَشعَشَعٌة مبَْغروٍض زالل * واإلْغريُض والَغريُض: الطَْلُع. ويقال: كل أبيض طرى )  ( .4َشْجَوُه وَتقاَذفـَ
_________ 

 ( بعده: حتن فتبدى ما هبا من صبابة * وأخفى الذى لوال االسى لقضاىن1)
 ( احلادرة.2)
 بيد.( هو ل3)
عات االساس: " كأن ثغرها إغريض، وريقها ريق غريض، يشفى برتشفه املريض ". فاالغريض: ما ( ومن سج4)

 يشق عنه الطلع. وريق الغيث لشد الياء: أوله.
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وقوهلم: وردت املاء غاِرضاً، أي ُمْبكرًا. والُغْرَضُة ابلضم: التصدير، وهو للَرْحِل مبنزلة احلزام للسرج، والبطان 
ل كتب وكتب. ويقال للغرضة أيضا: غرض، واجلمع اجلمع غرض، مثل بسرة وبسر، وغرض مثللقتب. و 

غروض، مثل فلس وفلوس، وأغراض. وغرضت البعري: شددت عليه الَغْرَض. واملَْغِرُض من البعري، كاحملزم من 
 ( :1الدابة، وهو جوانب البطن أسفل االضالع اليت هي مواضع الَغْرِض من بطوهنا. وقال )

( : ال أتواي للحوض أن 3االانء أغرضه، أي مالته. قال الراجز ) ( * وغرضت2شربن حىت تنقض املغارض )ي
( * والغرض: النقصان عن امللء. وهذا احلرف من االضداد. قال 4يغيضا * أن تغرضا خري من أن تغيضا )

 الراجز: لقد َفدى َأْعناقـَُهنَّ املَْحُض * والَدْأُظ حىت ما هلن غرض *
_________ 

 ( أبو حممد الفقعسى.1)
 بعده: (2)
 ( أبو ثروان العكلى.3)
 ( ويروى: " أن تغرضا " من أغرضه، حكاه اللحياىن4)
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( . يقال َغرِ ْض يف ِسقائَك، أي ال متأله. وفالٌن حبٌر ال 1ويقال: الَغْرُض: موضع ماء تركته فلم جتعل فيه شيئاً )
ل غرضت املرأة سقاءها تـَْغِرُضُه َغْرضاً: خَمََضْته فإذا مثَّر وصار ل ابن السكيت: يقايـَُغرِ ُض، أي ال ينزح. قا

 مَثريًَة، قبل أن جيتمع زُْبُده، َصبَّتُه فَسقْتُه القوم. ويقال أيضاً: َغَرْضنا الَسْخَل، أي فطمناه قبل إانه.
منه يف لغة أهل ْضَتُه، واألمُر َغضَّ طرفه، أي َخفضه. وغض من صوته. وكل شئ كففَته فقد َغضَ  ]غضض[

احلجاز اْغُضْض. ويف التنزيل: }واْغُضْض من َصْوِتَك{ . وأهل جند يقولون: ُغضَّ طرفك ابإلدغام. قال جرير: 
( إنك من مُنرَْيٍ * فال َكْعباً بـََلْغَت وال كالاب * واْنِغضاُض الطرِف: اْنِغماُضُه. وظيٌب َغضيُض 2فـَُغضَّ الَطْرَف )

 ، أي فاتره.الطرفِ 
_________ 

 ( وقال بعضهم: كاالمت. وبه فسر قول الراجز:1)
 . م ر.والدأظ حىت ما هلن غرض * اهـ

 ( غض الطرف: كف البصر.2)
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( . وأنشدان أبو الغوث: وما كان غض الطرف منا سجية * ولكننا يف 1وغض الطرف: احتمال املكروه )
طرى. تقول منه َغِضْضَت وَغَضْضَت َغضاَضًة وُغضوَضًة. وكلُّ أي مذحج غرابن * وشئ غض وغضيض، 

، حنو الشباب وغريه. والَغضيُض: الطَْلُع إذا بدا. وَغضَّ منه يـَُغضُّ ابلضم، إذا وضع ونقص من  انضٍر َغضٌّ
ان. ه أقدره. يقال: ليس عليك يف هذا األمر َغضاَضٌة، أي ِذلٌَّة ومنقصًة. وتغضغض املاء، أي نقص. وغضغضت

يقال: فالٌن حَبر ال يـَُغْضَغُض. قال األحوص: سأطلُب ابلشام الوليَد فإنه * هو البحُر ذو التيَّاِر ال يـَتَـَغْضَغُض * 
 ويقال: مات فالٌن ببطنته مل يـَتَـَغْضَغْض منها شئ، كما يقال: مات وهو َعريُض الِبطان، أي مسنٌي من كثرة املال.

 نُّ. وقد َغَمَض املكاُن ابلفتح يـَْغُمُض غموضا.طمئالغاِمُض من األرض: امل ]غمض[
_________ 

( يف القاموس: غض طرفه غضاضا ابلكسر، وغضا وغضاضا وغضاضة بفتحهن: خفضه، واحتمل املكروه. 1)
 ومنه: نقص ووضع من قدره. والغصن: كسره فلم ينعم كسره.
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غاِمُض، واحدها جلمع ُغموٌض وأْغماٌض. وكذلك املَ وكذلك غمض ابلضم غموضة وَغماَضًة ومكاٌن َغْمٌض، وا
َمْغَمٌض، وهو أشدَّ غورًا. والغاِمُض من الكالم: خالُف الواضح. وقد َغُمَض ُغموَضًة، وَغمَّْضُتُه أان تـَْغميضاً. 

هللا تعاىل: وتـَْغميُض العني: إْغماُضها. وَغمَّْضُت عن فالن، إذا تساهلت عليه يف بيٍع أو شراٍء، وأْغَمْضُت. قال 
أن تـُْغِمضوا فيه{ . يقال: أْغِمْض يل فيما بعتين ; كأنَّك تريد الزايدة منه لرداءته واحلطَّ من }ولستم آبِخذيه إال 

مثنه. واْنِغماُض الطرِف: انغضاضه. وَغمََّضِت الناقُة، إذا ردَّت عن احلوض فحملت على الذائد مغمضة عينيها 
 فوردت. قال أبو النجم:

* ويقال: ما اكتحلت َغماضاً وال ِغماضاً وال ُغمضاً ابلضم، وال تـَْغميضاً ( 1التَـْغميُض إن مل تـُْرَسِل ) يرسُلها
وال تـَْغماضاً، أي ما منُت، وما اْغَتَمَضْت عيناَي. وما يف هذا األمر َغميَضٌة، أي عيٌب. ورجٌل ذو َغْمٍض، أي 

 خامٌل ذليٌل. قال
_________ 



 ( بعده:1)
 ى ابليتيم احملثل:خوصاء ترم
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 ( منَك ِذلَُّة ذي َغْمضٍ 1كعب بن ُلَؤي  ألخيه عامر بن لؤي : لئن كنت مثلوَج الفؤاد لقد بدا * جبمع لؤيٍ  )
واْنغاَض مثله. وغيَض املاء: فُِعَل به ذلك. وغاَضُه هللا،  غاَض املاُء يَغيُض َغْيضاً، أي َقلَّ ونضب. ]غيض[

وأغاَضُه هللا أيضاً. وغاَض مثُن الِسلعِة، أي نقص. وِغْضُتُه أان. قال الراجز: ال أتواي يتعدى وال يتعدى. 
( * أن تغرضا خري من ان تغيضا * يقول: أن متآله خري من أن تنقصاه. وقوله تعاىل: 2للحوض أن يغيضا )

سته. ويقال: غاض الكرام، وما تغيُض األرحاُم{ ، قال االخفش: أي وما تنقص. وَغيَّْضُت الدمَع: نقصته وحب}
 أي قلوا. وفاض اللئام، أي كثروا. وقوهلم: أعطاه َغْيضاً من فيٍض، أي قلياًل من كثري.

_________ 
 ( يف اللسان: " جلمع لؤى ".1)
 ، صوابه من اللسان وإصالح املنطق.( يف املطبوعة االوىل: " أن يغيضا "2)
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تمع فينبت فيه الشجر، واجلمع ِغياٌض وأْغياٌض. وَغيََّض االسد، أي ألف والغيضة: االمجة، وهى مغيض ماء جي
 الغيضة.

 ءفصل الفا
الفرض: احلز يف الشئ. يقال: فرضُت الزنَد والسواَك. وفـَْرُض الزنِد: حيث يُقدح منه. وفـَْرُض  ]فرض[

َهُة النهر. قال لبيد: جتري خزائُنُه القوِس: هو احلَزُّ الذي يقع فيه الوتر، واجلمع ِفراٌض. والِفراُض أيضاً: فـُوَّ 
وقوهلم: ما عليه ِفراٌض، أي شئ من لباس. والفرض:  على من انبَُه * َجْرَي الُفراِت على ِفراِض اجلَْدَوِل *

جنس من التمر. قال األصمعي: َأجوُد مَتِْر ُعماَن الفرض والبلعق. قال شاعرهم: إذا أكلت مسكا وفرضا * 
ضا * والفرض: ما أوجبه هللا تعاىل، مسِ ي بذلك ألنَّ له معاملَ وحدودًا. وقوله تعاىل: ذهبت طوال وذهبت عر 

ذَ   نَّ من ِعبادك نصيباً َمْفروضًا{ أي ُمْقَتَطعاً حمدودًا. وامِلْفَرُض: احلديدُة الىت حيز هبا.}أَلختَِّ
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أنزلناها وفرضناها{ ابلتشديد، قال أبو  والفريض: السهم املفروض فوقه. والتفريض: التحزيز. وقرئ: }سورة
عمرو بن العالء: فصلناها. وفرضة النهر: ثـَْلمته اليت منها ُيستقى. وفـُْرَضُة البحر: حمطُّ السفن. وفـُْرَضُة 

الفرض: الرتس. وأنشد أبو عبيد لصخر الغى: أرقت له الدواِة: موضع الِنْقِس منها. وفـُْرَضُة الباب: جنرانه. و 
* ر قلب ابلكف فرضا خفيفا * وال تقل: قرصا خفيفا. والفرض: القدح. قال عبيد بن االبرص  شيمثل ملع الب

يصف برقا: فهو كنرباس النبيط أو الفر * ض بكف الالعب املسمر * املسمر: الذى دخل يف السمر. 
أفْـَرْضُتُه، إذا أعطيته. وقد يقال: ما أصبُت منه فـَْرضاً وال قـَْرضاً. وفـََرْضُت الرجَل و  والفرض: العطية املوسومة.

فـََرْضُت له يف العطاء، وفـََرْضُت له يف الديوان. وفـََرَضِت البقرُة تـَْفِرُض ُفروضًا، أي َكرِبَْت وطعنت يف السن . 
 ومنه قوله تعاىل:
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: الذي يعرف " ال فارض وال ِبْكٌر ". وكذلك فـَُرَضِت البقرُة تـَْفُرُض ابلضم َفراَضًة. والفاِرُض والفَ  َرِضيُّ
( : 1ائض. والفاِرُض: الضخُم من كل شئ. قال االخفش: يقال حلية فارضة، إذا كانت عظيمة. وأنشد )الفر 

( * وفرض هللا علينا كذا واْفرَتََض، أي أوجب. 3( فيها رجال فرض )2شيب أصداغى فرأسي أبيض * حمامل )
أفْـَرُضُكْم زيٌد ". والفريَضُة أيضاً: ما  فراِئَض. ويف احلديث: " واالسُم الفريَضُة. ويسمَّى العلُم بقسمة املواريث

 ُفرض يف السائمة من الصدقة. يقال: أفْـَرَضِت املاشيُة، أي وجبت فيها الَفريَضُة، وذلك إذا بلغت نصااب.
_________ 

 ( لرجل من فقيم.1)
 ( يف املطبوعة االوىل: " حمافل "، صوابه يف اللسان.2)
أو كاملراض غري أن مل ميرضوا * لو يهجعون سنة مل يغرضوا * إن قلت  ل الرباذين إذا أترضوا *( بعده: مث3)

 يوما للغداء أعرضوا * نوما وأطراف السبال تنبض * وخبئ امللتوت واحملمض:
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 والفريضتان: اجلََذَعُة من الغنم واحِلقَُّة من االبل.
: الكسُر ابلتفرقة. وقد  ]فضض[ ُضِض هللا َفضَُّه يـَُفضُُّه، وَفَضْضُت ختَم الكتاِب. ويف احلديث: " ال يـَفْ الَفضُّ

( : ما يـَُفضُّ به املدر. وفضاض الشئ: ما تفرق منه عند 1فاَك " وال تقل بكسر: ال يـُْفِضْض. وامِلَفضَُّة )
ه. وانـَْفضَّ الشئ، أي انكسر. وفضضت القوم فانـَْفضُّوا، أي فرَّقتهم فتفرَّ  قوا. وكلُّ شئ تفرق فهو كسرك إايَّ

هللا " يعين ما انـَْفضَّ من نطفة الرجل وتردَّد يف صلبه. والفاضة: فضض. وىف احلديث: " أنت َفَضٌض من لعنة 
الداهية. وتفضض الشئ، أي تفرََّق. والَفضيُض: املاء العذب. وقد افْـَتَضْضُت املاَء، إذا أصبَته ساعَة خيرج. 

 اء السائل. والفضة معروفٌة، وجلاٌم ُمَفضٌَّض، أي مرصٌَّع ابلفضة.وقال أبو عبيد: الفضيض امل
_________ 

 ( وزاد يف القاموس: " واملفضاض ".1)
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 والفضفضة: سعة الثوب والدرع والعيِش. يقال: ثوٌب َفْضفاٌض، وعيٌش َفْضفاٌض، ودرٌع َفْضفاَضٌة، أي واسعٌة.
إليه. والتفويُض يف النكاح: التزويج بال َمْهٍر. وقوٌم فـَْوضى، أي متساوون ال  ليه األمَر، أي ردَّهفـَوَّض إ ]فوض[

( : ال َيْصُلُح الناُس فـَْوضى ال َسراَة هلم * وال َسراَة إذا ُجهَّاهُلُم سادوا * 1رئيَس هلم. قال األفَوُه األْوديُّ )
ركاء فيها. وفـَْيضوضى مثله، مُيَدُّ فوضى بينهم، أي هم ش ونعام فوضى: خمتلط بعضه ببعض. ويقال: أمواهلم

ويقصر. وَتفاَوَض الشريكان يف املال، إذا اشرتكا فيه أمجَع. وهي شركة املُفاوضة. وفاَوَضُه يف أمره، أي جاراه. 
 وَتفاوَض القوُم يف األمر، أي فاَوَض فيه بعُضهم بعضا.

 أي منتشر يف الناس،فاَض اخلرُب يَفيُض واْستفاَض، أي شاع. وهو حديث مستفيض،  ]فيض[
_________ 

( مثله يف املزهر، ومن هنا تعلم غلط بعض احلواشى الفقهية يف عز وهذا الشعر لسيدان على كرم هللا وجهه. 1)
 قاله نصر.
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وال تقل ُمْستفاٌض إال أن تقول ُمْستفاٌض فيه. وبعضهم يقول: اْسَتفاضوُه فهو ُمْسَتفاٌض. ويقال: اْستفاَض 
دي شجرًا، أي اتَّسع وكثر شجره. واملُْسَتفيُض: الذي يسأل إفاَضَة املاء وغريه. ودرٌع ُمفاَضٌة، أي واسعٌة. الوا



ملاء يَفيُض فـَْيضاً وفـَْيضوَضًة، أي كُثر حىتَّ سال على ضفَّة وامرأٌة ُمفاَضٌة، إذا كانت ضخمة البطن. وفاَض ا
، أي ابَح به. وفاَض اللئام: الوادي. وأرٌض ذات فُيوٍض، إذا كانت فيها مياه  َتفيُض. وفاَض صدره ابلسر 

كثروا. وفاَض الرجل يَفيُض فـَْيضاً وفُيوضاً: مات. وكذلك فاَضْت نفسه، أي خرجت روحه، عن أىب عبيدة 
ا وا لفراء، قاال: وهى لغة يف متيم. وأبو زيد مثله. وقال االصمعي: ال يقال فاَض الرجل وال فاَضت نفسه، وإمنَّ
ُض الدمع واملاء. ويقال: أفاَض إانءه، أي مأله حىتَّ فاَض. وأفاَض دموعه، وأفاَضْت دموعه. وأفاَض املاء يَفي

ىًن، أي دفعوا. وكلُّ دفَعٍة إفاَضٌة. وأفاضوا يف احلديث، على نفسه، أي أفرَغه. وأفاَض الناس من عرفاٍت إىل مِ 
 أي اندفعوا فيه.
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( : وأفضن بعد كظومهن جبرة * من 1رََّتُه من كرشه فأخرجها. ومنه قول الشاعر )وأفاض البعرُي، أي دفع جِ 
( * وأفاض ابلقداح، أي ضرب هبا. قال أبو ذؤيب يصف محارا وأتنه: فكأهنن 2ذى االابرق إذ رعني حقيال )

 اجلر ينوب بعضها مناب بعض.راببة وكأنه * يسر يفيض عى القداح ويصدع * يعىن ابلقداح. وحروف 
: وهنُر البصرة يسمَّى الَفْيُض أيضاً. وهنٌر فـَيَّاٌض، أي كثري املاء. ورجٌل  والفيض: نيل مصر. قال األصمعي 

فـَيَّاٌض، أي وهَّاٌب جواٌد. وفرٌس فـَْيٌض، أي كثري اجلري. وقوهلم: أعطاه غيضاً من فـَْيٍض، أي أعطاه قلياًل من 
 كثري.

 فصل القاف
 والقبض: خالف البسط. قبضت الشئ قبضا: أخذته. ]قبض[

_________ 
 ( الراعى.1)
( حقيل، ابلقاف: واد يف داير بىن عكل. وىف املطبوعة االوىل: " حفيل " ابلفاء، صوابه من اللسان ومعجم 2)

 البلدان لياقوت.
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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 

 

 

 الكتاب: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية
 هـ(393املؤلف: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف: 

 حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار
 بريوت -الناشر: دار العلم للماليني 

 م 1987 - هـ 1407بعة الطبعة: الرا
 6عدد األجزاء: 

 تاب موافق للمطبوع، وهو مذيل حبواشي احملقق[]ترقيم الك

ويقال: صار الشئ يف قبضتك، أي يف ِملكك. ودخل مال فالٍن يف القبض، ابلتحريك، وهو ما قبض من 
لضم: ما قـََبْضَت عليه  االنبساط. وانقبض الشئ: صار مقبوضا. والقبضة ابأموال الناس. واالنِقباُض: خالفُ 

ا جاء ابلفتح. واملَْقِبُض بفتح امليم وكسر الباء، من شئ. يقال: أعطاه قبضة م ن سويٍق أو متٍر، أي كفًّا منه. ورمبَّ
. وأقْـَبْضَت السيف والسكني، أي  جعلت له َمْقِبضًا. من القوس والسيف: حيث يـُْقَبُض عليه جبمع الكف 

َقِبضاً ، للذي يتمسك ابلشئ مث ال يلبث أن يدعه ويرفضه. ويقال: رجٌل قـَُبَضٌة رَُفَضةٌ  وراٌع قـَُبَضٌة، إذا كان ُمنـْ
ال يتفسَّح يف رعي غنمه. وتـََقبََّض عنه، أي امْشأز . وتـََقبََّضِت اجللدة يف النار، إذا انزوت. وقبضت الشئ 

ن، أي مات، فهو مقبوٌض. والَقْبُض: ه. وَتقبيُض املال: إعطاؤه ملن أيخذه. وقُِبَض فالتـَْقبيضاً: مجعته وزويت
 نه قوله تعاىل: }أَومَلْ يـََرْوا إىل الطَّرِي فوَقهْم صافَّاٍت ويقبضن{ .اإلسراُع، وم
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( * أن 1ورجل قابض وقبيض بني الَقباضِة، إذا كان منكمشاً سريعاً. قال الراجز: يعجل ذا القباضة الوحيا )
، أي سري يرفع املئزر عنه شيا * وفرسٌ  ُع نقل القوائم. والقْبُض: السوُق السريُع، يقال: هذا حاد َقبيُض الشدِ 



قابض. قال الراجز: كيف تراها واحلداة تقبض * ابلغمل ليال والرحال تنغض * وحاد قـَبَّاٌض وقـَبَّاَضٌة. قال 
 رؤبة:

ُبضاُت زائدة. قال الفرزدق: إذ( * والقنبضة من النساء: القصرية، والنون 2قـَبَّاَضٌة بني العنيف واللبق ) ا الُقنـْ
 السوُد َطوَّْفَن ابلُضحى * َرَقْدَن عليهنَّ احِلجاُل املسجف * والرجل قنبض.

 قرضت الشئ أقرضه ابلكسر قرضا: قطعته. يفال: جاء فالن وقد قرض رابطه. ]قرض[
_________ 

حتمل املشيا * سريع. وقبله: أتتك عيش ( يف املطبوعة االوىل: " الوخيا " صوابه من اللسان. والوحى: ال1)
 ماء من الطثرة أحوذاي

 ( قبله:2)
 ألف شىت ليس ابلراعى احلمق:
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والفأرة تقرض الثوب. والَقْرُض أيضاً: قول الشعر خاصًَّة. يقال قـََرْضُت الشعر أْقِرضه، إذا قلته. والشعر 
 قول عبيد بن االبرص: قريض. ومنه

بعري من جرته. وكذلك املقروض. وبعضهم حيمل ( * والقريض أيضاً: ما يُردُُّه ال1ريض )حال اجلريض دون الق
قول عبيد على هذا. والقراضة: ما سقط ابلَقْرِض، ومنه ُقراَضُة الذهب. وامِلْقراُض: واحد املقاريِض. وقـََرَض 

اِل{ : }وإذا َغَرَبْت تـَْقِرُضُهْم ذات الشمَدرَجوا ومل يبَق منهم أحٌد. وقوله تعاىل فالٌن، أي مات. وانـَْقَرَض القوُم:
، قال أبو عبيدة: أي ختلِ فهم مشااًل وجتاوزهم وتـَْقطعهم وترتكهم عن مشاهلا. ويقول الرجل لصاحبه: هل مررت 

لرمة: إىل ظعن يقرضن أجواز مشرف مبكان كذا وكذا؟ فيقول املسئول: قـََرْضُتُه ذاَت اليمني ليال. وأنشد لذى ا
وضعان. يقول نظرت إىل ظعن يقرضن، أي جيزن بني وعن أمياهنن الفوارس * ومشرف والفوارس: م* مشاال 

 هذين املوضعني.
_________ 

( اجلريض: الغصص. والقريض: الشعر. وهذا النص من االمثال، ورسم يف املطبوعة االوىل على أنه شعر، 1)
 خطأ.

 (3 -ح صحا  - 139)
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لكسر: لغة فيه، حكاها الكسائي. واستقَرْضُت من فالن، أي ملال لتقضاه. والقرض ابوالقرض: ما تعطيه من ا
َض فأقْـَرَضين. واْقرَتَْضُت منه: أي أخذت منه الَقْرَض. والَقْرُض أيضاً: ما َسلَّْفُت من إحسان طلبت منه الَقرْ 

( 2ا * أو سيئا ومدينا )( : كل امرئ سوف جيزى قرضه حسن1ومن إساءة ; وهو على التشبيه. قال الشاعر )
َرْضُتُه قـَْرضًا، وقاَرْضُتُه، أي جازيته. والتَـْقريُض مثل ما داان * وقال هللا تعاىل: }وَأْقِرضوا هللا قَـْرضاً َحَسنا{ . وقَـ 

. قال الشاعر: إنَّ  مثل التقريِظ. يقال: فالن يُقرِ ُض صاحَبه، إذا مدحه أو ذمَّه. ومها يتقاَرضاِن اخلري والشر 
ا * يـََتقاَرضاِن وال أخا للُمْقرِتِ * واملُقاَرَضُة: املضاربُة. و ال قد قاَرْضُت فالانً ِقراضاً، أي دفعت َغينَّ أخو الَغينِ  وإمنَّ

 إليه مااًل يتَِّجُر فيه. ويكون الربُح بينكما على ما تشرتطان والوضيعة على املال.
_________ 

 ( أمية بن أىب الصلت.1)
 أو مدينا ". ( يف اللسان: "2)
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 وابن ُمْقَرٍض: ُدَويـْبٌَّة يقال هلا ابلفارسية: " دله ". وهو قتال احلمام.
 الطائر: هوى يف َطريانه، ومنه انقضاض الكواكب. ومل يستعملوا انـَْقضَّ احلائُط، أي سقط. وانـَْقضَّ  ]قضض[

وا من إحداهن ايء، كما قالوا: تظىن من منه تفعل إال مبدال، قالوا: تقضى، فاستثقلوا ثالث ضادات فأبدل
 الظن. قال العجاج:

الَقَضُض: احلصى الصغاُر. َقضَّْت عليهم. و ( * وقضضنا عليهم اخليل، فانْـ 1تـََقضِ َي البازي إذا البازي َكَسْر )
ع بني يقال منه: َقضَّ الطعاُم يـََقضُّ ابلفتح، فهو طعاٌم َقِضٌض. وقد َقِضْضُت منه أيضاً، إذا أكلته ووق

أضراسك حًصى: والِقضَُّة ابلكسر: ُعْذرَُة اجلارية. والِقضَُّة أيضا: أرض ذات حصى. قال الراجز يصف دلوا: 
تقلت مثل شدق العلج * وأقض الرجُل مضجَعه، وأَقضَّ عليه املضجُع ة من شرج * مث اسقد وقعت يف قض
 أي ترتب وخشن.
_________ 

 ( قبله:1)
 بدر: إذا الكرام ابتدروا الباع
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ودرٌع َقضَّاُء، أي خشنُة وأقض هللا عليه املضجَع، يتعدى وال يتعدى. واْستَـَقضَّ مضجَعه، أي وجده خشناً. 
امَلسِ  مل تَنَسِحْق بعُد. ويقال: أَقضَّ فالٌن، إذا تتبََّع املطامَع الدنيََّة. وجاؤا قضهم بقضيضهم، أي جاءوا 

يم قضها بقضيضها * متسح حويل ابلبقيع سباهلا * وهو منصوب على نية أبمجعهم. قال الشماخ: أتتىن سل
ريه جمرى كلهم. واقتض اجلارية: افرتعها. وقضضت اللؤلؤة أقضها ابلضم: املصدر. ومن العرب من يعربه وجي

( : كم جاوزت من 1ثقبتها. والقضقضة: صوت كسر العظام. وأسد قضقاض: يقضقض فريسته. قال الراجز )
 ض * وأسد يف غيله قضقاض * وكذلك أسد قضاقض.حية نضنا
 (2. قال رؤبة خياطب امرأة )قعضت العود: عطفته كما تعطف عروش الكرم واهلودج ]قعض[

_________ 
 ( رؤبة.1)
 ( يف اللسان " خياطب امرأته ".2)
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ضا * يقول: إن ترى أيتها لعريش القعضا * فقد أفدى مرمجا منقإما ترى دهرا حناين حفضا * أطر الصناعني ا
رم حناين فقد كنت أفدى يف حال شباىب، هلداييت يف املفاوز، وقوتى على السفر. وسقطت النون من " املرأة اهل

 ترين " للجزم ابجملازاة. وما زائدة. والصناعني: تثنية امرأة صناع. والقعض: املقعوض، وصف ابملصدر كقولك:
 ماء غور. والعريش ههنا: اهلودج.

قـَوَّْضُت البناَء: نقضته من غري هدٍم. وتـََقوََّضِت احلَِلُق والُصفوُف: انتقضْت وتفرقت. وهو مجع َحْلقٍة  قوض[]
 ( .1من الناس )

يُّضًا. قال أبو زيد: اْنقاَض اجلداُر اْنِقياضًا، أي تصدَّع من غري أن يسقط. فإن سقط قيل: تـََقيََّض تـَقَ  ]قيض[
 فإن تصدَّعْت ومل تنفلق قيل: انقاضت فهى منقاضة. يُّضاً، إذا انكسرْت ِفَلقاً. قال:وتـََقيََّضِت البيضُة تـَقَ 

_________ 
( وتقوض البيت تقوضا، وقوضته أان تقويضا، إذا نزعت أعواده وأطنابه، وكل مهدوم مقوض. هكذا 1)

 وجدت هذه الزايدة يف نسخة.
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: اْنقاَضِت الرَكِ والقارورة مثله. وِقْضُتها أان فاْنق قال: يَُّة، واْنقاَضت الِسنُّ، أي َتَشقََّقْت اَضْت. قال األصمعي 
طواًل. وأنشد أليب ذؤيب: ِفراٌق َكَقْيِض الِسنِ  فالَصرْبَ إنَُّه * لكلِ  ُأانٍس َعثْـَرٌة وُجبوُر * ويروى ابلصاد. والَقْيُض: 

اِن كما تقول بـَيِ عاِن. َضًة، أي عاوْضته مبتاٍع. ومها قـَيِ ضالبيض األعلى. وقاَيْضُت الرجل ُمقايَ ما تفلَّق من قشور 
وقيض هللا فالان لفالن، أي جاء به وأاتحه له. ومنه قوله تعاىل: }وقـَيَّْضنا هلم قـَُرانَء{ . وتـََقيََّض فالن أابه، أي 

 أشبهه.
 فصل الكاف

ضاً، إذا . وقد َكَرَضِت الناقُة َتْكِرُض َكرْ لفظه الناقُة من رمحها بعد ما قبلْتهُ الِكراُض: ماُء الفحِل ت ]كرض[
: الِكراُض َحَلُق الَرِحِم، ال واحد هلا من لفظها. وأنشد للطرماح: سوف تدنيك من  َلَفظَْته. وقال األصمعي 

 لت يعارة يف عراض:مليس سبنتا * ة أمارت ابلبول ماء الكراض * أضمرته عشرين يوما ونيلت * حني ني
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 : واحدهتا كرضة، ابلضمو عبيدةوقال أب
 فصل الالم

 دليل لضالض، أي حاذق. وَلْضَلَضُتُه: كثرُة تلفٌِّتِه مييناً ومشااًل. قال الراجز: ]لضض[
 (1وبـَْلَدٍة تـَْغىب على اللضالض )

 فصل امليم
اللنب حَمْضاً إال إذا  املاء، حلوًا كان أو حامضاً. وال يسمَّى املَْحُض: اللنب اخلالُص، وهو الذي مل خيالطه ]حمض[

احض أي ذو حمض، كقولك: اتمر والبن. وحمضت الرجل: سقيته احملض. وكذلك كان كذلك. ورجل م
االحماض. وامتحضت أان. قال الراجز: امتحضا وسقياىن الضيحا * فقد كفيت صاحيب امليحا * ويقال أيضا: 

ٌة * تـَْعلو ئي: ُقْل للغواين َأَما ِفيُكنَّ فاِتكَ . وكل شئ أخلصته فقد أحمضته. وأنشد الكساحمضته الود وأحمضته
 اللئيَم بضرٍب فيِه إحماض *

_________ 
 ( يف اللسان: وبلد يعيا على اللضالض * أيهم مغرب الفجاج فاضى:1)
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لٍب وعرىب حمض، أي خالص النسِب، الذكر واألنثى واجلمع فيه سواٌء. وإن شئت أنَّثت وثنَّيَت ومجعت، مثل قَ 
 وحَبٍت. وقد حَمَُض ابلضم حُموَضًة، أي صار حمضا يف حسبه.

( . واملَخيُض واملَْمخوُض: 1وأخْمُُضُه وأخمُِْضُه، ثالث لغاٍت. وامِلْمَخَضُة: اإلْبريُج )خَمَْضُت اللنَب أخْمَُضُه  ]خمض[
َض. ومتََخََّض اللنُب واْمَتَخَض، أي حَترَّك. اللنب الذي قد خمَُِض وأِخَذ زُْبُدُه. وأخْمََض اللنُب، أي حان له أن مُيْخَ 

حسان أحد بىن احلارث بن مهام بن مرة، يف املمخضة،  وكذلك الولد إذا حترك يف بطن احلامل. قال عمرو بن
 ( ال تلومى * وأبقى إمنا ذا الناس هام *2خياطب امرأته: أال اي أم عمرو )

_________ 
 ليب َمَودَّهُتا * كما متخَّض يف إبرجيه اللنب( وأنشد يف اللسان: لقد متخض يف ق1)
قيس "، وهى زوجته، وكان قد نزل به ضيف يقال له  ( قال ابن برى: املشهور يف الرواية: " أال اي أم2)

 إساف، فعقر له انقة فالمته. ومن القصيدة: أىف انبني انهلما إساف * أتوه طلىت ما إن تنام:
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الركام * وكسرى إذ تقسمه بنوه * أبسياف كما اقتسم اللحام *  س * أطال حياته النعمأجدك هل رأيت أاب قبي
قوله " متخضت " ينوب مناب قوله لقحت بولد، الهنا  متخضت املَنوُن له بيوٍم * أىن ولكلِ  حاملة متام * فجعل

واملخاض: وجع الوالدة.  ما متخضت ابلولد إال وقد لقحت. وقوله: " أىن " أي حان والدته لنمام أايم احلمل.
وقد خمََِضِت الناقُة ابلكسر مَتَْخُض خماضا، مثل مسع مساعا. وكل حامل ضرهبا الطلق فهي ماِخٌض، واجلمع 

( . واملَخاُض أيضاً: احلوامُل من النوق، واحدهتا َخِلَفٌة، وال واحد هلا من لفظها. ومنه قيل للفصيل 1ٌض )خُمَّ 
ثانية: ابن خماض، واالنثى ابنة خماض، النه فصل عن أمه وأحلقت أمه ابملخاض إذا استكمل احلول ودخل يف ال

 تعريفه ( ، سواء لقحت أم مل تلقح. وابن خماض نكرة، فإذا أردت2)
_________ 

 ( وزاد يف القاموس: مواخض.1)
 ( يف اللسان: " هو الذى محلت أمه أو محلت البل الىت فها أمه وإن مل حتمل هي ".2)
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( : َوَجْدان هَنَْشاًل َفَضَلْت فـَُقْيماً * كَفْضِل ابِن 1أدخلت عليه االلف والالم إال أنه تعريف جنس. قال الشاعر )
ع إال بناُت خَماٍض وبناُت َلبوٍن وبناُت آوى. قال الفراء: خَمَْضُت املَخاِض على الفصيِل * وال يقال يف اجلم

أنشد: إن لنا قليذما مهوما * يزيدها خمض الدال مجوما * ويروى: " خمج الدال ابلدلو، إذا هنَْزُت هبا يف البئر. و 
." 

َرَض الرجُل، إذا وقع يف ماله املََرُض: الُسْقُم. وقد َمِرَض فالن وَأْمَرَضُه هللا. قال يعقوب: يقال َأمْ  ]مرض[
عليه يف َمَرِضِه. والتمريُض يف األمر: التضجيُع العاَهُة. وامِلْمراُض: الرجُل املسقاُم. وَمرَّْضُتُه مَتْريضاً، إذا قمت 

س مريضة، إذا مل تكن صافية. وعني مريضة: فيها فيه. والَتماُرُض: أن يُري من نفسه املََرَض وليس به. ومش
 فتور.
_________ 

 ( يف اللسان: " قال جرير. ونسبه ابن برى للفرزدق يف أماليه ".1)
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( : وَلِكْن حتت ذاَك الَشْيِب َحْزٌم * إذا ما َظنَّ 1قال الشاعر ) ارب اإلصابة يف الرأي.وأْمَرَض الرجُل، أي ق
 أو أصااب َأْمَرضَ 

أَمضَّين اجلرُح إْمضاضاً، إذا أوجَعك. وفيه لغٌة أخرى َمضَّين اجلرح، ومل يعرفها االصمعي. وقال  ]مضض[
َمضَّين بغري ألف. والُكْحُل ميُِضُّ العني، أي حيرقها.  ثعلب: يقال قد أَمضَّين اجلرُح. قال: وكان من مضى يقول

، أي حار . 2وَكَحَلُه مبُْلموٍل ) واملََضُض: وجُع املصيبِة. وقد َمِضْضَت اي رجل ابلكسر متض مضضا ( َمضٍ 
َض ومضيضا ومضاضة. واملضمضة: حتريك املاء يف الفم. ويقال: ما َمْضَمْضُت عيين بنوٍم، أي ما منت. ومتََْضمَ 

عينه متضمضا ( * إذا الَكرى يف 3يف وضوئه. ومتََْضَمَض النعاس يف عينه. قال الراجز: وصاحب نبهته ِليَـْنهضا )
* 

_________ 
 ( قبله: رأيت أاب الوليد غداة مجع * به شيب وما فقد الشبااب1)
 ( امللمول: املرود الذى يكتحل به.2)
 ( وبعده:3)

 ميسح ابلكفني وجها أبيضا:
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( * 1قالت ِمضِ  )ومض ابلكسر امليم والضاد: كلمٌة تستعمل مبعىن ال. قال الراجز: َسأَْلُت هل َوْصٌل ف
 وَحرََّكْت يل رأسها ابلنَـْغِض * وهى مع ذلك مطمعة يف اإلجابة. يقال: إنَّ يف ِمضِ  ملطمعا، وهو حكاية صوت.

الراجز اً واْمتَـَعْضُت منه، إذا غضبت وشق عليك. قال َمِعْضُت من ذلك األمر أْمَعُض َمْعضاً وَمَعض ]معض[
 رؤبة:

 ( يرد املعضا2ذا معض لوال )
 فصل النون

نـََبَض الِعْرُق يـَْنِبُض نـَْبضاً ونَبيضاً ونـََبضاانً، أي حتر ك. ومنه قوهلم: ما به َحَبٌض وال نـََبٌض، أي حراٌك.  ]نبض[
َبْضُت القوَس، وأنْبْضُت ابلوتر، إذا جذبتو  َبُض: ( ، ويف املثل: " إنْب3ه مث أرسلته ِلرَتِن  )أنـْ اٌض بغري توتري ". وامِلنـْ

 امِلْنَدُف، مثل امِلْحَبُض، قال اخلليل: قد جاء يف بعض الشعر املناِبُض: املَناِدُف.
_________ 

منونة، موس: يقال: مض مكسورة مثلثة اآلخر مبنية، ومض ( يف اللسان: " سألتها الوصل ". قال يف القا1)
 كلمة تستعمل مبعىن ال.

 " لوال ترد ".( يف اللسان: 2)
 ( يف اللسان: " لرين "3)
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الَنْحُض والَنْحَضُة: اللحُم املكتنز، كلحم الفخذ. قال عبيد: مث أْبري حِناَضها َفرَتاها * ضاِمرًا بعد بُْدهِنا  ]حنض[
نز حلمه. واملرأُة حَنيَضٌة. وحنَُِض على ما مل يسمَّ فاعله، فهو كاهِلالِل * وقد حَنَُض ابلضم فهو حَنيٌض، أي اكت

َتَحَض مث َتَحْضُتُه، أي اعرتقته. وِسناٌن َمْنحوٌض، أي ذهب حلمه. وانـْ له. وحَنَْضُت ما على العظم من اللحم وانـْ
يُباري َشباَة الُرْمِح َخدٌّ ُمَزلٌَّق  ( :1حَنيٌض وقد حَنَّْضُتُه، أي َرقَـّْقُتُه. وهو امِلَسنُّ. قال امرؤ القيس يصف اجلنب )

 * كَصْفِح الِسناِن الصُّلَّيبِ  الَنحيضِ 
يَِنضُّ َنضيضاً: سال قلياًل قلياًل. وُنضاَضُة املاء وغريه. بقيَّته. وُنضاَضُة ولد الرجل أيضاً:  َنضَّ املاءُ  ]نضض[

ة والكربة. وأهل احلجاز يسمُّون الداننري آخرهم، يستوي فيه املذكَّر واملؤنث، والتثنية واجلمع، مثل العجز 



. قال أبو عبيد: وإمنا يسمونه انضا  إذا حتول عينا بعد أن كان متاعا، النه يقال: ما والدراهم الَنضَّ والناضَّ
 نض بيدى منه شئ.

_________ 
 . م.( قال ابن برى: " صوابه يصف اخلد ". اهـ1)
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حقَّه من فالٍن، أي يستنجزه وأيخذ منه الشئ بعد الشئ. أي تيسَّر. وهو َيْسَتِنضُّ  وُخْذ ما َنضَّ لك من َدْيٍن،
والَنضيُض: املاُء القليُل ; واجلمع ِنضاٌض. قال أبو عمرو: الَنضيَضُة: املطر القليُل، واجلمع َنضاِئٌض. قال 

 ( :1األسدي )
وم االخذ إال أَِنضٍَّة * أَِنضََّة ٍة. وأنشد الفراء: وأخوت جن( * وجيمع أيضاً على أَِنضَّ 2) يف كلِ  عاٍم َقْطُرُه َنضاِئضُ 

حَمٍْل ليس قاِطُرها يـُْثري * أي ليس يبلُّ الثرى ويقال: لقد ترَكت اإلبُل املاَء وهي ذاُت َنضيَضٍة وذاُت َنضاِئَض، 
( . والَنضيَضُة: صوُت 3) ، أي سقاها َنضيضاً من اللنبأي ذاُت عطٍش مل تـَْرَو. ويقال: أََنضَّ الراعي سخاَلهُ 

 يِش اللحم ُيْشوى على الرضف. قال الراجز:َنش
 تسمع للرضف هبا نضائضا * والنضنضة: حتريك احلية لساهنا. ويقال للحية: نضناض ونضناضة.

_________ 
 ( هو أبو حممد الفقعسى.1)
 دمي الغادية النضانض( وقبله: اي مجل أسقاك الربيق الوامض * وال2)
 م ر. ه اهنضيضا من اللنب: أي قليال من ( قوله3)
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 قال عيسى بن عمر: سألُت ذا الرم ة عن الَنْضناِض، فلم يزْدين أن حرَّك لسانَه يف فيه.
 ( :1النعض ابلضم: شجر ابحلجاز يستاك به. قال الراجز ) ]نعض[

 (2من اللواتى يقتضنب النعضا )
َغُض ويـَْنِغضُ  ]نغض[ كه كاملتعجِ ب من الشئ. أنـَْغَض رأسه، أي حرَّ نـَْغضاً ونُغوضاً، أي حترَّك. و  نـََغَض رأسه يـَنـْ

ومنه قوله تعاىل: }فسينغضون إليك ُرؤوَسُهْم{ . ويقال أيضًا: نـََغَض فالٌن رأسه، أي حرَّكه. يتعدَّى وال يتعدى، 



ُة الغالِم، نـَْغضاً ونـَْغضاانً. قال حكاه االخفش. وكل حركة يف ارجتاٍف نـَْغٌض. يقال: نـََغَض رْحُل البعري وثَِنيَّ 
 ( * ونغضان الرحل من معال *4جذب الربى وجرية احلبال ) ( :3العجاج )

_________ 
 ( الرجز لرؤبة يذكر شبابه.1)
 ( الرواية: " خدن اللواتى ". وقبله:2)

 يف سلوة عشنا بذاك أبضا * أي يقتطعنه ليستكن به. وبعده:
 فقد أفدى مرمجا منقضا

 لذى الرمة 30روى يف إصالح املنطق ص  (3)
 ( قبله:4)

 عنه حلق االغالل:فرج 
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 والنغض: الظليم حيرك رأسه. قال العجاج:
َهِض * مَبَسٍد فوق 1أصك نغضا ال يىن مستهدجا ) ( * وحمال نـُغٌَّض. قال الراجز: ال ماَء يف املَْقراِة إن مل تـَنـْ

 الُغْرضوُف. ونـََغَض السحاُب، إذا َكُثَف مث خمَض، تراه يتحرَّك بعضه يف بعٍض والاملَحاِل النُـغَِّض * والناِغُض: 
 ( :2يسري. قال الراجز )

 (3بـَْرٌق ترى يف عاِرٍض نغاض )
د للمبالغة. والنَـَفُض،  ]نفض[ َتِفَض. ونـَفَّْضُتُه شدِ  نـََفْضُت الثوَب والشجر أنـُْفُضُه نـَْفضاً، إذا حرَّكته ليَـنـْ

لضم ا تساقط من الورق والثمر، وهو فعل مبعىن مفعول، كالقبض مبعىن املقبوض. والنفاض ابابلتحريك: م
 والنفاضة: ما سقط عن النفض.

_________ 
 ( قبله:1)

 واستبدلت رسومه سفنجا
 ( رؤبة.2)
 ( قبله:3)



 أرق عينيك عن الغماض * وىف االساس: " عن التغماض ". وقال ابن برى: الذى وقع يف شعره:
 سرى يف عارض هناض:برق 
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واملنفض: املنسف. ونفضت املرأة َكِرَشها فهي نَفوٌض: كثريُة الولِد. ونـََفَضِت اإلبُل أيضاً وأَنـَْفَضْت: نُِتَجْت. 
( تنفضان ومل جيد * هلا ثيل سقب يف النتاجني المس * ويروى " تنفضان ". 1قال ذو الرمة: كال كفأتيها )

ى انِفٌض. ونـََفَضْتُه احلمَّى فهو َمْنفوٌض. والنُـْفَضُة ابلضم: ى: ذات الرعدة. يقال: أخذته مُحَّ والناِفُض من احلمَّ 
النُـَفضاُء، وهي رِْعدُة الناِفِض. والنُـْفَضُة أيضاً: املَطرة تصيب القطعة من األرض وختطئ القطعة. وأَنـَْفَض القوُم، 

ابلضم. ومنه قوهلم: " النفاض إذا َفين زادهم واالسم النفاض أي هلكت أمواهلم. وأَنـَْفضوا أيضاً، مثل أرملوا، 
يقطر اجللب " وكان ثعلب يفتحه ويقول: هو اجلدب، أي إذا جاء اجلدب جلبت االبل قطارا قطارا للبيع. 

 والنفاض ابلكسر: إزار من ُأُزر الصبيان. يقال: ما عليه نفاض. قال الراجز
_________ 

 ها ".( يف اللسان: " ترى كفأتي1)
 (3 -صحاح  - 140)
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َعثوَن يف األرض لينظروا هل فيها عدوٌّ أو 1* جارية بيضاء يف نفاض ) ( * والنفضة ابلتحريك: اجلماعة يـُبـْ
( : َيِرد املياه حضريًَة ونَفيضًة 2خوٌف. وكذلك النفيضة حنو الطليقة. قالت سلمى اجلَُهني ة تـَْرثي أخاها أسَعَد )

 إذا امْسََألَّ التُـبَُّع * تعين إذا َقُصَر الظلُّ نصَف النهار. واجلمع النفائض. قال أبو ذؤيب يصف اةِ قط* ِوْرَد ال
املفاوز: هبن نعام بناه الرجا * ل تلقى النفائض فيه السرحيا * هذا قول االصمعي. وهكذا رواه أيضا أبو عمرو 

اه غريه ابلقاف، مجع نقض، وهى الىت جهدها السري. رو و  ابلفاء، إال أنه قال يف تفسريه: إهنا اهلزىل من االبل.
ُفُض  َفْضُتُه وتـَنَـفَّْضُتُه، إذا نظرت مجيع ما فيه. قال زهري يصف البقرة: وتـَنـْ وقد نفضت املكان نفضا، واْستَـنـْ

 عنها َغْيَب ُكلِ  مخيلٍة * وختشى رُماة الَغْوِث من كل مرصد *
_________ 

 ( وبعده:1)



 ضهانتتنهض فيه أميا ا
 ( قوله سلمى: قال ابن برى: صوابه سعدى اجلهنية قال م ر: وهى سعدى بنت الشمردل.2)
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واستنفض القوم، أي بعثوا الَنفيَضَة. ويقال: " إذا تكلَّمَت لياًل فاخِفْض، وإذا تكلَّمَت هنارًا فانـُْفْض "، أي 
 التفْت هل ترى من تكره.

واملُناَقَضُة يف القول: أن  َضُة: ما نُِقَض من حَبل الَشعر.واحلَْبِل والعهِد. والُنقاالنَـْقُض: نـَْقُض البناِء  ]نقض[
َقض به. واالنِْتقاُض: االنتكاُث. والِنْقُض، ابلكسر: البعري  يتكلَّم مبا يـََتناَقُض معناه. والَنقيَضُة يف الِشعر: ما يـُنـْ

َتِقُض عن الكمأة. والِنْقضُ الذي أضناُه السفر، وكذلك الناقُة. واجلمع أْنقاٌض. وا  لِنْقُض أيضاً: املوضُع الذي ينـْ
أيضاً: املَْنقوُض، مثل الِنْكِث. وتـَنَـقََّضِت األرُض عن الكمأِة، أي تـََفطََّرْت. وأَنـَْقَضِت الُعقاُب، أي صوََّتْت. 

 وأنشد االصمعي:
 تنقض أيديها نقيض العقبان * وكذلك الدجاجة. قال الراجز:

 لدجاج املخض * واالنقاض والكتيت: أصوات صغار االبل.تنقض إنقاض ا
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والقرقرة واهلدير: أصوات مسان االبل. قال شظاظ، وهو لص من بىن ضبة: رب عجوز من منري شهربه * 
تعوذ من علمتها االنقاض بعد القرقره * أي أمسعتها. وذلك أنه اجتاز على امرأة من بىن منري تعقل بعريا هلا وت

ظ على بكر، فنزل وسرق بعريها وترك هناك بكره. قال أبو زيد: أنـَْقْضُت ابملعِز إْنقاضاً: ظ، وكان شظاشظا
دعوت هبا. واإلْنقاُض: ُصَوْيٌت مثل النَـْقر. وإْنقاُض الِعْلِك: تصويته، وهو مكروٌه. وأَنـَْقَض احِلْمُل ظهره، أي 

{ . والَنقيُض: صوُت املَحاِمِل والرحال. قال َض َظْهَركَ الذي أَنـْقَ أثقله. وأصله الصوت، ومنه قوله تعاىل: }
 الراجز: شيب أصداغى فهن بيض * حمامل لقدها نقيض

َهْضُتُه ألمر كذا إذا أمرته ابلُنهوِض  ]هنض[ نـْ تـََهَض. واْستـَ َهُض هَنْضاً وهُنوضاً، أي قام. وَأهْنَْضُتُه أان فانـْ هَنََض يـَنـْ
 قاومته.له. وانَهْضُتُه، أي 
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وتَناَهَض القوُم يف احلرب، إذا هَنََض كلُّ فريٍق إىل صاحبه. وهنض النبت، إذا استوى. قال الراجز يصف كربه 
(1: ) 

ذا بسَط جناَحيه ليطري. والناِهُض: فرُخ الطائر الذي َوفـََر جناحاه ( * وهنض الطائر، إ2ورثية تنهض ابلتشدد )
من ريش انِهضٍة * مث أْمهاُه على حجره * والناهض: اللحم الذي  ( : راشه3وهنض للطريان. قال الشاعر )

لذى لرجِل: بنو أبيه الذين يغضبون له. وما لفالٍن انهضة، وهم ايلي َعُضَد الفرِس من أعالها. وانِهَضُة ا
يقومون أبمره. والنَـْهُض من البعري: ما بني املنكب والكتف، واجلمع أهنض، مثل فلس وأفلس. قال الراجز 

 ( : وقربوا كل مجايل عضه *4)
_________ 

 ( وهو أبو خنيلة.1)
 قبله:( قال ابن برى: صوابه: " تنهض يف تشدد ". و 2)

 وقد علتىن ذرأة ابدى بدى
 ( امرؤ القيس.3)
 بن قحافة السعدى.( مهيان 4)
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 أبقى السناف أثرا أبهنضه * وهنضت فالان هنضا: ظلمته.
ه، يف البالد، وأيضاً أتَخرَّ ونكص. ونضت الشئ، إذا عاجلته لتنزِعُض نـَْوضاً: ذهب انَض فالٌن يَنو  ]نوض[

 مثل الغصن والوتد وحنوه. واالنواض واالانويض: مواضع مرتفعة. ومنه قول لبيد:
 أروى االانويض وأروى مذنبه والنَـْوُض: ُوْصَلُة ما بني عُجِز البعري ومتنه. ومنه قول الراجز:

 (1واالنواض ) جاذبن ابالصالب
 فصل الواو

ح. والَوخيُض: املطعوُن. قال ذو الرمَّة يصف ثورًا: الَوْخُض: طعٌن غري جائٍف. وقد َوَخْضُتُه ابلرم ]وخض[
 ( *3( عن ُعُرٍض * وخضا وتنتظم االسحار واحلجب )2واترًَة خيَُِض األْسحاَر )

_________ 
 ( قبله:1)



 إذا اعتزمن الدهر يف انتهاض
 هرة أشعار العرب:( يف مج2)

 فتارة خيض االعناق
 ها * كأنَّه االجر يف االقتال حيتسب:( قبله: فكر مَيُْشُق َطْعناً يف جواِشنِ 3)
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( ، إذا 1َورََّض الرجُل تـَْوريضاً وأْوَرَض، أي أخرج غائطه وجَنَْوُه مبرٍة واحدة. يقال: ورََّضِت الدجاجُة ) ]ورض[
  مبرٍة واحدة َذْرقاً كثريا.لبيض مثَّ قامت فذرَقتْ كانت ُمْرمِخًَة على ا

 يقال: لقيته على أْوفاٍض، أي على عجلٍة مثل أْوفاٍز. قال رؤبة: ]وفض[
 ( :2متشى بنا اجلد على أوفاض * والَوْفُض: الَعَجَلُة. وأْوَفَض واْستَـْوَفَض، أي أسرع. قال الراجز )

م إىل ُنُصٍب يوِفضون{ . ويقال أي تلوي، ومنه قوله ت ( *3ْوِفضاٍت َوْفضا )تـَْعوي الرُبى ُمْستَـ  عاىل: }كأهنَّ
 أيضاً: اْستَـْوَفَضُه، إذا طرده واستعجله. وانقٌة ِميفاٌض، أي مسرعة. قال الراجز: النعْت نعامة ميفاضا *

_________ 
 م ر. ( قال االزهرى: هذا تصحيف، والصواب " ورصت " ابملهلمة اهـ1)
 ( هو رؤبة.2)
 قبله:( 3)

 أو نقضا:إذا مطوان نقضة 
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اجلمع الِوفاُض. ( تطلب االضاضا * والوفضة: شئ كاجلعبة من َأَدٍم، ليس فيها خشٌب، و 1خرجاء ظلت )
واألْوفاُض: الِفَرُق من الناس واالخالط من قبائل شىت، كأصحاب الصفة. وىف احلديث أنه عليه السالم أمر 

 بصدقة أن توضع يف االوفاض.
َوَمَض الربُق ميَُِض َوْمضاً وَوميضاً وَوَمضاانً، أي ملع َلْمعاً خفيفاً ومل يعرتض يف نواحي الغيم. قال امرؤ  ]ومض[

يس: أصاِح َترى بـَْرقاً ُأريَك َوميَضُه * َكَلْمِع اليديِن يف ِحيبٍ  ُمَكلَِّل * وكذلك أومض الربق إمياضا. فأما إذا الق
فهو اخلفو، فإن استطال يف وسط السماء وشق الغيم من غري أن يعرتض ميينا  ملع واعرتض يف نواحى الغيم



 ت النظر.ومشاال فهو العقيقة. ويقال أومضت املرأة، إذا سارق
 فصل اهلاء
. واْهَتضَُّه أيضاً، أي  ]هضض[ َهضٌّ َهضَُّه يـََهضُُّه، أي كسره ودقه، فاهنض، والشئ هضيض ومهضوض وُمنـْ

 كسره. قال العجاج
_________ 

 ( رواية م ر: " خرجاء تعدو ".1)
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َضْضُت نفسي لفالن، إذا استزدهَتا له. وفحٌل َهضَّاٌض: يـَُهضُّ ( * واْهتَ 1* وكان ما اهتض اجلحاف هبرجا )
أعناَق الفحول. واهلَضَّاُء: اجلماعُة من الناس، وهو فعالء مثل الصحراء، حكاه ثعلب. وأنشد اليب داود: إليه 

 أُ اهلَضَّاُء ُطرًّا * فليس بقائل هجرا جلارتـَْلجَ 
سره بعد اجلبور، فهو َمهيٌض. واْهتاَضُه أيضاً فهو ُمْهتاٌض ومنهاض. هاَض الَعْظَم َيهيُضُه َهْيضاً، أي ك ]هيض[

 قال رؤبة:
هاجك من أروى كمنهاض الفكك * النه أشد لوجعه. وكل وجع على وجع فهو هيض. يقال: هاضىن الشئ، 

 ك يف مرضك. ويقال: ابلرجل َهْيَضٌة، أي به قُياٌء وقيام مجيعا.إذا ردَّ 
_________ 

 ( بعده:1)
 عنها رأسها مشججا:ترد 
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 الطاء:ابب 
 فصل االلف:

اإِلِبُط: ما حتت اجلَناح، يذكَّر ويؤن ث، واجلمع آابٌط. وحكى الفراء عن بعض األعراب: فرفع السوَط  ]أبط[
طُُه. وأَتَبََّط الشئ، أي جعله حتت إبطه. والَتأَبُُّط: االضطباُع، وهو أن يُدخل رداءه حتت يده حىتَّ بـََرَقْت إبْ 

َقَطُع  ى عاتقهاليمىن مث يلقَيه عل األيسر. وكان أبو هريرة رضي هللا عنه ِرْديـَُتُه الَتأَبُُّط. واإلْبُط من الرمل: ُمنـْ



 ق رأسها ووسَّع أسفلها. قال الراجز:معظمُه. واْسَتْأَبَط فالن، إذا حفر ُحفرًة ضي  
م زعموا أنه كان ال يفارقه حيفر انموسا له ُمْسَتْأبطا * وكان اثبت بن جابٍر الفهميُّ يسمَّى أَتَبََّط شر ًا، الهن

السيف. تقول: جاءين أتبط شرا، ومررت بتأبط شرا، تدعه على لفظه، النك مل تنقله من فعل إىل اسم، وإمنا 
ع الفاعل مجيعا رجال، فوجب أن حتكيه وال تغريه. وكذلك كل مجلة يسمى هبا، مثل برق حنره، مسيت ابلفعل م

 وذرى حبا.
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فإن أردت أن تثىن أو جتمع قلت: جاءين ذوا أتبط شرا، وذوو أتبط شرا. وتقول: كالمها وكلهم وحنو ذلك. 
( : شربت جبمه وصدرت 1ترخيمه. وقول اهلذىل )والنسبة إليه أتبطي، تنسب إىل الصدر، وال جيوز تصغريه وال 

 * أي حتت إبطى.( 2عنه * وأبيض صارم ذكر إابطى )
األْرطى: شجٌر من شجر الرمل. وهو فعلى، النك تقول أدمي مأروط، إذا دبغ بذلك. وألفه لالحلاق ال  ]أرط[

 ( :3للتأنيث، الن واحدته أرطاة. قال الراجز )
 مال إىل أرطاة حقف فاضطجع *

_________ 
 ( هو املتنخل.1)
 هذا يكون صفة لصارم، وهو منسوب إىل االبط.( قوله إابطى أصله إابطى فخفف ايء النسب، وعلى 2)
 ( وقبله: اي رب أابز من الُعْفِر َصدَْع * تـََقبََّض الذئُب إليه واجتمع * ملا رأى أن الدعه وال شبع:3)
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ل. فإن جعلت ألفه أصليا نونته يف املعرفة ل أدمي مرطى، وهذا يذكر يف املعتوفيه قول آخر أنه أفعل، النه يقا
شأم: أال أيها املكاء والنكرة مجيعا، وإن جعلته لالحلاق نونته يف النكرة دون املعرفة. قال أعرايب وقد مرض ابل

ال تصبح وأنت ما لك ههنا * أالء وال أرطى فأين تبيض * فأصعد إىل أرض املكاكى واجتنب * قرى الشام 
ل: العاقر. قال ( إذا كان أيكل اأَلْرطى. واالريط من الرجا1مريض * وحكى أبو زيد: بعري مأروط وَأْرَطِويُّ )

( * وأرطت االرض: أخرجت 4ليس بذى حزم وال سفيط ) ( *3( : ماذا ترجني من االريط )2الراجز )
 االرطى.



 محاهلا. يقال: ال آتيك ما أطت االبل. وكذلكاأَلطيَط: صوُت الرحل واإِلبِل من ثِقِل أ ]أطط[
_________ 

 ( وأرطاوى أيضا، كما يف اللسان.1)
 ( محيد االرقط.2)
 ( بينه وبني الحقه:3)

 حزنبل أيتيك ابلبطيط
 السخى الطيب النفس.( السفيط: 4)
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 ( :1صوت اجلوف من اخلَوى، وَحننُي اجلذع. قال الراجز )
 طتقد عرفتين سدريت وأ

َن يف الِشعر وتنقل حركُة القاف إىل ما2اأَلِقُط معروٌف ) ]أقط[ ا ُسكِ  قبلها. قال الشاعر: ُرَوْيَدَك حىتَّ  ( . ورمبَّ
ُبَت البَـْقُل والَغضى * فيكثر إقط عنده وحليب * وائتقطت، أي اختذت االقط. وهو افتعلت. وأقط طعامه  يـَنـْ

( * أو خترج املأقوط 3و مأقوط. وأنشد االصمعي: وخننق العجوز أو متوات )أَيِقطُُه َأْقطاً: َعِمله ابأَلِقِط، فه
 املأقط مهموز: موضع احلرب، بكسر القاف. قال اخلليل: املَْأِقُط: املضيق يف احلرب.وامللتوات * و 

_________ 
 ( هو للراهب، وامسه زهرة بن سرحان وبعده:1)

 وقد ونيت بعدها فامشطت
 نب املخيض يطبخ مث يرتك حىت ميصل.( وهو شئ يتخذ من الل2)
 فال والتابوات * وخينق العجوز.....:( يف اللسان: وأيكل احلية واحليوات * ويدمق االق3)
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 فصل الباء
 الرَبَْقَطُة: َخْطٌو متقارٌب. ويقال: بـَْرَقَط الرجُل، إذا َوىلَّ متلف تاً. ]برقط[
ُة: السعة. وانبسط الشئ على وَبْسُط العذِر: قبوله. والَبْسطَ بسط الشئ: نشره، وابلصاد أيضاً.  ]بسط[



البالد، أي سار فيها طواًل االرض. واالنِبساُط: ترُك االحتشاِم. يقال: َبَسْطُت من فالن فانـَْبَسَط. وتـََبسََّط يف 
وَبساٌط. قال الشاعر وعرضاً. والِبساُط: ما يـُْبَسُط. والِبساُط، ابلفتح: األرُض الواسعُة. يقال: مكاٌن بسيٌط 

ْيدي الناِعجاِت َعريُض * وفالٌن َبسي1) ََ ُط اجلسِم والباِع. ( : ودوَن َيِد احَلجَّاِج من أْن تَنالين * َبساٌط أِل
 من العروض. قال ابن السكيت: يقال فرش ىل فراشا ال يبسطين، وذلك إذا كان ضيقا. وهذا والَبسيط: جنسٌ 

  عقبة ابسطة، قال: وهى البعيدة.فراش يبسطك إذا كان واسعا. وسران
_________ 

 ( العديل بن الفرخ.1)
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والبسط بكسر الباء: الناقُة خُتَل ى مع ولدها ال مُيَْنُع منها، واجلمع ُبساٌط وأَْبساٌط، مثل ظئر وظؤار وآظار. وقد 
 وىف قراءة عبد هللا: }بل يداه بسطان{ . أُْبِسَطِت الناقُة، أي ُترِكْت مع ولدها. وَيٌد ُبْسٌط أيضاً، أي مطلقة.

الَبطيَط: الَعجُب والكذُب، وال يقال منه فَـَعَل. والَبطُّ من طري املاء، بَطْطُت الَقْرَحَة: شققتها. و  ]بطط[
الواحدة بطٌة. وليست اهلاء للتأنيث، وإمنا هي لواحد من جنس. يقال: هذه بطٌة للذكر واألنثى مجيعا، مثل 

 محامة ودجاجة.
 أَبـَْعَط يف السَّْوِم، مثل أبعد. ]بعط[
 ُة الوادي. ويقال. هو ابن بـُْعُثِطها، للعاملٍِ ابلشئ، مثل ابن جبدهتا.البُـْعُثُط والبُـْعثوُط: ُسرَّ  ]بعثط[
 املُباَلَطُة: املضاربُة ابلسيوف. وتَباَلطوا، أي جتالدوا. الكسائي: أَبـَْلَط الرجُل فهو مبلط، وأبلط ]بلط[
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فهو مبلط على ما مل يسمَّ فاعُله أيضاً، أي افتقر وذهَب ماُله. وأبو زيد مثله. وأَبـَْلَطين فالٌن، إذا أحلَّ عليك يف 
السؤال حىتَّ ُيرْبَِم. وبـَلََّط الرجل تـَْبليطاً، إذا أعيا يف املشي مثل بـَلََّح. والَبالُط ابلفتح: احلجارُة املفروشُة يف 

ز: َهذا َمقامي َلِك حىتَّ تـَْنَضحي * ِرايَّ وجَتْتازي َبالَط االبطح * والبلوط معروف. لراجالدار وغريها. قال ا
 وبلطة ابلضم يف قول امرئ القيس:
 ( * قال االصمعي: هي هضبة بعينها. وقال أبو عمرو: بلطة: فجأة.1نزلت على عمرو بن درماء بلطة )

( . وينشد: تفقأت شحما كما 2عرب، وابلفارسية بتا )هو مالبَـَهطَُّة: ضرٌب من الطعام: أرز وماء. و  ]هبط[



 االوز * من أكلها البهط ابالرز *
_________ 

 ( وعجزه:1)
 فيا كرم ما جار واي حسن ما فعل

 ( وقيل هو من اهلندية " هبتا ".2)
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 فصل الثاء
، يضرُب للرجل يشتد ُموقُُه ومحُقه، ألنَّ ُمدَّْت مباء "الثَْأَطُة: احلَْمَأُة، واجلمع أَثٌْط. ويف املثل: " أَثَْطٌة  ]أثط[

 الثَْأَطَة إذا أصاهبا املاُء ازدادت فسادا ورطوبة.
َبَطُه املرُض، إذا مل يكد يفارقه. ]ثبط[  ثـَبََّطُه عن األمر تـَْثبيطاً: َشَغله عنه. وَأثـْ
وهو ابلفارسية " ِسرِيش "، ذكره له األساكفُة، الثـَْرُط مثل الثـَْلِط، لغٌة أو لثغة. والثرط أيضا: شئ يستعم ]ثرط[

النضر بن مشيل. ومل يعرفه أبو الغوث. والِثْرطََئُة ابلكسر: الرجُل األمحُق الضعيُف واهلمزة زائدة. والثـُْرَمَطُة 
 ابلضم: الطنُي الرطب، ولعل امليم زائدة.

ثطاط، وامرأة ثطة ابلفتح، وقوم  رجل أثط، أي كوسج بني الثطط، من قوم ثط. ويقال أيضا رجل ثط ]ثطط[
 (3 -صحاح  - 141احلاجبني. قال الشاعر: )

(3/1117) 

 

* ن حمرفة الساق ظمأى القدم *  ( ثطة احلاجبي1وما من هواى وال شيَميت * َعرَْكرََكٌة ذاُت حلٍم زمي * وال ألقى )
 قوله حمرفة، أي مهزولة.

ي َأْنَْتَ. وكذلك املاء، قال الراجز: ومنهل على غشاش اللحُم، أالثـََعُط ابلتحريك: مصدر قولك: ثَِعَط  ]ثعط[
 ( * شربت منه بني كره وثعط2أو فلط )

 ثـََلَط البعرُي، إذا ألقى بعره رقيقا. وىف احلديث: " إهنم كانوا يبعرون بعرا، وأنتم تثلطون ثلطا ". ]ثلط[
 فصل اجليم

 رأسه، أي حلقه وامليم زائدة.اء: جلمط ( سيَفُه، أي اْستَـلَُّه. قال الفر 3َجَلَط ) ]جلط[



_________ 
 ( قوله ألقى، بفتح أحرفه الثالثة. كذا ضبطه م ر.1)
 ( يف اللسان: " وفلط ".2)
 ( جلط جيلط جلطا: كذب وحلف، وسيفه: سله، ورأسه: حلقه.3)

(3/1118) 

 

 فصل احلاء
وَأْحَبَطُه هللا تعاىل. قال أبو عمرو: االحباط: أن  َحِبَط عمُلُه َحْبطاً ابلتسكني، وُحبوطًا: بَطَل ثوابه. ]حبط[
وَد كما كان. ويقال أيضاً: َحِبَط اجلُرُح َحَبطاً ابلتحريك، أي َعِرَب وُنِكَس. واحلََبُط ماء الرَِكيَِّة فال يع يذهب

ابن السكيت: هو أن أيضاً: أن أتكل املاشيُة فُتْكِثَر * حىتَّ تنتفخ لذلك بطوهُنا وال خيرج عنها ما فيها * وقال 
لكسر. ويف احلديث " إنَّ ممَّا يـُْنِبُت الربيُع ينتفخ بطنها عن أكل الذرق، وهو احلندقوق. يقال: حبطت الشاُة اب

ما يَقُتل حبطا أو يلم ". ومنه مسى احلارث بن عمرو بن متيم احلبط، النه كان يف سفر فأصابه مثل ذلك. وولده 
ن بىن متيم. والنسبة إليهم حبطى. واحلبنطى: القصري البطني، يهمز وال يهمز، هؤالء الذين يسمون احلبطات، م

وااللف لالحلاق بسفرجل. يقال رجل حبنطى ابلتنوين، وحبنطأ وحبنطأة، وحمبنط، وقد احبنطيت. فإن  والنون
 حقرت فأنت ابخليار، إن شئت حذفت النون وأبدلت من االلف ايء وقلت حبيط بكسر الطاء منوان، الن

 االلف ليست للتأنيث فتفتح

(3/1118) 

 

ما قبلها كما يفتح يف تصغري حبلى وبشرى، وإن شئت بقيت النون وحذفت االلف وقلت حبينط. وكذلك كل 
اق فاحذف أيتهما شئت. وإن شئت أيضا عوضت من احملذوف يف املوضعني، وإن شئت اسم فيه زايداتن لالحل

بتشديد الياء والطاء مكسورة، وقلت يف الثاين حبينيط. وكذلك مل تعوض، فإن عوضت يف االول قلت حبيط 
 القول يف عفرىن.

حنِْطَّ السعُر وغريه. وتقول: َحطَّ الَرْحَل والسرَج والقوَس. وَحط، أي نزل. واملََحطُّ: املنِزُل. وا ]حطط[
}ِحطٌَّة{ ، أي ُحطَّ عنَّا أوزاَران.  اْسَتَحطَّين فالٌن من الثمن شيئًا، واحلَطيَطُة كذا وكذا من الثمن. وقوله تعاىل:

. . وَحطَُّه، أي َحَدرَُه. واحلَطوُط احلدورُ ويقال: هي كلمٌة ُأِمَر هبا بنو إسرائيَل لو قالوها حَلُطَّْت أوزارُُهمْ 



َطُة ( : بـَْيضاُء حَمْطو 1واحلَطوُط: النجيبُة السريعُة. وجارية حمطوطة املتنني، أي ممدودة مستويٌة. قال الشاعر )
َننْيِ هَبَْكَنٌة * َراي  الَرواِدِف مل متغل أبوالد *  املَتـْ

_________ 
 ( هو القطامى.1)

(3/1119) 

 

ت حطت * إليك حطاط وحط البعري يف السري ِحطاطاً: اعتمد يف زِمامه. قال الشماخ: وإن ضربت على العال
أخو االسود. قال أبو عمرو: احْنَطَِّت  هادية شنون * ورجٌل ُحطاِئٌط ابلضم، أي صغرٌي. وحطائط بن يعفر:

( : قام 1لفتح: شبيه ابلبثور يكون حول احلوق. وأنشد االصمعي )الناقُة يف سريها، أي أسرعْت. واحلَطاُط اب
 ( *2اط * مبكفهر اللون ذى حطاط )إىل عذراء ابلغطاط * ميشى مبثل قائم الفسط

_________ 
 ( لزايد الطماحى.1)
ى الذى رواه أبو عمرو: " مبكرهف احلوق ": أي مبشرقه. وبعده: هامته مثل الفنيق الساط( قال ابن برى: 2)

* نيط حبقوى شبق شرواط * فبكها موثق النياط * ذى قوة ليس بذى وابط * فداكها دوكا على الصراط * 
 إسباط: ك بعلها الوطواط * وقام عنها وهو ذو نشاط * ولينت من شدة اخلالط * قد أسبطت وأمياليس كدو 

(3/1119) 

 

ْوُت ُأَميَم صاٍف * َكَقْرِن الشمِس ( : َوَوْجٍه قد َجلَ 1الواحدة حطاطة. ورمبا كانت يف الوجه. ومنه قول اهلَُذيل )
ليس بذي َحطاِط * واحلَطاُط أيضاً: زُْبُد اللنب. وامِلَحطُّ ابلكسر: الذي يُوَشم به، ويقال هو احلديدة الىت تكون 

 به اجللد من ( : َكَأن  حِمَطَّأ يف َيَدْي حارِثِيٍَّة * َصناٍع َعَلْت مينِ  2نُقشون هبا األدمَي. قال الشاعر )مع اخلرَّازين ي
 عل * وعمران بن حطان، بكسر احلاء. وهو فعالن.

( * خصيف كلون احليقطان 3احليقطان: ذكر الدراج. قال الطرماح: من اهلوذ كدراء السراة ولوهنا ) ]حقط[
 املسيح

 القول االحتالط: الغضب والضجر. ويف كالم َعلَقمة بِن ُعالثة: " إن  أوَّل العيِ  االْحِتالُط، وأسوأُ  حلط[]
 االفراط ".



_________ 
 ( املتنخل.1)
 .111 - 109( النمر بن تولب. من قصيدة له يف اجملمهرات من مجهرة أشعار العرب 2)
 ( يف اللسان: " وبطنها ".3)

(3/1120) 

 

األصمعيُّ البن أمحر: وكنا وهم كابىن ُسباٍت تـََفرَّقا * ِسوًى مث  ل يف اليمني، إذا اجتهد. وأنشد الرج وأحلط
( * لطاته: ثقله. يقول: إذا 1كاان منجدا وهتاميا * فألقى التهامى منهما بَلطاتِِه * وَأْحَلَط هذا ال أرمي مكانيا )

 الدهر. كانت هذه حاهَلما فال جيتمعاِن أبدًا. والسبات:
أتلفه احليات: يقال: شيطان محاط، كما تقول: ذئب غضى: وتيس حلب. قال احلماط: يبيس االفاىن  ]محط[

الراجز: وقد شبه املرأة حبية له عرف: عنجرد حتلف حني َأْحِلُف * كمثل شيطان احلَماِط أعرف * الواحدة 
ها الرجل يف حلقة، اَطُة أيضاً: ُحْرَقٌة وُخشونٌَة جيدمحاطة. وقوهلم: أصبت مَحاَطَة قلبِه، أي َحبََّة قلبه. واحلَم

 حكاه أبو عبيد وغريه.
 احلِْنَطُة: الرُبُّ، واجلمع ِحن ٌط، وابئعه َحنَّاٌط. واحلَنوُط: َذريَرٌة. وقد حَتَنََّط به الرجل، وَحنََّط امليَت حتنيطا. ]حنط[

_________ 
 ( يف اللسان: " ال أعود ورائيا ".1)

(3/1120) 

 

 ناطة: حرفة احلناط. وحنط االدمي: امحر، فهو حانط. وحنط الرمُث وَأْحَنَط، أي أدرك وابيض ورقه.واحل
احلاِئُط: واحد احلِيطاِن، صارت الواو ايًء النكسار ما قبلها. وَحوََّط َكْرَمُة حَتْويطاً: بىن حوله حاِئطاً،  ]حوط[

ذلك األمر، أي أدور. واحلُواَطُة: َحظريٌة تـُتَّخُذ للطعام. واحليَطُة حوَل  فهو َكْرٌم حُمَوٌَّط. ومنه قوهلم: أان أَحوِ طُ 
( : احلِياَطُة، ومها من الواو. وقد حاَطُه حَيوطُُه َحْوطاً وحيَطًة وِحياَطًة، أي كأله ورعاه. ومع فالن 1ابلكسر )

أي جيمعها. واْحتاَط الرجُل لنفسه،  َتُه،أي حَتنٌُّن وتـََعطٌُّف. واحلماُر حَيوُط عانَـ  -وال تقل عليك  -ِحيَطٌة لك 
 أي أَخَذ ابلثقة. وَأحاَط به، أي َعِلمه. وَأحاَط به علماً. وَأحاَطِت اخليُل بفالٍن واْحتاَطْت به، أي أحدقت به.



_________ 
 ( وابلفتح أيضا.1)

(3/1121) 

 

 فصل اخلاء
، ل: َخْبَط َعْشواَء، وهي الناقة اليت يف َبَصَرها ضعفٌ َخَبَط البعرُي األرَض بيده َخْبطاً: ضرهبا. ومنه قي ]خبط[

 ( :1خَتِْبُط إذا مشْت، ال تتوقَّى شيئًا. وَخَبَط الرجل، إذا طَرَح نفَسه حيث كان لينام. قال الشاعر )
 ( * وخبطت الشجر خبطا، إذا ضربتها ابلعصا ليسقط ورقها. قال الراجز:2ن ابلليل الشجاع اخلابطا )يشدخ

( * واختبطىن فالٌن، إذا جاءك يطلب معروَفك من غري آصرة. قال الشاعر: 3من خابطة وجرز )والصقع 
نعمَت عليه من غري ن دوننا كفى * وذات رضيع مل ينمها رضيعها * وخبطت الرجل، إذا أوخمتبط مل يلق م

  ِلَشْأٍس من نداك ذنوب *معرفٍة بينكما. قال علقمة بن عبدة: ويف ُكلِ  َحيٍ  قد َخَبْطَت بِِنْعَمٍة * َفُحقَّ 
_________ 

 ( هو أابق الدبريى.1)
 ( قبله:2)

 قوداء هتدى قلصا ممارطا
 ه:( قبل3)

 ابملشرفيات وطعن وخز:

(3/1121) 

 

أْي أيُّ الناِس هو. واخلُباُط ابلضم، كاجلنوِن شأس: اسم أخى َعلقمة. وقوهلم: ما أدري أيُّ خاِبِط ليٍل هو؟ 
فخذ طويلٌة عرضاً. تقول منه بََّطُه الشيطاُن، أي أفَسَدُه. واخلِباُط، ابلكسر: مِسٌَة يف الوليس به. تقول منه ختََ 

َفُض، وهو ما بني َخَبَط بعريَه َخْبطاً. واخلِْبَطُة، ابلكسر: القليُل من اللنب. وقال أبو زيد: اخلِْبُط من املاء: الرَ 
ِة ، واإلانء. قال: ويف الِقْربَِة ِخْبَطٌة من ماٍء، وهو مثل اجلُْرعَ الثـُُلِث إىل النصف من السقاِء، واحلوِض، والغديرِ 

وحنوها. ومل يـَْعِرف له فعاًل. ويقال أيضاً: كان ذلك بعد ِخْبَطٍة من الليل، أي بعد صدٍر منه. واخلِْبَطُة أيضاً: 
 يوت والناس، واجلمع خبط.القطعة من الب



َحتَـتُُّه، وهو أن تقبَض على أعاله مث متُِرَّ  ُه َخْرطاً: قشرته. وَخَرْطُت الورق:َخَرْطُت العوَد َأْخُرطُُه وَأْخِرطُ  ]خرط[
 يدَك عليه إىل أسفله. ويف املثل: " دونَه َخْرُط القتاد ".

(3/1122) 

 

 وخرطه الدواء أيضا، أي أمشاه. وكذلك َخرََّطُه خَتْريطاً. واخلََرُط، ابلتحريك: داٌء يصيب الَضرَع فيخرُج اللنبُ 
َرَطِت الناقُة فهي خُمِْرٌط. فإذا كان ذلك عادًة هلا فهي خِمْراٌط. وامِلْخراُط ( كِقَطِع األواتر. يقال: قد َأخْ 1متعق دًا )

أيضاً. احلي ة اليت من عادهتا أن تسلَخ جلَدها يف كلِ  سنٍة. قال الشاعر: إين ِ َكساين أبو قابوَس مرفلة * كأهنا 
ليك من اخِلراِط، أي اجِلماِح. واخْنََرَط رٌس َخروٌط، أي مَجوٌح. يقول البائع: َبرِْئُت إسلخ أبكار املخاريط * وف

 الفرُس يف سريه، أي جل. قال العجاج:
. 2كالرببري جل يف اخنراط ) ( * واخنرط علينا فالن، إذا اندرأ ابلقول السيئ. واخنرط جسمه، أي َدقَّ

 احلديَد َخْرطاً، أي طوَّلُته كالعمود. واإلْخريُط: َضرٌب من احلَْمِض. وَخَرْطتُ 
_________ 

 ( يف املخطوطة: منعقدا منقطعا.1)
 ( قبله:2)

 فظل يرقد من النشاط:
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ورجل خمروط اللحية وخمروط الوجِه، أي فيهما طوٌل من غري ِعرٍض. واْخرَتََط سيَفه، أي َسلَُّه. واخلَريَطُة: وعاٌء 
َأْخَرْطُت اخلَريَطَة، أي َأْشَرْجُتها. واْخَروََّط هبم السرُي اْخِروَّاطاً، أي امتدَّ.   على ما فيها. وقدمن َأَدٍم وغريِه ُيْشَرجُ 

 قال العجاج:
( * قال أعشى ابهلة: ال أتمن البازل الكوماء ضربته * ابملشرىف إذا ما اخروط 1خُمَْروِ طاً جاء من االقطار )

 (2السفر )
ضا: موضع ابليمامة، وهو خط هجر، تنسب إليه الرماح اخلطية، طوِط. واخَلطُّ أياخَلطُّ: واحُد اخلُ  ]خطط[

الهنا حتمل من بالد اهلند فتقوم به. واخلط: َخطُّ الزاجِر، وهو أن خَيُطَّ إبصبعه يف الرمل ويـَْزُجَر. وَخطَّ ابلقلم، 
 أي كَتب. وكساٌء خُمَطٌَّط: فيه خطوط.



_________ 
 ( بعده:1)

 ضامن السفارفوت الغراف 
 روط السفر: أبعدت الطريق.( اخ2)
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واخلطوط، بفتح اخلاء: البقُر الوحشيُّ الذي خَيُطُّ األرض أبطراف أظالفه. واخِلطَُّة ابلكسر: األرُض خَيَْتطُّها 
ومنه خطط الكوفة  لنفسه، وهو أن يـُْعِلم عليها عالمًة ابخَلطِ  ليُـْعَلَم أنَّه قد اختارها ليبنَيها دارًا.الرجُل 

به. واملخطاط: عود يسوى عليه والبصرة. واْخَتطَّ الغالُم، أي نبَت ِعذارُُه. واملخط ابلسكر: عود خيط 
َط شر ًا: مُها ُخطَّتا إمَّا إساٌر وِمنٌَّة * وإمَّا َدٌم والَقْتُل ابحلُرِ  َأْجَدُر اخلطوط. واخلُطَُّة ابلضم: األمُر والِقصَُّة. قال أَتَبَّ 

فسه حاجٌة قد َعَزم * أراد: مها َخطَّتاِن، فحذف النون استخفافاً. يقال: جاء ويف رأسه ُخطٌَّة، أي جاَء ويف ن
( 1اخلطة، وينتصر من وراء احلجزة )عليها. والعامة تقول خطية. وىف حديث قيلة: " أيالم ابن هذه أن يفصل 

 يعيا به، ولكنه يفصله حىت يربمه وخيرج منه. " أي إنه إذا نزل به أمر ملتبس مشكل ال يهتدى له، إنه ال
 ُخْذ ُخطًًّة، أي خْذ ُخطََّة االنتصاِف، ومعناه انتصف. وقوهلم: خطة انئية، أي مقصٌد بعيٌد. وقوهلم:

_________ 
 : مجع حاجز، أي مانع.( احلجزة ابلتحريك1)
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اسم عنز، وكانت عنز سوء. واخلطة أيضا: اسم  وقوهلم: " قبح هللا معزى خريها خطة ". قال االصمعي: خطة:
  ، ، أي ما َشقَُّه. واخَلطيَطُة: األرُض اليت مل متَُْطْر بني أرضني كالُنقطة من النقِط. وقوهلم: ما َخطَّ ُغبارَهمن اخَلطِ 

 ( :1ممطورتني ; واجلمع اخلطائط. وأنشد أبو عبيدة )
اس رضي هللا عنه، حني سئل عن رجل جعل أمر امرأته ( * ومنه قول ابن عب2على قالص ختتطي اخلطائطا )

ثالاث ". ويروى أيضا: " خطأ هللا نوأها " ابهلمز، أي  بيدها فطلقته ثالاث: " خط هللا نوأها، أال طلقت نفسها
 أخطأها املطر.

أي فَسد عقُله. ( فاْختَـَلَط. وخاَلَطُه خُماَلَطًة وِخالطاً. واْختَـَلَط فالٌن، 3خلطت الشئ بغريه خلطا ) ]خلط[



 عليهم أمرهم. ى، أي اختلطوالَتخليُط يف األمر: اإلفساُد فيه. وقوهلم: وقعوا يف اخلليطى، مثال السميه
_________ 

 ( هلميان بن قحافة.1)
 ( بعده:2)

 يتبعن موار املالط مائطا
 ( خلط من ابب ضرب.3)
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 جاِلس. وهو واحٌد ومجٌع. وقال:واخلليط املخالط، كالندمي املُناِدم، واجلليس املُ 
: ساِئْل جُماِوَر َجْرٍم 1)وا البني فانصرموا إنَّ اخلليَط َأَجدَّ  ( * وقد جيمع على َخَلطاَء وُخُلٍط. قال َوْعَلُة اجلَْرميُّ

ايم الكال هْل َجنَـْيُت هلم * َحرابً تـَُفرِ ُق بني اجلريَِة اخللط * وإمنا كثر ذلك يف أشعارهم الهنم كانوا ينتجعون أ
افرتقوا ورجعوا إىل أوطاهنم ساءهم ذلك. وأما فيجتمع منهم قبائل شىت يف مكان واحد، فتقع بينهم ألفة، فإذا 

احلديث: " ال خالط وال ِوراَط "، فيقال هو كقوله: " ال جُيَمع بني متفرِ ق وال يـَُفرَُّق بني جمتمٍع خشيَة الصدقِة 
يد االرقط أرجوزتني على الطاء فقال محيد: اخلالط اي أاب الشعثاء! فقال ". قال أبو عبيدة: تنازع العجاج ومح

العجاج: الفجاج أوسع من ذلك اي ابن أخى. أي ال ختلط أرجوزيت أبرجوزتك. واخلُْلَطُة، ابلضم: الِشرْكُة. 
 واخلِْلَطُة، ابلكسر: الِعْشَرُة. واخلِْلُط أيضاً: واحُد َأْخالِط الطيب.

_________ 
 الذى وعدوا:ابن برى: صوابه: إن اخلليط أجدوا البني فاجنردوا * وأخلفوك عدى االمر  ( قال1)

(3/1124) 

 

واخللط أيضا: السهم ينبت عوُدُه على ِعَوٍج، فال يزال يـَتَـَعوَُّج وإْن قـُوِ َم. ورجٌل خِمَْلٌط بكسر امليم: خُياِلُط 
واْسَتْخَلَط البعرُي، أي َقعا. وَاْخَلَطُه صاحُبه، إذا  راتٌق فاتٌق. كما يقال: هو  األمور. يقال: فالٌن خِمَْلٌط ِمْزَيٌل،

جعل قضيَبه يف احلَياِء. واخلَليُط من العلف: قت وتنب. وهنى عن اخلليطني يف االنبذة، وهو أن جيمع بني 
 صنفني: متر وزبيب، أو عنب ورطب. وخولط الرجل يف عقله خالطا.

وقرئ: }ذوايت أكل مخط{ ابالضافة. واخلمط من اللنب: له محل يؤكل. ٌب من األراك اخلَْمُط: ضر  ]مخط[



احلامض. وذكر أبو عبيد أن اللنب إذا ذهب عنه حالوة احللب ومل يتغري طعمه فهو سامط، فإن أخذ شيئا من 
( . 1هة )الريح فهو خامط ومخيط. وإن أخذ شيئا من الطعم فهو ممحل. فإذا كان فيه طعم احلالوة فهو قو 

. ومنه قول الكميت: ط الفحل: هدر.وختم  وخَتَمََّط فالٌن، أي تـََغضََّب وتكربَّ
 إذا ما تسامت للتخمط صيدها *

_________ 
 ( يف اللسان: " فوهة ": لكن يف مادة )قوه( : " ورواه الليث فوهة ابلفاء، وهو تصحيف ".1)
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 نـََزْعَت مَخْطاً، إذا نزعَت جلَدها وشويَتها، فهي مَخيٌط. فإنْ وختمط البحر، إذا التطم. ومَخَْطُت الشاة َأمخِْطُها 
ها وشويَتها فهي مَسيٌط. واخلَْمَطُة: اخلمُر اليت قد أخذْت ريَح اإلدراك كريح التفاِح، ومل ُتدِرْك بعُد. ويقال: شعر 

 هي احلامضة.
 .اخلوُط: الغصُن الناعُم ِلَسَنٍة. يقول: خوُط ابٍن، الواحدة خوَطةٌ  ]خوط[
اخلَْيُط الِسلُك، ومجعه ُخيوٌط وخيوطة، مثل فحل وفحول وفحولة. واملخيط: االبرة، وكذلك اخلياط.  ]خيط[

ومنه قوله تعاىل: }َحىتَّ يَِلَج اجلمُل يف َسمِ  اخلِياِط{ واخلَْيُط األسوُد: الفجُر املستطيُل. ويقال: سواُد الليل. 
اإلايدي : فلمَّا أضاءت لنا ُسْدَفٌة * والح من الصبح َخْيٌط َأانرا  أبو ُدوادواخلَْيُط األبيُض: الفجُر املعرتُض. قال 

* وَخْيُط الرقبِة: خُناُعها. يقال: جاَحَش فالٌن عن َخيِط رقبته، أي دافع عن دمه. وَخْيُط ابطٍل: الذي يقال له 
 (3 -صحاح  - 142لعاب الشمس )
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. قال الشاعر: حلا هللا قوما م يلقب بذلك النه كان طويال مضطرابوخماط الشيطان. وكان مروان بن احلك
ملكوا خيط ابطل * على الناس يعطى من يشاء ومينع * واخلِيُط ابلكسر: القطيُع من النعام، وكذلك اخليطى 

يط. فمن  الثوَب ِخياطًة فهو خَمْيوٌط وخممثال سكرى. ونعامة خيطاء بينة اخلََيِط، وهو ُطول عنِقها. وقد ِخْطتُ 
م، ومن قال خميط بناه على النقص لنقصان الياء يف خطت. والياء يف خميط هي قال خميوط أخرجه على التما

واو مفعول انقلبت ايء لسكوهنا وانكسار ما قبلها، وإمنا حرك ما قبلها لسكوهنا وسكون الواو بعد سقوط 
واو ياء يف خميط هي االصلية والذى حذف أن الساقط ايء. وانس يقولون: إن الالياء. وإمنا كسروا ليعلم 



مفعول، ليعرف الواوى من اليائى. والقول هو االول، الن الواو مزيدة للبناء، فال ينبغى هلا أن حتذف، 
واالصلي أحق ابحلذف الجتماع الساكنني أو علة توجب أن حيذف حرف. وكذلك القول يف كل مفعول من 

 ن بنات الواو فإنه مل جيئ على التمامفإنه جيئ ابلنقصان والتمام. فأما مت الثالثة إذا كان من بنات الياء، ذوا
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ذلك  إال حرفان: مسك مدووف. وثوب مصوون، فإن هذين جاءا اندرين. وىف النحويني من يقيس على
 عليها فيقول: قول مقوول، وفرس مقوود، قياسا مطردا. واخليطة يف كالم هذيل: الوتد. قال أبو ذؤيب: َتَدىلَّ 

يتخذ من السلب.  بني ِسبٍ  وَخْيَطٍة * جبردَاء مثِل الوَْكِف َيْكبو غراهبا * وقال أبو عمرو: هو حبل لطيف
( َمنيَحَة واحٍد * حىتَّ ختيط ابلبياض 2: آَلْيُت ال أنسى )( 1وخيط الشيب يف رأسه، مثُل َوَخَط. قال الشاعر )

 قروىن
 فصل الذال

 شدَّ اخلنق حىتَّ دلع لسانه.َتُه، أي خنَقه أَذَأَطُه مثل َذأَ  ]ذأط[
 الذعط: الذبح الوحى، والعني غري معجمة. وقد َذَعَطُه َيْذَعطُُه. يقال: َذَعطَْته املنيُة. ]ذعط[

_________ 
 ( هو بدر بن عامر اهلذىل.1)
 ( يف االساس: " أقسمت "، وىف اللسان: " اتهلل ال أنسى ".2)
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 وا مصرهم عوجلوا * من املوت ابهلميع الذاعط * وكذلك الذعمطة، بزايدة امليم.( : إذا بلغ1قال الشاعر )
 أبو زيد: َذَفَط الطاِئُر أنثاه يذفطها ذفطا: سفدها. ]ذفط[

 فصل الراء
ربطت الشئ أربطه، وأربطه أيضاً عن األخفش، أي شددته. واملوضع َمْرَبٌط وَمْرِبٌط. يقال: ليس له  ]ربط[

اخليل. والربيط: لقب  ُط عنٍز. وفالن يـَْرتَِبُط كذا رأساً من الدواب. ويقال: نِْعَم الَربيُط هذا، ملا يـُْرتَبُط منَمْربِ 
( . والربيط: البسر املودون. والِرابُط: ما ُتَشدُّ به القربُة والدابُة وغريمها واجلمُع رُُبٌط. قال 2الغوث بن مرة )

 ( *3ِسرَّهِتا * كما تـَُقلَُّب يف الُرْبِط املراويد )األخطل: متوت َطْورًا وحتيا يف أً 



_________ 
 ( أسامة بن حبيب اهلذىل:1)
 . م ر.( قوله الغوث بن مرة، صوابه ابن مر، أي ابن طاخبة بن الياس اه2)
 ( قبله: مثل الدعاميص يف االرحام عائرة * سد اخلصاص عليها فهو مسدود:3)
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قال: جاء فالن وقد قرض ِرابَطُه، إذا انصرف جمهودًا. والِرابُط: املُراَبَطُة، أي ِحبالََته. وي وقطع الظىب رابطه،
. والِرابُط: واحد الِرابطاِت املبنية. وِرابُط اخليل: ُمراَبطَتها. ويقال: الِرابُط من اخليل:  وهو مالزمة ثـَْغِر العدوِ 

( * 2من آِل داِحٍس * َأَبنْيَ فما يـُْفِلْحَن يوَم رِهاِن ) الِرابَط الُنْكدَ ( : وإنَّ 1شاعر )اخلَْمُس فما فـَْوَقها. قال ال
ويقال: لفالن ِرابٌط من اخليل، كما تقول: ِتالٌد، وهو أصُل خيله. وفالٌن راِبُط اجلأِش، ورَبيط اجلأِش، أي 

ذا رابطة من اخليل. اِبَطًة. وببلد كَ ٌن ابلثغر جيشاً ر شديُد الَقْلب، كأنه يـَْرُبُط نفَسه عن الِفرار. وقد خلَّف فال
 وحكى الشيباين: ماء مرتابط، أي دائم ال ينزح.

 الَرطيُط: اجللبُة والصياُح. وقد أرطوا، أي جلبوا. ]رطط[
_________ 

 ( بشري بن أىب محام العبسى.1)
 ( يف اللسان: " دون رهان ".2)
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َلْقُتُم َحَلقاِتُكْم * َعسى أن َتفوز  والرطيط: االمحق. قال الشاعر: َأِرطُّوا فقد ( * يقول: 1وا َأْن تكونوا َرطاِئطا )َأقـْ
 قد اضطرب أمرُكم من ابب اجِلدِ  والعقِل، فتحامقوا عسى أن تفوزوا.

 ْرَقُط من الغنم مثل األبَغِث. وقد اْرَقطَّ الُرْقَطُة: سواٌد يُشوبه نـَُقُط بياٍض.. يقال: دجاجٌة َرْقطاُء. واأل ]رقط[
 طاً، إذا خرَج ورقُه، وذلك قبل أن يدىب. ومحيد بن ثور االرقط واالريقط أيضا.اْرِقطاطاً. واْرقاطَّ الَعْرَفُج اْرقيطا

 ( .2َرْهُط الرجِل: قوُمه وقبيلُته. يقال هم رهط دنية ) ]رهط[
_________ 

البهائم * وقبل البيت يف  قائل: وعش محارا تعش سعيدا * فالسعد يف طالع( قال مرتضى: هو مثل قول ال1)



 رومان بعض عتابكم * وإايكم واهللب مىن عضارطااللسان: مهال بىن 
 ( يف اللسان: " هم رهطه دنية ".2)
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والرهط: ما دون الَعشرة من الرجال، ال تكون فيهم امرأة. قال هللا تعاىل: }وكاَن يف املَديَنِة تسعُة رِْهٍط{ 
ن لفظهم مثل َذْوٍد. واجلمع َأْرُهٌط وَأْرهاٌط وَأراِهٌط، كأن ه مَجُْع َأْرُهٍط، وَأراهيُط. فجمع، وليس هلم واحد م

َرْهُط: جلٌد قدُر ما بني الُسرَّة إىل الركبة، تلبسه احلائض. قال الشاعر: مىت ما َأَشْأ غرَي َزْهِو املُلو * ِك وال
يل: الرِهاُط: جلوٌد ُتَشقَُّق سيورًا، واحدها َرْهٌط. وأنشد َأْجَعْلَك َرْهطاً على ُحيَِّض * وحكى الَنضر بن مشَُ 

ماجم ذي ُفروٍغ * وطعٍن مثَل تـَْعطيِط الرِهاِط * وكانوا يف اجلاهلية يطوفون ُعراًة للمتنخِ ل اهلَُذيل : َبَضْرٍب يف اجل
الرتاَب وجيمعه. وكذلك  والنساُء يف أرهاط. والراهطاء مثل الداماء، وهى إحدى جحرة الريبوِع اليت خَيرج منها

 الرهطة مثال اهلمزة. ومرج راهط: موضع ابلشأم كانت به وقعة.
 ُة: املالءُة إذا كانت قطعة واحدة ومل تكن ِلْفَقنْيِ. واجلمع ريط ورايط.الَرْيطَ  ]ريط[
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 ( .1وريطة: اسم امرأة )
 فصل الزاى

 لَنعجة. قال: وكذلك خُماُط االبل.قال الفراء: الزِْخِرُط ابلكسر: خُمَاط ا ]زخرط[
 الزط: جيل من الناس، الواحد زطى، مثل الزنج وزجني، والروم ورومي. ]زطط[

 السني فصل
ِشْعٌر َسْبٌط وِسْبٌط، أي مسرتِسٌل غري جعٍد. وقد َسِبَط شعره ابلكسر َيْسَبُط َسَبطاً. ورجٌل َسِبُط الشعِر  ]سبط[

( : فجاءْت 2مثل فخذ وفخذ إذا كان حسن الَقدِ  واالستواِء. قال الشاعر ) وَسِبُط اجلسم وَسْبُط اجلسم أيضا
ا * ِعمامتُ  ( الرجاِل ِلواُء * وقوهلم: مايل أراك ُمْسِبطاً، أي ُمَدل ِياً رأَسك كاملهتم  3ه َبنْيَ )به َسْبَط العظاِم كأمنَّ

َبَسَط على األرض  (4من الضرب ) مسرتخَي البدن. وَأْسَبَط الرجُل، أي امتدَّ وانـْ
_________ 

 ( هي زوجة عمرو بن العاص أم عبد هللا ابنه. قاله نصر.1)



 .104: 3كما يف البيان   ( هو زيد بن كثوة العنربي،2)
 ( يف املطبوعة االوىل: فوق الرجال " وأثبت ما يف اللسان واملخطوطة.3)
 . م ر.( أو من املرض. اه4)
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لنعجُة،  الناقُة بولدها، إذا ألقْته وقد َأشَعَر. ويقال أيضاً: َسبََّطِت ارِجاِع. ويقال: َسبََّطتِ والتبسيط يف الناقة، كال
إذا أسقطْت. والِسْبُط: واحد األْسباِط، وهم َوَلُد الولد. واالسباط من بىن إسرائيل كالقبائل من العرب. وقوله 

النه أراد اثنىت عشرة فرقة، مث أخرب أن الفرق أسباط، تعاىل: }وقطعناهم اثنىت عشرة أسباطا أمما{ ، فإمنا أنث 
عشرة، الن التفسري ال يكون إال واحدا منكورا، كقولك اثىن عشر  وليس االسباط بتفسري ولكنه بدل من اثنىت

درمها. وال جيوز دراهم. والساابط: سقيفة بني حائطني حتتها طريق، واجلمع َسوابيُط وساابطاٌت. وقوهلم يف 
أفرغ من حجام ساابط "، قال االصمعي: هو ساابط كسرى ابملدائن، وابلعجمية بالس آابد. وبالس:  املثل: "

 سم رجل. ومنه قول االعشى:ا
 ( *1بساابط حىت مات وهو حمرزق )

_________ 
 ( صدره كما يف نسخة:1)

 هنالك ما جناه عزة ملكه * وىف املخطوطة:
 أيضا: فأصبح مل مينعه كيد وحيلة * بساابط حىت مات وهو حمرزق:فذاك وما أجنى من املوت ربه * وىف اللسان 
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يذكر النعمان بن املنذر، وكان أبرويز حبسه بساابط مث ألقاه حتت أرجل الفيلة. والسباطة: الكناسة. وسباط: 
ِصيُّ ما دام رْطباً، ومية. والسبط ابلتحريك: نبت، الواحدة َسَبَطٌة. قال أبو عبيد: الَسَبُط: النَ اسم شهر ابلر 

. ومنه قول ذي الرمة يصف رماًل:  فإذا يِبس فهو احلَليُّ
 ( .2( * وأْرٌض مسبطة: كثرية السبط )1على جوانبه اأَلْسباُط واهلََدُب )

_________ 
 ( وصدره:1)



 لليل من عقدبني النهار وبني ا
تية بيض كرام * كأهنم متلهم سباط * ( يف املخطوطة زايدة: وسباط: اسم احلمى. وقال املتنخل: أجزت بف2)

يقال سبط الرجل: إذا أخذته احلمى، وذلك أن االنسان أجزت: قطعت. وجزت: قضيت. ومتلهم: حترقهم. 
لشحوب. وضربه حىت أسبط، أي امتد يسبط إذا أخذته: أي يتمدد ويسرتخى. يقول: هم هكذا من الغزو وا

 يقدر على القيام من الضعف. ومتلهم: تشويهم. وسباط: واسرتخى. ويقال سبطت عليه احلمى: إذا تركته ال
 محى انفض.
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السنجالط: موضع، ويقال ضرب من الرايحني. قال الشاعر: أحب الكرائن والضومران * وشرب  ]سجلط[
 العتيقة ابلسنجالط

 ( مثل الَذْعط، وهو الذبح. وقد سحطه.1لْسحط )ا ]سحط[
غضب، فهو ساِخٌط. وَأْسَخَطُه، أي أغضبه. الرضا. وقد َسِخَط، أي  الُسْخط والَسَخط: خالف ]سخط[

 ويقال: َتَسخََّط عطاءه، أي استقلَّه ومل يقع منه موقعا.
َلَعُه. ويف املثل " ال تكن ُحلوًا فُتْسرَتَط وال سرطت الشئ ابلكسر أسرطه َسَرطاً: بَِلعته. واْسرَتََطُه: ابـْتَـ  ]سرط[

ته عما هلم أعقيت الشئ، إذا أزلته من فيك ملرارته. كما يقال: أشكيت الرجل، إذا أزلمرًّا فتُـْعَقى "، من قو 
 يشكوه. وقوهلم: " االخذ سريطى والقضاء ضريطى "

_________ 
 ( سحط، كمنع، سحطا ومسحطا: ذحبه سريعا.1)
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يط والقضاء ضريط خذ سر أي يسرتط ما أيخذ من الدين، فإذا تقاضاه صاحبه أضرط به. وحكى يعقوب: " اال
ُتُه َهبرٌي * ُيرِتُّ الَعْظَم 1". والسرطراط: الفالوذ. وسيف سراطى، أي قاطٌع. قال اهلَُذيل ) ( : َكَلْوِن امِلْلح َضَربـْ

َسقَّاٌط ُسراطي * به َأمِحي املَُضاَف إذا َدعاين * ونفسي ساعَة الفزِع الِفالِط * وإمنا خفف ايء النسبة يف ُسراطي  
قافية. والِسراُط: لغٌة يف الصراط. والَسَرطاُن من َخْلِق املاء، ورج يف السماء، وداء أيُخذ يف رسغ الدابة ان الملك

 فيُـيَـبِ ُسُه حىت يقلب حافره.



الَسَرْوَمُط: الطويُل من اإلبل وغريها. قال لبيد يصف زق مخر اشرتى جزافا: مبجتزف جون كأن  ]سرمط[
 حمقب *رومط ( * قرى حبشي ابلس2خفاءه )

_________ 
 ( املتنخل.1)
 ( يف اللسان: " وجمتزف ".2)
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( : اإلانء 1. وقد َأْسَعْطُت الرجَل فاْستَـَعَط هو بنفسه. املُْسَعُط )الَسعوُط: الدواُء ُيَصبُّ يف األنف ]سعط[
ْسَعْطُتُه الرمَح مثل َأْوَجْرتُُه، إذا طعنَته به يف جُيَْعُل فيه الَسعوُط، وهو أحد ما جاء ابلضم ممَّا يـُْعَتَمُل به. ويقال: أَ 

 (2 يف ُمْسَبِكرٍ  * ُأْشرَِبْت ابلسعيط والسياب )صدره. والَسعيُط: ُدْرِديُّ اخلمر. قال الشاعر: وِطواُل القرونِ 
( : ماذا ترجني من 3الَسَفط: واحد اأَلْسفاِط. والَسفيط: السخى الطيب النفس. قال الراجز ) ]سفط[

ه الريط * ليس بذى حزم وال سفيط * قال أبو زيد: يقال أمواهلم سفيطة بينهم، أي خمتلطة. حكاه عنا
 االشربة، فارسيُّ معرٌب. وقال األصمعي: هي ابلرومية. قال االعشى يعقوب. واالسفنط: ضرب من

_________ 
 ( وكمنرب.1)
 ر.( السياب بياء حتتية مث موحدة، كشداد ورمان: البلح أو البس2)
 ( محيد االرقط.3)
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 * فـَْنِط ممزوجًة مباء زالل اخلمر الَعِتيَق من اإلسْ  وكأن
سقط الشئ من يدى ُسقوطاً، وَأْسَقْطُتُه أان. واملَْسَقُط، ابلفتح: الُسقوُط. وهذا الفعُل َمْسَقَطٌة  ]سقط[

َمْسِقُط رأسي، أي حيث ولدت. وأاتان لإلنسان من أعني الناس. واملسقط، مثال اجمللس: املوضع. يقال: هذا 
( يصف الثور والكالب: يساقط عنه روقه 1يف مسقط النجِم: حيُث َسَقَط. وساَقَطُه، أي أسقطه، وقال )

ضارايهتا * ِسقاَط حديِد الَقنْيِ َأْخَوَل َأْخَوال * قال اخلليل: يقال سقط الولد من بطن أمه، وال يقال وقع. 
 يف أيديهم{ قال األخفش: وقرأ بعضهم: " َسَقَط " كأن ه َم. ومنه قوله تعاىل: }وَلمَّا ُسِقطَ وُسِقَط يف يده، أي ندِ 



أضمر الندم. وجوَّز ُأْسِقَط يف يده. وقال أبو عمرو: وال يقال أسقط يف يده اباللف على ما مل يسمَّ فاعُله. 
 وأمحد بن حيىي مثله. والساقط والساقطة: اللئيم يف حسبه ونفسه.

_________ 
 ( هو ضابئ بن احلرث الربمجى.1)
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وقوم سقطى وسقاط. وتساقط على الشئ، أي ألقى بنْفسه عليه. والَسْقَطُة: الَعثـََرُة والَزلَُّة. وكذلك الِسقاُط. 
س: قال سويد بن أيب كاهل: كيف يـَْرجوَن ِسقاطي بـَْعَد ما * َجلََّل الرأَس مشيٌب وَصَلْع * والِسقاُط يف الفر 

ْدِو. وِسقاُط احلديث: أن يتحدَّث الواحُد وينصَت له اآلخر، فإذا سكت حتدَّث الساكُت. قال اسرتخاء العَ 
َقَطُعُه. وفيه  الفرزدق: إذا ُهنَّ ساَقْطَن احلديَث كأن ه * َجىن الَنْحِل أو َأْبكاُر َكْرٍم تـَُقطَُّف * وَسْقُط الرمِل: ُمنـْ

ُط الولد، ملا َيْسُقُط قبل متامه. وَسْقُط الناِر: ما َيْسُقُط منها ْقٌط. وكذلك َسقْ ثالث لغاٍت: ِسْقٌط وُسْقٌط وسَ 
عند القدح يف اللغات الثالث. قال الفراء: سْقُط النار يذكر ويؤنث. وأسقطت الناقة وغريها، إذا ألقت 

يف انحيِة ِقٌط على األرض ولَدها. والِسْقطاِن من الظليم: جناحاه. وِسْقُط السحاِب: حيث يُرى طرفُه كأنه سا
 األفق، وكذلك ِسْقُط اخلِباِء. وِسْقطا جناِح الطائر: ما جُيَرُّ منهما على االرض.
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( : َحىت إذا ما أضاء الصبح وانبعثت * عنه نَعاَمُة ذي ِسْقَطنْيِ ُمعتِكُر * فإن ه عىَن ابلنعامة 1وأما قول الشاعر )
له وآخره، وهو على االستعارة. يقول: إنَّ الليل ذا الِسْقَطنْيِ مضى وَصَدَق الصبُح. سواَد الليل. وِسْقطاُه: أو  

لَسَقُط: ردئ الطعام. والسقط: اخلطأ يف الكتابة واحلساب. يقال: َأْسَقَط يف كالمه. وتكلَّم بكالم فما َسَقَط وا
خرجت به وأخرجته، وعلوت حبرف وما أسقط حرفا، عن يعقوب. قال: وهو كما تقول: دخلت به وأدخلته، و 

ل * ذات سقيط وندى خمضل * طعم ( : وليلة ايمى ذات ط2به وأعليته. والسقيط: الثلج. قال الراجز )
( : ولقد 3السرى فيها كطعم اخلل * واملرأة الَسقيَطُة: الَدنِيَُّة. وَتَسقََّطُه، أي طلب َسَقَطُه. قال الشاعر )

 ( *4ِبِسرِ ِك اي أميم ضنينا ) تسَقطين الوشاُة فصادُفوا * َحِصراً 
_________ 

 ( الراعى.1)



 ( ذوالرمة.2)
 ( جرير.3)
 للسان: " حجئا "، أي خليقا. وحصرا: كتوما.( يف ا4)
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 ( :2( : السيف يسقط من وراء الضريبة يقطعها حىت جيوَز إىل األرض. قال الشاعر )1والسقاط )
( * والَسقَّاُط أيضاً: الذي يبيع الَسَقَط من املتاع. وىف احلديث: " كان ال مير 3ُيرِتُّ الَعْظَم َسقَّاٌط ُسراطي )

 لم عليه ". والبيعة من البيع، كالركبة واجللسة من الركوب واجللوس.بسقاط وال صاحب بيعة إال س
الواىل، وهو  الَسالَطُة: القهُر. وقد َسلََّطُه هللا فتسلط عليهم. واالسم السلطة ابلضم. والسلطان: ]سلط[

 جمراه جمرى املصدر.ربهاُن، وال جيمع الن فعالن يذك ر ويؤن ث، واجلمع الَسالطنُي. والُسْلطاُن أيضاً: احلجَُّة وال
_________ 

( قوله والسقاط، أي بوزن كتان، ويقال له أيضا سقطى حمركا. قال م ر: ومن االول شيخنا املعمر املسن 1)
. ومن الثاين 1183اط الفاسى نزيل مصر. أخذ عن أبيه وغريه توىف مبصر سنة على ابن العريب بن حممد السق

ن، أخذ عن خاله معروف الكرخي، وأخذ عنه شيخ الطريقة اجلنيد سرى ابن املغلس السقطى يكىن أاب احلس
سقاط، . أما االسقاطي احلنفي وامسه أمحد فهو منسوب إىل بيع االنفعنا هللا هبم اهـ 251وتوىف سنة  -وغريه 

 مجع سقط حمركا: ما يتهاون به من الذبيحة كالقوائم والكرش، كأنصارى وأمناطي.
 ( هو املتنخل.2)
 ( صدره:3)

 (3 -صحاح  - 143كلون امللح ضربته هبري * )
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ُ الَسالَطِة والُسلوَطِة. يقال هو : وامرأة سليطة، أي صخابة. ورجٌل َسليٌط، أي فصيٌح حديُد اللساِن بنيِ 
َكَأْوِب الَدْبِر غاِمَضًة   ( :2( . قال اهلذيل  )1َأْسَلطُُهْم لسااًن. والِسْلَطُة: السهُم الطويُل، واجلمع ِسالٌط )

وليسْت * مبُْرَهَفِة الِنصاِل وال ِسالِط * واملَساليُط: َأسناُن املفاتيح، الواحدة ِمْسالَطٌة. وسنابُك َسِلطاٌت، أي 
ة ( * والَسليُط: الزيُت عند عامَ 3* ِق جَتْري على َسِلطاٍت لُُثْم )  ُكَمْيٍت كجذِع الطريِحداٌد. قال األعشى: وُكلَّ 



 العرب، وعند أهل اليمن دهن السمسم.
 الِسْمُط: اخلَيُط ما دام فيه اخلرُز، وإالَّ فهو ِسْلٌك. قال َطَرفة: ]مسط[

 ( *4ُمظاِهُر مِسَْطْي ُلْؤُلٍؤ وزبرجد )
_________ 

 د يف القاموس: " سلط ".( وزا1)
 ( املتنخل.2)
 اجملرتم ( قبله: هو الواهب املائة املصطفا * ة كالنخل طاف هبا3)
 ( وصدره:4)

 وىف احلى أحوى ينفض املرد شادن:
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والسمط: واحد السموط، وهى السيور الىت تعلق من السرح. ومسطت الشئ: علقته على السموط َتْسميطاً. 
( . يقال قصيدٌة ُمَسمََّطٌة ومسطية، كقول 1من الِشعر: ما قـُفِ َي أرابُع بيوتِه ومُسِ َط يف قافية خمالفٍة )واملَُسمَُّط 

ابلكتم * زورا وهبتاان * والمرئ القيس قصيداتن مسطيتان،  الشاعر: وشيبة كالقسم * غري سود اللمم * داويتها
فاسق ميله * فجعت به يف ملتقى احلى خيله * إحدامها: ومستلئم كشفت ابلرمح ذيله * أقمت بعضب ذى س

م: " خذ حكمك مسمطا "، أي ( . وقوهل2تركت عتاق الطري حتجل حوله * كأن على سرابله نضح جرايل )
َسمَُّط: املرَسُل الذي ال يـَُردُّ. والِسماطاِن من النخل والناس: اجلانبان. يقال: مشى بني يدى جمو زًا انفذًا. واملُ 

 السماطني.
_________ 

 ( وهو الذى يسمى عند املولدين ابملخمس. نقله م ر عن شيخه. مث قال: ومن أنواعه املسبع واملثمن.1)
س هذا من شعر أحد ممن يسمى ابمرئ القيس أصال. مث  رواية م ر: " على أثوابه ". وقال الصاغاىن: لي( يف2)

 ذكر السمط املروى عن امرئ القيس.
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طُُه مَسْطاً، إذا نظَّفته من الَشَعِر ابملاء احلار  لتشويَه، فهو مَسيٌط ومسموٌط. والَسميُط طُُه وَأمسُْ ومسطت اجلدى َأمسِْ 
َة فيها. يقال: نعٌل َأمْساٌط، إذا كانت غري خمصوفٍة. وسراِويٌل َأمْساٌط، أي غري من النعل: الطاُق الواحُد ال رقع

ٍة. ومنه قيل للرجل اخلفيف احلال: مِسْ   ( :1ٌط ومَسيٌط. قال العجاج )حمشوَّ
الذى يسمى ( * والَسميُط: اآلجرُّ القائم بعُضه فوَق بعض. قال أبو عبيد: هو 2مسطا يرىب ولدة زعابال )

ة الرباستق. االصمعي: السامط: اللنب إذا ذهَب عنه حالوُة احلليب ومل يتغريَّ طعُمه. وقد مَسََط اللنب ابلفارسي
 يسمط مسوطا.

 : الَكوَسُج الذي ال حلية له أصاًل. وكذلك الَسنوُط والسنوطى.ناطُ السُ  ]سنط[
 الَسْوُط: الذي ُيضَرب به، واجلمع أسواط وسياط. ]سوط[

_________ 
 " رؤبة ".( صوابه 1)
 ( قبله:2)

 جاءت فالقت عنده الضآبال:
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بَُّك َسْوَط َعذاٍب{ ، أي نصيَب عذاٍب، وسطته أسوطه، إذا ضربَته ابلَسْوِط. وقوله تعاىل: }فَصبَّ عليهم رَ 
تَ  ُه، ألنَّ العذاب قد يكون ابلَسْوِط. والسوط أيضا: خلط الشئ بعضه ببعض. ومنه مُسِ َي امِلسواُط. ويقال: ِشدَّ

 * وَسوََّطُه، أي خلَطه وأكثر ذلك. يقال: َسوََّط فالٌن ُأُمورَُه. قال الشاعر: َفُسْطها ذميَم الرأِي غري ُمَوفَّقٍ 
 م َسويَطٌة بينهم، أي خمتلطة، حكاه عنه يعقوب.فلست على تسويطها مبعان * قال أبو زيد: يقال أمواهل

 فصل الشني
 الَشبُّوُط: ضرٌب من الَسمك. ]شبط[

: ( . يقال ِشِحَط املزاُر، أي بـَُعَد. وَأْشَحْطُتهُ 1الَشْحُط: البُـْعُد. وقد َشَحَط َيْشَحُط َشْحطاً وُشحوطاً ) ]شحط[
 أبعدتُه. وَتَشحََّط املقتوُل بدمه، أي اضطرَب فيه. وَشحََّطُه به غريه َتْشحيطاً.

_________ 
 موس: " ومشحطا ".( وزاد يف القا1)
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 ( تتخذ منه القسى. والشمحوط: الطويل، وامليم زائدة.1والَشْوَحُط: ضرٌب من َشجر اجلبال )
وقد َشَرَط عليه كذا َيْشِرُط وَيْشُرُط،  َطُة، واجلمع ُشروٌط وَشراِئُط.الَشْرُط معروٌف، وكذلك الَشري ]شرط[

واْشرَتََط عليه. والَشَرُط ابلتحريك: العالمُة. وَأْشراُط الساعِة: عالماهُتا. والَشَرُط أيضاً: رَُذاُل املال. قال 
 مهور * وقال الكميت: َوَجْدُت الناسَ  نسائهم * وِمْن َشَرِط املعزى هلن ( : ُتساُق من امِلْعزى ُمهورُ 2الشاعر )

غري اْبيَنْ ِنزاٍر * ومل َأْذمُمُْهُم َشَرطاً ودوان * واألشراط: األرذاُل. يقال: الغنُم َأْشراُط املاِل. واأَلْشراُط أيضاً: 
 .له وغنمه، إذا أعدَّ منها شيئا للبيعاألْشراُف. قال يعقوب: وهذا احلرُف من األضداد. َوَأْشَرَط من إب

_________ 
 . م ر.راد هبا جبال السراة، فإهنا هي تى تنبته. اهـ( قوله شجر اجلبال، امل1)
 ( جرير.2)
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م جعلوا ألنفسهم  : ومنه مسِ ي الُشَرُط ألهنَّ وأشرط فالن نفَسه ألمر كذا، أي أعلمها له وأعدَّها. قال األصمعي 
يٌّ. وقال أبو عبيدة: مُسُّوا ُشَرطاً ألهنم ُأِعدُّوا. والَشريُط: حبٌل يُفَتل من عالمًة يُعرفون هبا، الواحد ُشْرَطًة وُشْرطِ 

ُع. وامِلْشراُط مثله. وقد َشَرَط احلاِجُم َيْشِرُط وَيْشُرُط، إذا َبزَغ. والَشَرطاِن: جنماِن من اخلوص. وامِلْشَرُط: امِلْبضَ 
ُه معهما فيقول: هو ثالثة احلََمِل، ومها َقرانه، وإىل جانب الشمايلِ  منهما كو  كب صغري. ومن العرب من يـَُعدُّ

يها اأَلشراَط. قال الكميت: هاجْت عليه من ا ألْشراِط انِفحٌة * يف فلتة بني إظالم وإسفار * كواكب ويسمِ 
وقال ذو الرمة: قرحاء حواء أشراطية وكفت * فيها الذهاب وحفتها الرباعيم * يعىن روضة مطرت بنوء 

منا قال: " قرحاء " الن يف وسطها نوارة بيضاء. وقال: حواء، خلضرة نباهتا فأما قول حسَّان بن الشرطني. وإ
 ِض الوجوِه ِكراٍم * نـُبِ ُهوا بعد هجعة االشراط:اثبت: يف َندامى بِي
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وهم أشرطا فيقال: أراد به احلرس وسفلة الناس. وأنشد ابن االعرايب: أشاريط من أشراط أشراط طيئ * وكان أب
ال الراجز: يلحن من ذى وابن أشرطا * ورجل ِشْرواٌط، أي طويٌل. ومجٌل ِشْرواٌط، الذكر واالنثى فيه سواء. ق

 ( *1زجل شرواط * حمتجز خبلق مشطاط )



_________ 
النسخ. والذى يف م ر " معتجرا خبلق " اخل. وضبط الم خلق بفتحة، وهو يف وصف حاد. قال ( كذا يف 1)

الرجز جلساس بن قطيب، وصوابه بكماله على ما أنشده ثعلب يف أماليه: وقلص مقورة االلياط *  ابن برى:
االمراط *  ت على ملحب أطاط * تنجو إذا قيل هلا يعاط * فلو تراهن بذى أراط * وهن أمثال السرىابت

أمساط *  يلحن من ذى دأب شرواط * صات احلداء شظف خمالط * معتجر خبلق مشطاط * على سراويل له
ما اغتباط  ليست له مشائل الضفاط * يتبعن سدو سلس املالط * ومسرب آدم كالفسطاط * خوى قليال غري

 * على مباين عسب سباط * =
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َشطَِّت الدار َتِشطُّ وَتُشطُّ َشطَّاً وُشطوطاً: بـَُعَدْت. وَأَشطَّ يف القضية، أي جاَر. وَأَشطَّ يف الَسْوِم  ]شطط[
طَّ: أَبـَْعَد. وَأَشطُّوا يف طليب، أي أمَعنوا. وحكى أبو عبيد: شَطْطُت عليه وَأْشَطْطُت، أي جرت. وىف واْشتَ 

ي جائٌر عليَّ يف احلكم. والَشطُّ: جانُب النهِر والوادي والسناِم. ( "، أ1ارى: " إنك َلشاطِ ي )حديث متيم الد
( * 3( * شطا رميت فوقه بشط )2درعها املنعط )وكلُّ جانٍب من السنام شط. قال أبو النجم: كأن حتت 

ل: واعتداُل القامِة أيضاً. يقا واجلمع شطوط. والشطوط ابلفتح: الناقُة الضخمُة السناِم. والَشطاُط: البعدُ 
 ( بيِ َنُة الَشطاِط والِشطاِط أيضا ابلكسر.4جارية َشاطٌَّة )

_________ 
 لياط= يصبح بعد الدجل القطقاط * وهو مدل حسن اال

 ( بشد الطاء مضاف إىل ايء املتكلم.1)
 ( قبله: علقت خودا من بنات الزط * ذات جهاز مضغط ملط2)
 ( بعده:3)

 الرفع ومل ينحط مل ينز يف
 القاموس: شطة.( وزاد يف 4)
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 وال شطط "، أي ال قال أبو عمرو: الَشَطُط: جماوزُة القدِر يف كل  شئ. وىف احلديث: " هلا َمْهُر مثلها ال وَْكسُ 
 نقصان وال زايدة.

الَشَمُط: بياُض َشَعر الرأِس خيالط سواَده، والرجُل َأمْشَُط. وقوٌم مشطان، مثل أسود وسودان. وقد مشط  ]مشط[
طُُه مَشْطاً: خلطُته. وكلُّ خليطني خلطَتهما فقد ابلكسر يشمط مشطا، واملرأة  مشطاء. ومشطت الشئ َأمشِْ

عضه ا مَشيٌط. والَشميُط أيضاً: الصبُح ; الختالط بياضه بباقي ظلمة الليل. َونـَْبٌت مَشيٌط، أي بمشََْطتَـُهما، فهم
القطُع املتفر قُة، الواحدة مِشْطيٌط. يقال: هائٌج. وقوهلم: هذه ِقْدٌر تَسُع شاٌة ِبَشْمِطها أي بتوابلها. والَشماطيُط: 

تفر ِقًة َأْرسااًل. وصار الثوب مَشاطيَط، إذا تشقق، الواحد ذهب القوم مَشاطيَط. وجاءت اخليل مَشاطيَط، أي م
 (1مشطاط. قال الراجز )

_________ 
 ( جساس بن قطيب.1)
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 حمتجز خبلق مشطاط * على سراويل له أمساط
بن َعدا َشْوطاً، أي طََلقًا. وطاف ابلبيت سبعة َأْشواٍط من احلجر إىل احلجر َشْوٌط واحٌد. ويقال ال ]شوط[

 آوى: َشْوُط َبراٍح، وِلْلَهباِء الذي يُرى يف ضوء الكوة: شوط ابطل.
قد َيشيُط شاَط الرجل َيشيُط، أي هلك. ومنه قول األعشى: قد خَنِْضُب الَعرَي من َمْكنوِن فائِِلِه * و  ]شيط[

 منها نصيٌب إال  ُقِسَم. وَأشاَطها على َأْرماِحنا الَبَطُل * واإلشاَطُة: اإلهالُك. وقوهلم: شاَطِت اجلَزوُر، أي مل يبقَ 
م إذا اقتسموها وبقي بينهم َسهٌم فيقال من ُيشيُط اجلَزوَر؟ أي َمن ينفق هذا السهم. قال  فالن، وذلك أهنَّ

من الكو * م ومل ندع من يشيط اجلزورا * فإذا مل يبق منها نصيب قالوا: شاطت الكميت: نطعم اجليأل اللهيد 
 . (1اجلزور، أي نفقت، )

_________ 
 ( يف املخطوطات: " تنفقت ".1)
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( : َأحاِرُث ِإانَّ لو 1وشاَط فالٌن الدماَء، أي خلطها، كأنَّه سَفَك دَم القاتل على دم املقتول. قال الشاعر )
شاَطُه وَأشاَط ( * وشاَط فالٌن، أي ذهَب دُمه َهَدرًا. ويقال أَ 2ُتشاُط ِدماُؤان * تـََزيَـّْلَن حىت ال مبس دم دما )

دمه وَأشاَط دمه، أي عرَّضه للقتل. وشاَط، مبعىن َعِجَل. وشاَط السمُن، إذا نِضَج حىتَّ حيرتق، وكذلك ب
( * وشاطت 4( يصف ماء آجنا: ومنهل وردته التقاطا * أصفر مثل الزيت ملا شاطا )3الزيت. قال الراجز )

حمرتقة. يقال: َشيَّْطُت رأَس الغنم  والشياط: ريح قطنةالقدر، أي احرتقت ولصق هبا * الشئ، وأشطتها أان. 
 (5وَشوَّْطُتُه، إذا أحرقت ُصوَفه لتنظِ فه. يقال: َشيََّط فالٌن اللَّْحَم، إذا دخَّنُه ومل ينضجه. قال الكميت )

_________ 
 ( املتلمس.1)
 ( وكذا يف اللسان. وىف م ر: " تزايلن ".2)
 ( هو نقادة االسدي.3)
 أعالطا* أوردته قالئصا  ( بعده4)
 م ر. ( يهجو بىن كرز اه5)
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ملا أجابت صفريا كان آيتها * من قابس شيط الوجعاء ابلنار * وغضب فالن فاستشاط، أي احتدَم، كأنَّه 
التَهَب يف غَضبه. قال األصمعيُّ: هو من قوهلم انقٌة ِمْشياط، وهي اليت يسرع فيها السمن. وإبل مشاييط. 

 ستشاط البعري، أي مسن.وا
 الصاد فصل

الِصراُط والِسراُط والِزراُط: الطريُق. قال الشاعر: أكر على احلروريني مهرى * وأمحلهم على وضح  ]صرط[
 الصراط

 فصل الضاد
ضبط الشئ: حفظه ابحلزم. والرجُل ضابٌط، أي حازٌم. واأَلْضَبُط: الذي يعمل بِكْلتا يديه. تقول منه:  ]ضبط[
 (1نثى ضبطاء. قال الشاعر )لرجل ابلكسر َيْضَبُط، واالَضِبَط ا

_________ 
 ( هو اجلميح االسدي.1)
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( * والضبنطى: القوى، والنون وااللف 1أما إذا حردت حردى فمجرية * ضبطاء تسكن غيال مقروب )
 زائداتن لالحلاق بسفرجل.

ى * يفرق إن فزع ( : وزوجها زونزك زونز 2)الضبغظى: شئ يفزع به الصبيان. وأنشد ابن دريد  ]ضبغط[
 ابلضبغظى * وااللف لالحلاق.

الُضراُط: الُرداُم. وقد َضَرَط يضرط ضرطا، بكسر الراء، مثال حبق حيبق حبقا. وىف املثل: " أودى  ]ضرط[
هنٍد: . وكان يقال لعمرو بن الَعرُي إال َضِرطاً "، أي مل يبَق من َجَلِدِه وقوَّته إال هذا. وأْضَرَطه غريه وضرََّطُه مبعىًن 

مضزط احلجارة، لشدته وصرامته. وقوهلم: أضرط به وضرط به، أي َهِزَئ به ; وحكى له بفيِه فعل الضارط. 
 ويقال: " االكل سريط والقضاء ضريط ".

_________ 
 ( قوله " تسكن " يف م ر " متنع غيال ". وقال: أنشده اجلوهرى هكذا.1)
 ( ملنظور االسدي.2)
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ورمبا قالوا: " االكل سريطى والقضاء ضريطى " مثال القبيطى، أي يسرتط ما أيخذه من الدين فإذا تقاضاه 
 صاحبه أضرط به.

 تفخ غضبا. والغني معجمة.اْضَرَغطَّ اْضرِْغطاطاً، أي ان ]ضرغط[
ُة واملشقَُّة. َضَغَطُه َيْضَغطُُه َضْغطاً: زمَحَه إىل حائٍط وحنوه ومنه َضْغَطُة ال ]ضغط[ قرب. والُضْغطة ابلضم: الشدَّ

لضغطة. وأخذت فالان ضغطة، إذا ضيقت عليه لتكرهه على الشئ. والَضاِغُط يقال: اللهم ارفع عنا هذه ا
أرسَلُه ضاِغطاً على فالٍن، مسِ ي بذلك لتضييقه على العامل. ومنه حديث معاذ رضى كالرقيب واألمني، يقال 
ط. والضاغط يف البعري: انفتاٌق من اإلِبط وكثرٌة من اللحم، وهو الَضبُّ أيضاً. قال هللا عنه: كان على ضاغ

سيل يف ماِء العذبة فيفسُدُه فال بئٌر إىل َجْنبها بئٌر أخرى فَتْحَمأُ فيصري ماؤها ُمْنتناً فياألصمعي: الضغيُط: 
 سيطيشربُه أحد. قال الراجز: يشربن ماء االجن والضغيط * وال يعفن كدر امل

 رجٌل َضفيٌط بنيِ  الَضفاَطِة، أي ضعيُف الرأي والعقِل ; وقد ضفط ابلضم. ]ضفط[
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( ". وشهد ابن سريين نكاحاً فقال: " 1قال ابن عب اس رضي هللا عنه: " إن يف ضفطة وهذه إحدى ضفطاتى )
ا نراه مسَّاهأين َضَفاطَُتُكنَّ  . قال أبو عبيدة: وإمنَّ َضفاَطًة هلذا املعىن، أي إنَّه هلٌو ولعٌب، وهو  ؟ " يعين الُدفَّ

 ( ، وهى الرفقة العظيمة.2إىل ضعف الرأي واجلهل: وأمَّا الَضفَّاَطُة ابلتشديد فشبيهة ابلرجَّاَلِة ) راجعٌ 
ال الكاليب : الَضويَطُة: احلمأُة والطنُي يكون يف أصل الَضويَطُة: العجنُي املسرتخي من َكثرة املاء. ق ]ضوط[

 احلوض. حكاه عنه يعقوب.
( : حىت ترى البجباجة الضياطا * ميسح ملا حالف االغباطا * 3الضياط: الرجل الغليظ. قال الراجز ) ]ضيط[

 ابحلرف من ساعده املخاطا *
_________ 

مان لرموا ابحلجارة من السماء " ببناء الفعل للمفعول. ( كان ابن عباس قال: " لو مل يطلب الناس بدم عث1)
 . م ر.. اهـقيل له: أتقول هذا وأنت عامل لعلى؟ فقال ما ذكره املؤلفف
( قوله ابلرجالة كذا يف نسخ ابلراء، لكن الذى يف م ر ابلدال رمسا، واملرتجم صرح يف ضبطه ابلدال. قاله 2)

 املهملة. نصر. يف املخطوطة: " ابلدجالة " ابلدال
 ( نقادة االسدي.3)
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 فصل الطاء
قال: وال ُيْستْغىن عن ذكر احلاجبني.  قال أبو زيد: رجٌل أْطَرُط احلاجَبني، وهو الذي ليس له حاجبان. []طرط

 وقال بعضهم: هو االضرط ابلضاد املعجمة. ومل يعرفه أبو الغوث.
طاَط الفحُل َيطيُط ويطاُط طُيوطاً، أي هاج وهدر، فهو مجل طاط وطائط. وأنشد االصمعي: لو أهنا  ]طيط[

ي يهدر يف االبل، فإذا مسعت الناقة قت غالما طائطا * ألقت عليه كلكال عالبطا * قال: هو الذى يطيط، أال
صوته ضبعت. وليس هذا عندهم مبحمود. والطاط: الرجل الشديد اخلصومة. والطاُط من نعت الطويل، 

 يقال: رجٌل طاٌط وطوٌط. والطوُط أيضاً: القطن. قال الشاعر:
 فاخر الطوط من املدمقس أو من

 فصل العني



صحاح  - 144، فهو َمْعبوٌط وَعبيٌط ; واجلمع عبط. قال أبو ذؤيب: )َعَبَط الثوَب يـَْعِبطُُه، أي شقَّه ]عبط[
- 3) 
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افت  خالسا نـَْفَسيهما بنوافٍذ * كنوافذ الُعُبِط اليت ال تـُْرَقُع * يعين كَشقِ  اجليوب وأطراف األكمام والُذيول، ألهنَّ
 ال ُترقع بعد الَعْبِط. ومات فالٌن َعْبَطًة، أي صحيحاً شاابً. قال أمية بن أيب الصلت: َمْن مل مَيُْت َعْبَطًة ميتْ 

( ذائُِقها * يقال: َعَبطَْتُه الداهيُة، أي انلته. وَعَبْطُت الناقَة واْعتَـَبْطُتها، إذا ذحبتها 1)َهَرماً * للموت كأٌس فاملرُء 
( ، إذا ألقى نفَسه يف احلرب غري ُمْكرٍه. والَعبيُط من 2هي َعبيَطٌة، وحلمها َعبيٌط. وَعَبَط فالن )وليس هبا علَّة ف

 راُح من غري ُعْذر. يقال اْعتَـَبَط فالٌن عليَّ الكذب.ِريُّ. والَعْبُط: الكِذُب الصُ الدم: اخلالص الط
 عمرو مثله. وأنشد قال االصمعي: لنب عثلط وعجلط وعكلط، أي ثخني خاثر. وأبو ]عثلط[

_________ 
 ( اللسان: " واملرء ".1)
 ( يف اللسان: " وعبط فالن بنفسه يف احلرب ".2)
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( عجلطه * وكثأة اخلامط من عكلطه * وهو قصر عثالط وعجالط وعكالط. قال 1كيف رأيت كثأتى )
 الراجز: ولو بغى أعطاه تيسا قافطا * ولسقاه لبنا عجالطا

ليُت ِبعْذيـَْوٍط به خَبٌَر * ُة: مصدُر الِعْذيـَْوِط، وهو الذي حُيدث عند اجِلماع. قالت امرأة: إين بُ ْذَيطَ العَ  ]عذط[
 يكاد يَقُتل َمن انجاُه إن كشرا * واملرأة عذيوطة.

 الُعْرُفُط: شجر من العضاه، ينضح املُْفغوَر منه، وبـََرَمُتُه بيضاُء مدحرجة. ]عرفط[
 طان، يقال لالتباع وحنوهم.بة، وهى العريقالعريقطة: دوي ]عرقط[

 ُعْضروٌط.الَعضاريُط، الواحد ِعْضِرٌط و  ]عضرط[
_________ 

 ( كثأتى بضم الكاف وفتحها كثأة اللنب: ما عال املاء من اللنب الغليظ وبقى املاء حتته صافيا.1)
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 ( واملذاكري.2و الِعجاُن ما بني السه )( . قال أبو عبيد: ه1وقوهلم: فالن أهلُب الَعْضَرَط ابلفتح )
 الَعْضَرفوُط: الَعظاءُة الذكر، وتصغريه عضريف وعضرييف. ]عضرفط[

د للكثرة. قال املتنخِ ل اهلذيل : بضرٍب يف اجلماجم َعطَّ الثوب يـَُعطُُّه عَ  ]عطط[ طاً، أي شقَّه طواًل. وَعطََّطُه شدِ 
 اِط * واالْنعطاط: االنشقاق. قال أبو النجم:( * وطعٍن مثل تـَْعطيِط الرِه3ذي ُفضوٍل )

 ( *4كأن حتت درعها املنعط )
_________ 

 ( وابلكسر أيضا.1)
ذاكري. يف املخطوطة: قال طفيل: وراحلة أوصيت عضروط رهبا * هبا والذى وامل( يف اللسان: ما بني السبة 2)

  شق مستعد ليدفع.حتيت ليدفع أنكب * أراد الفرس الذى حتيت أنكب ليدفع، أي مائل يف
 ( اللسان: " ذى فروغ ".3)
 ( وبعده: إذا بدا منها الذى تعطى * شطا رميت فوقه بشط:4)
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والعطعطة: حكاية صوت. يقال: َعْطَعَط القوُم، إذا قالوا عيط عيط. قال الشيباين: املَْعطوُط: املغلوُب. 
 الِفتياَن َشْفعاً * ويسُلُب ُحلََّة الليث العطاط يقتلُ والَعطاُط: األسد والشجاع. وينشد للمتنخِ ل: وذلك 

( : َحبَـَقْت. والَعْفُط والَعفيُط: نثري الضأن تنثُر أبنوفها كما ينثر احلمار، 1َعَفَطِت العنز تـَْعِفُط َعْفطاً ) ]عفط[
ُة. والناِفَطُة: النعج( . قال أبو الدقيش: العاِفَطُة: 2وهى العفطة أيضا. وقوهلم: " ماله عافطة وال انفطة " )

 العنز، الهنا تنفط أبنفها. قال: وهذا كقوهلم: " ماله اثغية وال راغية "، أي ال شاة تثغو وال انقة ترغو.
_________ 

 ( وزاد يف القاموس: عفيطا وعفطاان، حمركة.1)
واجلليلة: الناقة. شاة، ( قال ابن برى: ويقال: ماله سارحة وال رائحة، وماله دقيقة وال جليلة. فالدقيقة: ال2)

وماله حانة وال آنة. فاحلانة: الناقة حتن لولدها، واآلنة: االمة تئن من التعب. وماله هارب وال قارب. فاهلارب: 



الصادر عن املاء، والقارب: الطالب للماء. وماله عاد وال انبح، أي ماله غنم يعوى هبا الذئب، وينبح هبا 
 وال عناق.جدى  الكلب. وماله هلع وال هلعة، أي
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 وعفط الراعي بغنمه، إذا زجرها بصوٍت يشبه َعْفَطها. والعاِفطُة والعفَّاَطُة: اأَلَمَة الراعية.
العنق من اجلانبني. والِعالُط: مسٌة يف العنق ابلعرض، عن أيب زيد. قال: والِسطاُع  الِعالطاِن: َصفقا ]علط[

، إذا ذكره بسوٍء. قال اهلَُذيل )ابلطول. يقال منه: َعَلَط بعريَه يَـ  ( : فال وهللا 1ْعِلطُُه َعْلطاً. وَعَلَطُه أيضاً بَشرٍ 
د للكثرة. والِعالُط أيضاً: حبٌل يف عنق البعري. ابملَساءِة والِعالِط * وَعلَّ  اندى احليُّ َضْيفي * هدوًءا َط إبَله، شدِ 

: انقٌة ُعُلٌط، أي بال ِخطاٍم. وقال االمحر: بال مسة.  وقد َعلََّطُه تـَْعليطاً، أي نـَزَع من عنقه الِعالِط. قال األصمعي 
واجلمع أعالط. ومنه الفوارس ابلديداء والربعه *  ( : واعرورت العلط العرضى تركضه * أم2قال الشاعر )
 ( : ومنهل أوردته افرتاطا * أوردته قالئصا أعالطا *3قول الراجز )

_________ 
 ( املتنخل.1)
 اود الرؤاسى.( أبو د2)
 ( هو نقادة االسدي.3)
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من شعب ذى رعني * حياكة  (2( : جارية )1وعلطه بسهم َعْلطاً: أصابه به. والِعْلَطُة: الِقالدُة. قال الراجز )
متشى بعلطتني * واعلوط بعريه اعلواطا، إذا تعلق بعنقه وعاله. وإمنا مل تنقلب الواو ايء يف املصدر كما انقلبت 

اعشوشب اعشيشااب الهنا مشددة. واعلوطىن فالن، أي لزَِمين. واإلْعليُط: وَرُق املَْرِخ، وقال امرؤ القيس  يف
 ٌن َحْشَرٌة َمْشَرٌة * كإْعليِط مرخ إذا ما صفريصف أذَن الَفرس: هلا ُأذُ 

الِبُط: القطيع من الغنم. وقال: ما راعين الُعَلِبُط والَعالِبُط: الضخُم. والُعلِبُط والُعَلِبَطُة والُعالِبَطُة والعُ  ]علبط[
 بطا * خيال: اسم راع. ويروى: " جناح ".إال خيال هاطا * على البيوت قوطه العال

_________ 



 ( حبينة بن طريف، ينسب بليلى االخيلية.1)
 لجت حباجب وعني * اي قوم خلوا بينها وبيين * أشد ما خلى بني اثنني:( وبعده: قد خ2)
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، واجلمع الَعماريُط والعمارطة. والعمرط، بتشديد الراء: اخلفيف. ]عمرط[  الُعْمروُط: الِلصُّ
 العملط، بتشديد الالم: الشديد. ]عملط[
 العنشط: السيئ اخللق. ومنه قول الشاعر: ]عنشط[

. يقال: رجل العشنق( * والَعْنَشُط أيضاً: الطويل، وكذلك العشنط، مثال 1صبوٌر على ما انبَُه غرُي َعْنَشِط )
َعَشنٌَّط ومجٌل َعَشنٌَّط، واجلمع َعشاِنَطٌة وعشانقة. عن االصمعي. قال الراجز: بويزال ذا كدنة معلطا * من 

 اجلمال ابزال عشنطا
العنطنط: الطويل، وأصل الكلمة عنٌط فكررت. والعنطيان: أوَّل الشباب، وهو فعليان بكسر الفاء،  ]عنط[

 .عن أىب بكر بن السراج
 قال الكسائي: إذا مل حتمل الناقة أول سنة []عوط

_________ 
 ( وصدره:1)

 أاتك من الفتيان أروع ماجد:
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حيمل عليها فهي عائٌط وحائٌل، ومجعها عوٌط وعيٌط وُعيٌَّط وعوَطٌط، وُحوٌل وُحوَلٌل. فإذا مل حتمل السنة املقبلة 
ائل حول وحوَلٍل. يقال منه: عاَطِت الناقُة َتعوُط. قال أبو أيضاً فهي عائُط عيٍط وعائط عوط وعوطط، وح

وكذلك حوَلٌل. واْعتاَطِت الناقة وتعوطت وتعيطت، إذا مل  عبيد: وبعضهم جيعل عوَططاً مصدرًا وال جيعله مجعاً،
ا كان ذلك من كثرة شحمها. وىف احلديث: " أنه عليه السالم بعث مصدقا فأتى بشاة  حتمل سنوات، ورمبَّ

 افع فلم أيخذها فقال: ائتىن مبعتاط " والشافع: الىت معها ولدها. ورمبا قالوا: اعتاط االمر، إذا اعتاص.ش
ا قالوا: قارٌَة َعْيطاُء، إذا استطالت يف السماء. ال ]عيط[ َعَيُط: طول العْنق. يقال مجٌل أْعَيُط وانقٌة َعْيطاُء. ورمبَّ

 والقصر األْعَيُط: املُنيُف.



 فصل الغني
 َغَبْطُت الكبَش أْغبطُُه َغْبطاً، إذا أحسست أْليَـَتُه لتنظر أِبه طرق أم ال؟ قال الشاعر: غبط[]
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( * والغبطة: أن تتمىنَّ مثل حال 1إىن وأتىي ابن غالق ليقريىن * كغابط الكلب يرجو الطرق يف الذنب )
ه: َغَبْطُتُه مبا انل أْغِبطُُه َغْبطاً وِغْبَطًة، فاغتبط هو. املَْغبوِط من غري أن تريد زواهلا عنه، وليس حبسٍد. تقول من

( : وبينما املرُء يف األحياِء ُمْغَتِبٌط * إذا هو الَرْمُس 2شاعر )كقولك: منعته فامتنع، وحبسته فاحتبس. قال ال
السم الِغْبَطُة، وهو تـَْعفوُه األعاصرُي * أي هو ُمْغتبٌط. أنشدنيه أبو سعيد بكسر الباء، أي َمْغبوٌط. قال: وا

من أن هنِبَط عن حالنا. حسُن احلاِل. ومنه قوهلم: اللهمَّ َغْبطاً ال َهْبطًا، أي نسألك الِغْبَطَة، ونعوذ بك 
والَغبيُط: الُرْحُل، وهو للنساء ُيشدُّ عليه اهلودج ; واجلمع ُغُبٌط. وقول أىب الصلت الثقفى: يرمون عن عتل 

 ل املرمى إعجاال *( كأهنا غبط * بزخمر يعج3)
_________ 

 ( وقبله: إذا حتليت غالقا لتعرفها * الحت من اللؤم يف أعناقها الكتب1)
 ريث بن جبلة العذري، وقيل هو لعش بن لبيد العذري.( هو ح2)
 ( يروى: " عن شدف ": عن أقواس.3)
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ا مسُّوا ا ألرض املطمئنََّة َغبيطاً. والغبيط: اسم واد، ومنه يعىن به خشب الرحال. وشبه القسى الفارسية هبا. ورمبَّ
( : وانتسف 1. وأغبطت الرحل على ظهر البعري، إذا أَدْمته عليه ومل حَتُطَّه عنه. قال الراجز )صحراء الغبيط

* وأغبطت عليه احلمى، أي دامت. وأْغَبَطِت السماُء، أي دام اجلالب من أندابه * إغباطنا امليس على أصالبه 
 ا.مطره

َغطَُّه يف املاء يـَُغطُُّه َغطًّا: َمَقَلُه وَغوََّصُه فيه. وانـَْغطَّ يف املاء. وتغاط  القوم يتغاط وَن، أي يتماقلون يف  ]غطط[
َقِة، فإذا مل يكن يف الشقشقة فهو هديٌر. والناقة املاء. أبو زيد: َغطَّ البعري يـَُغطُّ َغطيطاً، أي َهَدَر يف الِشْقشِ 

ُه. والَغطاُط ابلفتح: ضرٌب من القطا، وهي ُغطُّ، ألنَّه ال شقشقة هلا. وَغطيُط النائِم واملخنوِق: خَنريُ هتِدُر وال تَـ 
اابً، أكثر ُغرْبُ الظهور والبطون واألبدان، سوُد بطوِن األجنحة، طوال األرجل واألعناق، لطاٌف، ال جتتمع أسر 



 ابلضم: أول الصبح. قال رؤبةما تكون ثالاثً واثنتني، الواحدة َغطاَطٌة. والغطاط 
_________ 

 ه ابن برى اليب النجم.( هو محيد االرقط، ونسب1)
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( * أوىل 3( : ال جيفلون عن املضاف ولو رأوا )2( * وأما قول ابن أمحر )1* اي أيها الشاحج ابلغطاط )
ابلفتح شبههم ابلقطا.  الوعاوع كالغطاط املقبل * فمن رواه ابلضم شبههم بسواد السدف، ومن رواه

صوت معه حبح. والغطامط والغطغطة: حكاية صوت يقاربه. واملغطغطة: القدر الشديدة الغليان. والتغطمط: 
ابلضم: صوت غليان القدر وموج البحر، وامليم عندي زائدة. قال الكميت: كأن الغطامط من غليها * أراجيز 

 هاجاة.أسلم هتجو غفارا * ومها قبيلتان كانت بينهما م
 احلساب، وبعضهم َغِلَط يف األمر يـَْغَلُط غلطاً، وأْغَلَطُه غريه. والعرب تقول غلط يف منطقه، وغلت يف ]غلط[

 جيعلهما لغتني مبعىًن. وغاَلَطُه ُمغاَلَطٌة. والتَـْغليُط: أن تقول للرجل: غلطت.
_________ 

 ( وبعده:1)
 إىن لوراد على الضناط * الضناط: الكثرة والزحام.

 ( قال ابن برى: هو اليب كبري اهلذىل.2)
 ( يف اللسان: " إذا رأوا ".3)
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( . وهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن االغلوطات. ومنه قوهلم: 1واالغلوطة: ما يغلط به من املسائل )
 حدثته حديثا ليس ابالغاليط.

َغَمَطُه أيضاً ابلفتح يـَْغِمطُُه، َغْمطاً ابلتسكني عيشه و  َغِمَط النعمة ابلكسر يـَْغَمطُها. يقال: َغِمطَ  ]غمط[
ا ذلك من َسِفَه احلقَّ  فيهما، أي َبِطرُه وَحَقَرُه. وَغْمُط الناِس: االحتقار هلم واالزراء هبم. وىف احلديث: " إمنَّ

 لغٌة يف أغبطت. حلمَّى:وَغَمَط الناَس "، يعين أن يرى احلقَّ َسَفهاً وجهاًل وحيتقر الناَس. وأْغَمَطْت عليه ا
غاط يف الشئ يغوط ويَغيُط: دخل فيه. يقال: هذا رمٌل َتغوُط فيه األقدام. وقوهلم: أتى فالٌن الغاِئَط،  ]غوط[



( ، صارت الواو ايء النكسار ما 2وأصل الغاِئِط املطمئنُّ من األرض الواسع، واجلمع غوٌط وأْغواٌط وْغيطاٌن )
ن يقضَي احلاجَة أتى الغاِئَط فقضى حاجَته، فقيل لكل من قضى حاجته: قد أراد أ قبلها. وكان الرجل منهم إذا

 أتى الغاِئَط، فكيَن به عن العذرة
_________ 

 ( يف اللسان: " الكالم الذى يغلط فيه ويغالط به ".1)
 ( وزاد يف القاموس: " وغياط ".2)
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 ثري املاء والشجر، وهى غوطة دمشق.وقد تغوط وابل. والغوطة: ابلضم: موضع ابلشام ك
 فصل الفاء

حىتَّ فات. وكذلك التَـْفريُط. وفـََرَط عليه، أي َعِجَل فـََرَط يف األمر يـَْفُرُط فـَْرطاً، أي قصَّر فيه وضيَّعه  ]فرط[
أي سبق. وفـََرْطُت  وَعدا. ومنه قوله تعاىل: }إانَّ خناُف أن يـَْفُرَط َعَلْينا أو أْن َيْطغى{ . وفـََرَط إليه مينِ  قوٌل،

طاميٌّ: فاْستَـْعجلوان وكانوا من القوم أفْـُرطُُهْم فَـْرطاً، أي سبقتهم إىل املاء، فأان فاِرٌط، واجلمع فرَّاٌط. قال القُ 
 ( : ومنهل2( فـُرَّاٌط ِلُورَّاِد * وفـُرَّاُط القطا: متقدماهتا إىل الوادي واملاء. قال الراجز )1صحابَِتنا * كما تـََعجََّل )

 وردته التقاطا * مل أر إذ وردته فراطا * إال احلمام الورق والغطاطا * وأفرطه، أي أعجله. وأفْـَرَطِت السحابةُ 
، أي عجَّلت به. وأفْـَرَطِت املرأُة أوالدا: قدمتهم. يِ   ابلَومسِْ

_________ 
 ( يف اللسان: " كما تقدم ".1)
 ( نقادة االسدي.2)
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ْفَرٌط، أي مآلن. قال الكسائي: يقال ما أفْـَرْطُت من القوم أحدًا، أي ما هتا. يقال: غديٌر مُ وأفرطت املزادة: مال
م ُمْفَرطوَن{ أي مرتوكون يف النار منِسيُّوَن. وأفْـَرَط يف األمر، أي جاوز فيه تركت . قال: ومنه قوله تعاىل: }وأهنَّ

ك والفَ  ْرَط يف األمر. وقوهلم: لقيته يف الَفْرِط بعد الَفْرِط، أي احلنَي احلد . واالسُم منه الَفْرُط ابلتسكني. يقال: إايَّ
ا فـَْرَط أشهِر * بعد احلني. وأتيته فـَْرَط يو  َعٌة مستعارٌة * تُعاُر فتأيت َرهبَّ ٍم أو يومني. قال لبيد: هل النفس إال ُمتـْ



 ابلضم: اسٌم للخروج والتقدُّم. والَفْرَطُة وقال أبو عبيد: وال يكون الَفْرُط يف أكثر من مخسَة عشر ليلًة. والُفْرَطةُ 
ة وحسوة. ومنه قول أم سلمة لعائشة رضى هللا عنهما: " ابلفتح: املرَّة الواحدة منه، مثل غرفة وغرفة، وحسو 

إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هناك عن الفرطة يف البالد ". والفرط ابلتحريك: الذى يتقدم الواردة فيهيئ 
َرٌط ن والِدالَء ومَيُْدُر احلياَض ويستقي هلم. وهو فعل مبعىن فاعل، مثل تبع مبعىن اتبع. يقال رجٌل فَـ هلم االرسا

 وقوٌم فـََرٌط أيضا.
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وىف احلديث: " أان فرطكم على احلوض ". ومنه قيل للطفل امليِ ت: " اللهم اجعله لنا فـََرطاً " أي أجرًا يتقدَّمنا 
كبان متباينان أمام سريِر بناِت نـَْعش. وفاَرْطُت القوم ُمفاَرَطًة وِفراطاً، أي والفاِرطاِن: كو  َنِرَد عليه. حىتَّ 

( * وتكلم فالن 1سابقتهم. وهم يتفارطون. قال بشر: ينازعن االعنة مصغيات * كما يتفارط الثمد احلمام )
مٌر فـُُرٌط، أي جماوز فيه من األحياء. وأ ون ملن سبق إليهفراطا، أي سبقْت منه كلمٌة. واملاُء الِفراُط: الذي يك

احلد. ومنه قوله تعاىل: }وكان أمره فـُُرطًا{ . والُفُرُط أيضاً: واحد األْفراِط، وهي آكاٌم شبيهاٌت ابجلبال. يقال: 
بني البوُم تنوُح على االفراط. عن أىب نصر. قال وعلة اجلرمى: وهل مسوت جبرار له جلب * جم الصواهل 

 ( *2ط )السهل والفر 
_________ 

 ( يف املفضليات:1)
يبارين االسنة مصغيات * يتفارط: يتوارد شيئا بعد شئ، والثمد: املاء القليل. والثمد والثمد واحد. ويروى: " 

 الثمد احليام ".
 ط:( وقبله: ساِئْل جُماِوَر َجْرٍم هْل َجنَـْيُت هلم * َحرابً تـَُفرِ ُق بني اجلريَِة اخلل2)
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 مر فرط أيضا، أي مرتوٌك. وأْفراُط الصبِح: أوَّل تباشريه. والُفُرُط: الفرُس السريعُة اليت تـَتَـَفرَُّط اخليَل، أيأو 
( حتِمُل ِشكَّيت * فـُُرٌط ِوشاحي إذ غدوُت جِلاُمها * وفـََرْطُتُه: تركته 1تتقدَّمها. قال لبيد: ولقد مَحَْيُت احليَّ )

 ية:وتقدَّمته. وقول ساعدة ابن جؤ 
ُه. وقلَّما ( * أي ال يرتكه وال يفارقه. قال اخلليل: فـَرََّط هللا عنه ما يكره، أي حنَّا2معه ِسقاٌء ال يـَُفرِ ُط محَلُه )



( * فلعل 4( : اي صاِحيَبَّ تـََلبَّثا ال تـَْعجال * وِقفا برْبِع الداِر كيما تسأال )3يستعمل إال يف الشعر. قال مرقِ ش )
( * وفالٌن ال يـُْفرَتَُط إحسانه وِبرُُّه، أي ال ينقرض وال 5* أو يسبُق اإلسراُع خريًا ُمْقِبال ) بطأ كما يفرط سيئا

 خياف فوته.
_________ 

 ( ويروى: " ولقد محيت اخليل ".1)
 ( وعجزه:2)

 صفن وأخراص يلحن ومسأب
 ( االكرب.3)
 ( يف املفضليات:4)

 ال تعجال ".إن الرحيل رهني أن ال تعذال * وفيها: " تلوما 
 ( وفيها: " سبيا مقبال ".5)
 (3 -صحاح  - 145)
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 ويقال: افرتط فالن، إذا مات له ولٌد صغري قبل أن يبلغ احللم.
 عدًا. وهو مثل الفرشحة. قال الراجز:الَفْرَشَطُة: أن تفر ِج بني رجليك قائماً أو قا ]فرشط[

 قة، إذا تفحجت للحلب. وفرشط اجلمل، إذا تفحج للبول.( * يقال فرشطت النا1فرشط ملا كره الفرشاط )
الُفْسطاُط: بيٌت من َشَعٍر، وفيه ثالث لغات: ُفْسطاٌط وُفْستاٌط وُفسَّاٌط، وكسر الفاء لغٌة فيهن .  ]فسط[

( يصف اهلالل: كأن ابن 2ُط: ثـُْفروُق التمرِة، وقالمُة الظُفِر. قال الشاعر )وفسطاط: مدينة مصر. والَفسي
 تها جاحنا * فسيط لدى االفق من خنصرمزن

 أفْـَلَطين الرجُل إْفالطًا، مثل أفلتين. قال اخلليل: أفلطىن لغة متيمية قبيحة يف ]فلط[
_________ 

 ( وبعده:1)
 بفيشة كأهنا ملطاط

 ( عمرو بن قميئة.2)
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( : به أمحى 1طاً، أي فجأة. قال اهلذىل )طاً وِفالأفلَتين. والِفالط: الَفجأُة، لغٌة هلَُذْيٍل. يقال: لقيت ُفالانً فـَلَ 
املضاف إذا َدعاين * ونفسي ساعَة الفزِع الِفالِط * ويقال تكلم فالن ِفالطاً فأحَسَن، إذا فاجأ ابلكالم 

 ( .3( * أي نْت )2احلسن. قال الراجز: ومنهل على غشاش وفلط * شربت منه بني كره وثعط )
 فصل القاف

 ( . ورجل قبطى4هم بنكها )ل مصر، و القبط: أه ]قبط[
_________ 

 ( املتنخل.1)
 ( يف اللسان: " ومنط " حتريف.2)
( يف املخطوطة: ويقال فلط الرجل عن سيفه، أي دهش عنه. وأفلطه أمر: فاجأه، قال املتنخل يف املفاجأة: 3)

فأسرعت من السرور  يه زوجها* عى ثوهبا جمتنب املعدل * أي فاجأها الليل بعري ف أفلطها الليل بعري فتس
 وثوهبا مائل عن منكبيها. يصفها ابحلمق.

 م ر. ( قوله وهم بنكها ابلضم، أي أصلها وخالصها. اهـ4)
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صر. وقد يضم، الهنم يغريون يف النسبة، كما قالوا: سهلى والقبطية: ثياب بيض رقاق من كتان، تتخذ مب
. والقبَّاطُ ودهرى. قال زهري: لََيأتِيَـنََّك مينِ   :  منِطٌق َقذِع * ابٍق كما دنَّس الُقْبِطيََّة الَوَدُك * واجلمع قَباِطيُّ

 نبيط معروف.الناطُف، وكذلك الُقبـَّْيُط والقبيطى والقبيطاء، إذا خففت مددت وإن شددت قصرت. والق
الفراء: قحط املطر ابلكسر الَقْحُط: اجلدُب. وَقَحَط املطر يـَْقَحُط ُقحوطاً، إذا احتبس. وقد حكى  ]قحط[

 ( . وقحطان: أبو اليمن.1ِحطوا أيضاً على ما مل يسم فاعله )يقحط. وأْقَحَط القوُم، أي أصاهبم الَقْحُط. وقُ 
واجلمع ِقَرَطٌة وِقراٌط أيضا، مثل رمح ورماح. والقراط أيضا: شعلة  القْرُط: الذي يعلَّق يف شحمة األذن، ]قرط[

 ف الفتيلة.السراج ما احرتَق من طر 
_________ 

 ( يف املختار: قحطا، وكذلك يف املخطوطة.1)
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: اسم رجل من سنبس. وقرطت اجلارية فتقرطت هي. قال الراجز خياطب امرأته: قرطك هللا على العينني وقرط
ذا نزع منه ما احرتق * عقاراب سودا وأرقمني * ويقال: قـَرََّط فرَسه، إذا طرح اللجام يف رأسه. وقـَرََّط السراَج إ

 مجعه َقراريط، فأبدل من إحدى حريْف تضعيفه ايًء، ليضئ. والقرياُط: نصُف داِنٍق، وأصله ِقرَّاط ابلتشديد، ألنَّ 
عى ما ذكرانه يف دينار. وأما القرياط الذى يف احلديث فقد جاء تفسريه فيه أنه مثل جبل أحد. والِقْرطيُط: 

طة، أي بشئ يسري. والقرطاط ابلضم: الرَبَْدعُة، وكذلك الُقْرطاُن ابلنون. قال الداهيُة. وما جاد فالٌن بقرطي
 ( :1ليل: هي احلِْلُس الذي يلقى حتت الرحل. ومنه قول العجاج )اخل

 ( * وقال محيد االرقط2كأمنا رحلى والقراططا )
_________ 

 ( قال ابن برى: هو للزفيان.1)
 السامطا * والرحل واالنساع والقراططا * ضمنتهن أخدراي انشطا:( الصحيح يف إنشاده: كأن أقتادى وا2)
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 ىب مائر املالط * ذى زفرة ينشر ابلقرطاطأبرح
اقْـَرنـَْفَطِت العنُز، إذا مجعْت بني قطريها عند الِسفاِد، ألنَّ ذلك املوضع يوجعها. وأنشدان أبو الغوث  ]قرفط[

إذ أان ال أفرطك * قال فأجابته: اي حبذا ذابذبك * إذ الشباب  لرجل خياطب امرأته: اي حبذا مقرنفطك *
 غالبك

: مقارَبُة الُسطوِر، ويف املشي: مقاربُة اخَلْطِو. واقر منط اجللد، إذا تقارب وانضم ال ]قرمط[ َقْرَمَطُة يف اخَلطِ 
الفزع اخلصى * ( يوما من 1بعضه إىل بعض. قال زيد اخليل: تكسبتها يف كل أطراف شدة * إذا اقرمنطت )

 والقرمطى: واحد القرامطة.
 احلق . وقد َقَسَط يـَْقِسُط ُقسوطاً. الُقسوُط: اجلَوُر والعدوُل عن ]قسط[

_________ 
 ( يف اللسان: " إذا اقرمطت ".1)

(3/1152) 

 



َط الرجُل فهو قال هللا تعاىل: }وأمَّا القاِسطوَن فكانوا جلنهم حطبا{ . والقسط ابلكسر: العدل. تقول منه: أْقسَ 
كيال، وهو نصف صاع. والفرق: ستة ُمْقِسٌط. ومنه قوله تعاىل: }إنَّ هللا حيُِبُّ املُْقِسطني{ . والِقْسُط أيضاً: م

( . 1والقسط: احلصة والنصيب. يقال: تقسطنا الشئ بيننا. والُقْسُط ابلضم، من عقاقري البحر )أقساط. 
ة وذلك عيٌب ألنَّه يستحب فيهما االحنناء والتوترُي. يقال: فرٌس والقسط ابلتحريك: انتصاب يف رجَلي الدابَّ 

ه يبٌس ِخلقًة. وقد قسط قسطا. والناقة قوائم أْقَسُط بنيِ  الَقَسِط. واألْقَسُط من اإلبل، هو الذي يف َعَصب
قسطاء. وقاسط: أبو حى، وهو قاسط بن هنب ابن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة. وقول 

 راجز: تبدى نقيا زاهنا مخارها * وقسطة ما شاهنا غفارها * يقال: هي الساق، نقلته من كتاب.ال
_________ 

 ( وقيل هو العود.1)
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قططت الشئ أقطه، إذا قطعَته َعْرضاً. ومنه َقطُّ القلِم. وامِلَقطَُّة: ما يـَُقطُّ عليه القلُم. والَقطَّاُط:  ]قطط[
ل احلَُقَق. قال اخلليل: القط: فصل الشئ عرضا. وىف احلديث: " كان علي رضي هللا عنه إذا اخلرَّاُط الذي يعم

( ". وقط معناها الزماُن، يقال ما رأيته قط. قال الكسائي: كانت قطط، فلما 1وإذا اعرتض قط )اعتلى قد، 
الضمة الضمة، مثل مد  سكن احلرف الثاين لالدغام جعل اآلخر متحركا إىل إعرابه. ومنهم من يقول قط يتبع

لضمة الىت يف املشددة. ومنهم اي هذا. ومنهم من يقول قط خمففة، جيعله أداة مث يبنيه على أصله ويضم آخره اب
من يتبع الضمة الضمة يف املخففة أيضا ويقول قط، كقوهلم مل أره مذ يومان، وهى قليلة. هذا إذا كانت مبعىن 

وهو االكتفاُء، فهي مفتوحٌة ساكنُة الطاء. تقول: ما رأيته إال مرًة واحدًة الدهر، فأما إذا كانت مبعىن َحْسُب 
قطك هذا الشئ، أي َحْسُبَك، وَقْطين وَقطي وَقْط. قال الراجز: امتال احلوض وقال فـََقْط. فإذا أضفت قلت 

 ( رويدا قد مالت بطين *2قطين * مهال )
_________ 

 طوال، وإذا أصاب وسطه قطعه عرضا نصفني وأابنه.( أي إذا عال قرنه ابلسيف قده بنصفني 1)
 ( يف اللسان: " سال ".2)
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وإمنا دخلت النون ليسلم السكون الذى بىن االسم عليه. وهذه النون ال تدخل االمساء وإمنا تدخل الفعل 
عليها، ولتكون وقاية  ( إذا دخلته ايء املتكلم، كقولك ضربين وكلمين، لتسلم الفتحة الىت بىن الفعل1املاضي )

ا يف أمساء خمصوصة حنو قطين وقدىن وعىن ومىن. ولدىن، ال يقاس عليها. فلو للفعل من اجلر. وإمنا أدخلوه
كانت النون من أصل الكلمة لقالوا قطنك، وهذا غري معلوم. ويقال قطاط، مثل قطام، أي حسىب. قال 

ِسعر يَِقطُّ ( * وَقطَّ ال2* قـَتَـْلُت َسراهَتُم كانت َقطاِط )عمرو بن معدي كرب: أطَْلُت ِفراَطُهم حىتَّ إذا ما 
 (4( أي غال. يقال: وَرْدان أرضاً قاطًّا سعرها. قال أبو وجزة )3ابلكسر َقطًّا وُقطوطاً )

_________ 
( احلق أهنا تدخل مجيع االفعال لتقيها الكسر الذى هو ليس من خصائصها. قال ابن مالك: وقبل اي 1)

 الفعل التزم * نون وقاية وليسى قد نظم النفس مع
 .34: 14الغاىن ( انظر ا2)
( هذه الكلمة من املخطوطة. وىف القاموس: وقط ابلضم قطا وقطوطا ابلضم فهو قاط وقط ومقطوط: 3)

 غال. والقاطط: السعر الغاىل.
 ( السعدى.4)
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ملستار * وحاجة احلى وقط االسعار * وجعد قطط، أي ( * مث إليك اليوم بعد ا1أشكوا إىل هللا العزيز الغفار )
جلُعودة. وقد َقِطَط َشْعُره ابلكسر، وهو أحد ما جاء على االصل إبظهار التضعيف. ورجل قط الَشَعِر شديدة ا

( . قال االخطل: أكلت القطاطا فأفنيتها * فهل يف 2الِقط: الضيون، واجلمع قطاط )وَقطط الشعِر مبعىًن. و 
: الِكتاب )اخلنانيص م ِلُك ( ، والصكُّ ابجلائزة. قال األعشى: وال املَ 3ن مغمز * والقطة: السنورة. والِقطُّ

: }َعجِ ل لنا قطنا قبل يوم احلساب{ . قال النعماُن يوَم َلقيُتُه * ِبَغْبطَِتِه يُعطي الُقطوَط وأيِفُق * ومنه قوله تعاىل
ْطَقَطِت السماء فهي ُمَقْطِقَطٌة. مث الرذاذ وهو فوق القطقط، أبو زيد: القطقط ابلكسر: أصغر املطر. يقال: قَ 

 مث الطش وهو فوق
_________ 

 ( يف املخطوطة: " اجلبار " وكذا يف اللسان.1)
 ( وزاد يف املصباح: قطط.2)
 ط، مثل محل ومحول، والقط: النصيب. عن املصباح.( واجلمع قطو 3)
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لك احللبة والشجذة واحلفشة واحلشكة مث الغبية وهى فوق البغشة، وكذ الرذاذ، مث البغش وهو فوق الطش،
 مثل الغبية. والقطقطانة ابلضم: اسم موضع.

:الَقْعُط: الشدُّ والتضييق. يقال قـََعَط على غرميِِه. والَقْعَطُة: املرَّة الواحدة. قا ]قعط[  ل األغلب الِعْجلي 
ديث ِتعاط: شدُّ العمامِة على الرأس من غري إدارة حتت احلنك. وىف احل( * واالقْ 1وداَفَع املكروَه بعد قـَْعَطيت )

 " أنه هنى عليه السالم عن االقتعاط وأمر ابلتلحى ". واملقعطة: العمامة، عن أىب عبيد.
ا يكون لذقـََفَط الطائُر أنثاه يـَْقِفطُها ويـَْقُفطُ  ]قفط[  وات الظلف.ها قـَْفطاً، إذا سِفدها. وقال أبو زيد: الَقْفُط إمنَّ
َقَمَط الطائُر أنثاه يـَْقِمطُها، أي سِفَدها. والِقماُط: حبٌل ُيَشد  به قوائم الشاة عند الَذبح، وكذلك ما  ]قمط[

 يَشدُّ به الصيبُّ يف املهد.
_________ 

 دافعها ذو العرش بعد وبطيت: ( وقبله: كم بعدها من ورطة وورطة *1)
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طاً. وُقِمَط األسرُي، إذا مُجع بني يديه ورجليه حببٍل. والِقْمُط  ابلِقماِط أْقِمُط َقمْ وقد قمطت الشاة والَصيبَّ 
 ، أي اتم.ابلكسر: ما ُيَشدُّ به األخصاُص، ومنه َمعاقُد الِقْمِط. ومرَّ بنا َحوٌل َقميطٌ 

َنَط يقنط قنوطا مثل جلس جيلس جلوسا. وكذلك قنط يقنط  ]قنط[ مثل قعد يقعد، الُقنوُط: اليأُس. وقد قـَ
وقناطة فهو قنط. وقرئ: }فال تكن من  فهو قاِنٌط. وفيه لغٌة اثلثة قنط يقنطا قنطا، مثل تعب يتعب تعبا،

ا هو على اجلمع بني اللغتني. قاله القنطني{ . وأما قنط يقنط ابلفتح فيهما، وَقِنَط يـَْقِنطُ   ابلكسر فيهما، فإمنَّ
 االخفش.

( * على البيوت 1ل الراجز: ما راعين إال خيال هابطا )غنم، واجلمع االقواط. قاالَقْوُط: القطيع من ال ]قوط[
 قوطه العالبطا *

_________ 
 ( وبعده: ذات فضول تلعط املالعطا * فيها ترى العقر والعوائطا:1)
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 فصل الكاف
ْشُط لغٌة فيه. وىف قراءة عبد َكَشْطُت اجلُلَّ عن ظهر الفرس، والغطاء عن الشئ، إذا كشفته عنه. والقَ   ]كشط[

بعرَي َكْشطاً: نزعُت جلده. وال يقال سلخت، ألنَّ العرب ال تقول لهللا: }وإذا السماء قشطت{ . وَكَشْطُت ا
 يف البعري إالَّ َكَشْطُتُه أو َجلَّْدتُُه. واْنَكَشَط روُعه، أي ذهب.

 فصل الالم
مثل لُِبَج به، إذا سقط من  ضربَت األرض. ولُِبَط به يـُْلَبُط لَْبطاً،َلَبْطُت به األرض، مثل لََبْجُت به، إذا  ]لبط[

يام. وكذلك إذا ُصرَِع. وتـََلبََّط، أي اضطجع ومترَّغ. وإذا عدا البعرُي وَضَرب بقوائمه كلِ ها قيل: مرَّ يـَْلَتِبُط. ق
 واالسم اللْبَطُة ابلتحريك.

_________ 
ى أدبيها الغطامطا * يظل بني فئبيها وابطا * ويروى: " إال جناح هابطا ختال سرحان الفالة الناشطا * إذا استم

 أدبيها: وسطها. ".
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 وعدو االقزل لبطة أيضا. ولبطة: ابن الفرزدق.
 ( .1حلط املكن حلطا: رشه ) ]حلط[
مبا قالوا: تلطيت َلطَّ ابألمر يـَُلطُّ َلطًّا: لزمه. ولططت الشئ: ألصقته. ولططت حقه، إذا جحدته. ور  ]لطط[

ًء، كما قالوا من الَلعاِع تـََلعَّْيُت. وأَلطَُّه حقه، الهنم كرهوا اجتماع ثالث طاءات، فأبدلوا من الطاء األخرية اي
، أي أعانه أو مَحَله على أن يَلطَّ حقِ ي. ي قال: مالك تعينه على َلَطِطه. وَلطَّ الِسرْتَ، أي أرخاه. وكل شئ عليَّ

( * 3( مصدوف )2َتُه. قال األعشى: ولقد ساءها البياُض فـََلطَّْت * حِبجاٍب من ُدونِنا )سرتته فقد َلَططْ 
جهه. ويروى: " مصروف ". ولطت الناقة بذنبها، إذا جعلته بني فخَذيها وتـُْرٌس َمْلطوٌط، أي منكبٌّ على و 

 قال ساعدة بن جؤية
_________ 

قاموس، داللة على أهنا من زايدته على الصحاح، ولذلك هي ( قوله )حلط( هذه املادة مكتوبة ابحلمرة يف ال1)
 ر.ساقطة من جل النسخ. قاله نص



 ( يف اللسان: " من بيننا ".2)
 ( يف االساس: " مسدوف ".3)
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ت يف عنقها ( * والَلطُّ: قالدٌة. يقال: رأي1صب اللهيف هلا الُسُبوَب بَطْغَيٍة * تـُْنيب الُعقاَب كما يـَُلطُّ امِلْجَنُب )
تدَّ يف األمر َلطًّا َحَسناً، وَكْرماً َحَسناً، وِعْقدًا َحَسناً، كله مبعىن، عن يعقوب. واجلمع لطاط. وألط، أي اش

سقطت أسنانه، أو أتكَّلْت وبقيْت أصوهلا. يقال: رجٌل َأَلطُّ بنيِ  اللََّطِط. ومنه قيل  واخلصومة. واألََلطُّ: الذي
قة املسنَّة ِلْطِلٌط، إذا سقطْت أسناهنا. وامِلْلطاُط: رَحى الِبْزِر. وِمْلطاُط البعرِي: َحْرٌف يف للعجوز ِلْطِلٌط، وللنا

 بحر. قال رؤبة:وامللطاط: حافة الوادي وَشفريه، وساحُل الوسط رأسه. 
: يعين ساحل البحر. وقول ابن مسعود: " هذا امل2حنن مَجَْعنا الناَس ابمِلْلطاِط ) لطاط طريق ( * قال األصمعي 

 بقية املؤمنني هرااب من الدجال " يعىن به شاطئ الفرات. قال عدى بن زيد
_________ 

 فعها من مالستها واجملنب: الرتس( تنىب العقاب: تد1)
 :( وبعده2)

 يف ورطة وأميا إيراط * ويروى:
 فأصبحوا يف روطة االوراط:
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 (1امللطاط ) * ساكنات جبانب
ان بعرض ُعنق الشاِة َسواٌد فهي َلْعطاُء، واالسُم الُلْعَطُة. وهي أيضاً ُسْفَعُة الَصقر يف زيد: إن كقال أبو  ]لعط[
 وجهه.
( ولغاطا. قال اهلذىل: كأن لغا 2الَلَغُط ابلتحريك: الَصوُت واجلَلَبُة. وقد َلَغطوا يـَْلَغطوَن َلْغطاً ولَغطاً ) ]لغط[

غاط * ويروى: " وغى اخلموش ". وكذلك االلغاط. قال الراجز: إال  اخلموش جبانبيه * لغا ركب أميم ذوى ل
 إلغاطا * ولغاط ابلضم: اسم جبل.( * فُهنَّ يلغطن به 3احلَماَم الُوْرَق والَغطاطا )

 لقط الشئ والتقطه: أخذه من االرض ]لقط[



_________ 
 ( يف معجم البلدان. هيج الداء يف فؤادك حور * انعمات جبانب امللطاط1)
 ( هذه من املخطوطة.2)
 ( وقبله: ومنهل وردته التقاطا * مل ألق إذ وردته فراطا:3)
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، أي لكلِ  ما َنَدر من الكالم من يسمعها ويُذيعها. والِقَطُة احلصى: بال تعب. يقال: " لكلِ  ساقطة الِقَطٌة "
نو اللقيطة مسوا بذلك الن أمهم زعموا التقطعها قانصة الطائِر جيتمع فيها احلَصى. والَلقيُط: املنبوذ يلتقط. وب

ها. واللقط حذيفة بن بدر يف جوار قد أضرت هبن السنة، فضمها إليه مث أعجبته فخطبها إىل أبيها وتزوج
ُبِل: الذي يـَْلَتِقطُُه  ابلتحريك: ما التقط من الشئ. ومنه لقط املعدِن، وهو ِقَطُع ذهٍب توجد فيه. وَلَقُط الُسنـْ

وكذلك لُقاُط الُسنبِل ابلضم. يقال: َلَقْطنا اليوَم َلَقطًا كثريًا. ويف هذا املكان َلَقٌط من املرتع، أي شئ  الناُس،
من الناس: القليل املتفر ِقون. وتـََلقََّط فالٌن الَتمَر، أي التَـَقَطُه من هاهنا وهاهنا. ووردت منه قليل. واألْلقاُط 

 (1ومنه قول الراجز )الشئ التقاطا، إذا هجمت عليه بغتًة. 
_________ 

 ( هو انقدة االسدي.1)
 (3 -صحاح  - 146)
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 (1* ومنهل وردته التقاطا )
الكسائي: الط الشئ بقليب يَلوُط ويَليُط. يقال: هو أَْلَوُط بقليب وأَْلَيُط، وإين ِ ألِجُد له يف قليب َلْوطاً  ]لوط[

. وهذا أمٌر ال يـَْلتاُط بَصَفري، أي ال يَلَصق بقليب. ويقال: اْسَتالطوُه، أي ولَْيطاً، يعين احُلبَّ الالزَق ابلقلب
َلْطُتْم َدَم هذا الرجل " أي استوجبتم. وُلْطُت احلوَض ابلطني َلْوطاً، أي ألَزقوه أبنفسهم. ويف احلديث: " اْستَـ 

صرف مع العجمة والتعريف. وكذلك نوح. َمَلطته به وطيَّنته. والَلْوُط: الِرداُء. يقال: لبس لوطيه. ولوط: اسم ين
، فقاومت خفته أحد وإمنا ألزمومها الصرف الن االسم على ثالثة أحرف أوسطه ساكن، وهو على غاية اخلفة

 السببني. وكذلك القياس يف هند ودعد، إال أهنم مل يلزموا الصرف يف املؤمنث وخريوك فيه بني الصرف وتركه.



_________ 
 ذ وردته فراطا * إال احلمام الورق والغطاطا:( بعده: مل ألق إ1)
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 والط الرجل والَوَط، أي َعِمَل َعَمَل قوِم لوط.
 ( املرأُة فرَجها ابملاء وَأهْلَطَْتُه: ضربته. وهَلََطْت به األرَض هلطا: ضربته هبا.1هَلََطِت ) ]هلط[
 أيضاً: اللوُن. وشيطاٌن ليطان، إتباع له.( . والليُط 2الليَطُة: قشرة القصبة، واجلمع ليٌط ) ]ليط[

 فصل امليم
أخْمََط يف الَقوس. وخَمََط السهُم، أي َمَرَق. وأخْمَْطُت السهَم، خَمََطُه مَيَْخطُُه خَمْطاً، أي نزعه ومدَّه. ويقال  ]خمط[

ثـََر. أي أنفذته. واملُخاُط: ما يسيل من األنف، وقد خَمََطُه من أنفه، أي رمى به. واْمَتَخَط  ومَتَخََّط، أي اْستَـنـْ
ا قالوا اْمَتَخَط ما يف يده، أي نزعه واخت  لسه.واْمَتَخَط سيَفه، أي اخرَتََطه. ورمبَّ

_________ 
 ( قوله )هلط( هذه املادة ساقطة من جل النسخ، ولذلك هي مكتوبة يف القاموس ابحلمرة. قاله نصر.1)
 ( وزاد يف القاموس: " ولياط ".2)
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َمَرَط الَشَعر مَيُْرطُُه: نـَتَـَفه. واملراطة: ما سقط منه. وأْمَرَط الشعُر، أي حان له أن مُيَْرَط. وامِلْرُط ابلكسر:  ]مرط[
( : َتساَهَم ثـَْوابها ففي الِدرِْع رَأدة 1واحد املروِط، وهي أكسيٌة من صوف أو َخزٍ  كان يؤتزر هبا. قال الشاعر )

. ورجُل أْمَرُط بنيِ  2فـُُهما َعْبُل ) ِردْ * ويف امِلْرِط َلفَّاوانِ  ( * قوله " تساهَم " أي تقارع. ومَتَرََّط شعره، أي حَتاتَّ
املََرِط، وهو الذي قد خفَّ عاِرضاه من الشعر. واالمرط من السهام: الذى قد سقطْت ُقَذُذُه. ويقال أيضاً 

القذاذ فليس فيه مصنع * ال الريش ينفعه : مرط ( 3سهٌم ُمُرٌط، إذا مل تكن له قذذ. قال لبيد يصف الشيب )
 وال التعقيب * وجيوز فيه تسكني الراء، فيكون مجع

_________ 
 ( احلكم اخلضرى.1)



 ( تساهم، أي تقارع. واملرط: كل ثوب غري خميط.2)
 ( صوابه لنويفع بن نفيع الفقعسى. وقصيدة البيت يف اللسان )مرط( وهى طويلة.3)
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إمنا صح أن يوصف به الواحد ملا بعده من اجلمع، كما قال الشاعر: وإن الىت هام الفؤاد بذكرها ( . و 1أمرط )
 ( وسالب. قال الراجز:2* رقود عن الفحشاء خرس اجلبائر * وسهام مراط، مثل سلب )

من  ى: ضرب( * قال أبو عمرو: االمرط: اللص. حكاه عنه أبو عبيدة. واملرط3ذؤالة كاالقدح املراط )
 َعْدِو. قال األصمعي : هو فوق التقريب ودون اإلْهذاِب. وقال َيِصُف فرساً:ال

تـَْقريُبها املََرطى والَشدُّ إْبراُق * واملَُرْيطاُء: ما بني الُسرَِّة والعانة. قال االصمعي: هي ممدودة، ومنه قول عمر 
 اؤك ".ق مريطأن تنشرضي هللا عنه اليب حمذورة حني أذن ورفع صوته: " أما خشيت 

 قال ابن السكيت: يقال للرجل إذا سطا على الفرس وغريها، أي أدخل يده يف ظبيتها فأنقى ]مسط[
_________ 

 ( قوله فيكون مجع اخل. وقال املرتجم: االسهل يف ساكن الراء كونه مفردا مثل قفل، فانظره. قاله نصر.1)
 ( أي بضمتني.2)
 ( قبله:3)

 ط:صب على شاء أىب راي
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ا يُفعل ذلك إذا نزا على الفرِس الكرمِي فحٌل لئيٌم. ويقال  رمحها وأخرج ما فيها: قد َمَسَطها مَيُْسطُها َمْسطاً. وإمنَّ
أيضاً: َمَسْطُت امِلعاَء، إذا خرطَت ما فيها إبصبعك لتخرج ما فيها. واملاسط: ضرب من نبات الصيف إذا 

. وكذلك كل ماء ملح ميسط البطون فهو ماسط. واملسيط مويه ملحرعته اإلبُل خرط بطوهنا. وماسط: اسم 
( * وال يعفن كدر 2( : املاء الكدر يبقى يف احلوض. قال الراجز: يشربن ماء االجن والضغيط )1واملسيطة )

وأصغر من  -حكاه عنه يعقوب  -املسيط * قال أبو الَغمر: يقال إذا ساَل الوادي بسيٍل صغرٍي فهي مسيطة 
 يطة.ذلك مس

 ( املرأُة، وَمَشطَْتها املاِشَطُة مْتِشطُها َمْشطاً. وِلمٌَّة َمشيٌط، أي ممشوطة.3اْمَتَشَطِت ) ط[]مش



_________ 
 ( هذه الكلمة من املخطوطة.1)
 ( يف اللسان: " اآلجن الضغيط ".2)
 ( املشط مثلثة وككتف، وعنق، وعتل، ومنرب: آلة ميتشط هبا، مجعه أمشاط، ومشاط.3)
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واملشطة: نوع من املشط، كالركبة واجللسة. واملُشاَطُة: ما سقط منه. واملُْشُط ابلضم: واحد األْمشاِط اليت 
( . واملُْشُط أيضاً: نبٌت صغرٌي يقال له ُمْشُط الذئِب. واملُْشُط: سالَمياُت َظْهِر القدم. وُمْشُط 1مُيَْشُط هبا )

 ( .2ِف: العظم العريض )الكتِ 
. ومَتَطََّط، أي متدََّد. واملَطيَطُة: املاء اخلاثر يف  ]مطط[ ُه. وَمطَّ حاجبيه، أي َمدمُها وتكربَّ َمطَُّه مَيُطُُّه، أي َمدَّ

 أسفل احلوض. قال محيد:
. ويف احلديث: " إذا خبط النهال مسل املطائط * واملطيطاء بضم امليم ممدودًا: التبخرُت ومدُّ اليديِن يف املَشي

 مشت أمىت
_________ 

 " الىت ميتشط هبا ". ( يف املخطوطات:1)
( يف املخطوطة زايدة: واملشط: املشق، وهو شقق يف أصول الفخذين. وأنشد لغالب: قد رث مشطه به 2)

 فحجحجا * وكان يضحى يف البيوت أرجا * حجحج: نكص. واالرج: االشر.
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 يَنهم ".املطيطاء وخدمتهم فارُس والروُم كان أبُسُهم ب
رجٌل أْمَعُط بني املََعِط، وهو الذي ال َشَعر على جسده. وقد َمِعَط. واْمتَـَعَط شعره ومَتَعََّط، أي تساَقَط  ]معط[

َفَعَل. يقال: امََّعَط احلبُل وغريُه، أي اجْنََرَد والذئُب األْمَعُط: الذي قد من داٍء وحنوه، وكذل ك امََّعَط وهو انـْ
 ِعَط الذئُب، وال يقال ُمِعَط َشْعُره. وِلصٌّ أْمَعُط، شبِ ه ابلذئب ; وُلصوٌص ُمْعٌط.تساقط َشعره. يقال: مَ 

َغَط يف القوس، مثل خَمََط. واْمتَـَغَط الَنهاُر، أي ارتفع. ورجٌل املَْغُط: املَدُّ. يقال: َمْغَطُه فاْمتَـَغَط. ومَ  ]مغط[



ا من طوله. وال  َتَمغُُّط يف َعْدِو الفرس: أن مَيُدَّ ضبعيه.مُمَغٌَّط، أي طويٌل، كأنه ُمدَّ َمدًّ
 شديدا. قال الفراء: املاِقُط من البعري مثل الرازم. وقد َمَقَط مَيُْقُط ُمقوطاً، أي ُهِزَل ُهزاالً  ]مقط[
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واملاقط: احلازى الذى يتكهن ويطرق ابحلصى. وتقول العرب: فالن ساقط بن ماقط بن القط ; تتساب 
معتق. نقلته من كتاب من غري مساع. ساقط: عبد املاقط. واملاقط: عبد الالقط. والالقط عبد بذلك. فال

 واملقاط: حبل، مثل القماط، مقلوب منه.
رجٌل أْمَلُط بنيِ  املََلط، وهو مثل االمرط. قال الشاعر: طبيُخ حُناٍز أو طبيُخ َأميهٍة * دقيُق العظاِم َسيِ ُئ  ]ملط[

ْمَلُط مثل أمَرَط. وأْمَلَطِت الناقُة، أي ( * وكان االحنف بن قيس أملط. قال أبو عبيدة: سهٌم أ1الِقْشِم َأْمَلُط )
ألقت جنينها قبل أن ُيْشِعَر. واجلننُي َمليٌط. وامِلْلُط: الذي ال يُعرف له نسٌب. يقال غالٌم ِمْلٌط ِخْلٌط، وهو 

( 2البناء )دا البعري. وامِلالُط: الطنُي الذي جُيعل بني سايَف املختلط النسِب. وامِلالُط: اجلَْنُب. وابنا ِمالٍط: عضُ 
 ميلط به احلائط.

_________ 
 ( يقول: كانت أمه به حاملة وهبا حناز، أي سعال وجدري فجاءت به ضاواي. والقشم: اللحم.1)
 ( يف املخطوطة: " سافىت البناء ".2)
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 َمَلطى ال ُعْهَدَة " أي ضى فالٌن إىل موضع كذا، فيقال: " جعله هللاوامللطى، مثل املرطى، من العدو. يقال: م
 ( .2( : َشجٌَّة بينها وبني العظم قشرة رقيقة. وملطية: بلد )1له. وامِلْلطى )ال رجعة 

يقال: ماَط يف حكمه مَييُط َمْيطاً، أي جاَر. وماَط، أي بـَُعَد وَذَهب. واملَْيُط وامِلياُط: الدفُع والَزجُر.  ]ميط[
َسد ما بينهم. وحكى أبو عبيد: مطت عنه القوُم يف ِهياٍط وِمياٍط. قال الفراء: مَتاَيَط القوُم، أي تباعدوا وفَ 

: ِمْطُت أان وَأَمْطُت  وَأَمْطُت، إذا تنحَّيت عنه. قال: وكذلك ِمْطُت غريي وَأَمْطُتُه، أي حنَّيته. وقال األصمعي 
 ذى عن الطريق.غريي أِميطُُه. ومنه ِإماَطُة اال

 فصل النون
ُبُط نبوطا: نبع. ]نبط[  نـََبَط املاُء يـَْنِبُط ويـَنـْ



_________ 
 ( وامللطاة أيضا.1)
 ( من بالد الروم، والعامة تقوله بتشديد الياء وكسر الطاء.2)
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طائح بني العراَقني، واجلمع ون ابلب يَنزلوأنبط احلفار: بلغ املاَء. واالْسِتْنباُط: االستخراج. والنَـَبط والَنبيُط: قومٌ 
( . 1أنْباٌط. يقال رجٌل نـََبطيٌّ ونَباِطيٌّ ونَباٍط، مثل مَيَيِنٍ  ومَياين ٍ ومَياٍن. وحكى يعقوب نُباِطيٌّ أيضاً بضم النون )

َبطوا،  َبَط الرجُل. ويف كالم أيُّوَب ابن الِقر ِيَِّة: " أهُل عماَن عرٌب اْستَـنـْ نبيط استعزبوا لبحرين وأهُل اوقد اْستَـنـْ
ُبُط من قعر البئر إذا ُحِفَرت. وقال الشاعر ) ( : َقريٌب ثراُه ما يَناُل َعُدوُُّه * له 2". والنبيط: املاء الذي يـَنـْ

 ( َقطوُب * ويقال للركيَّة: هي نـََبٌط، إذا ُأميَهْت. والنُـْبَطُة ابلضم: بياٌض يكون حتت إبط3نـََبطاً عنَد اهلوان )
_________ 

( يف القاموس: " نباطى مثلثة، ونباط كثمان. وتنبط تشبه هبم، أو تنسب إليهم، والكالم استخرجه. ونبط 1)
 الركية وأنبطها، واستنبطها، وتنبطها: أماهها. وكل ما أظهر بعد خفاء فقد أنبط واستنبط جمهولني ".

 ( كعب بن سعد الغثوى.2)
 ( يف االساس: " آىب اهلوان ".3)
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َبِط البطِن قائما * 2) ( : كَلْونِ 1الفرس وبطنه. يقال: فرس أنـَْبُط بنيِ  النَـَبِط. قال ذو الرم ة ) ( احِلصاِن األنـْ
 ( * وشاٌة نـَْبطاُء: بيضاء الشاكلة.4( أشَقُر )3متايل عنه اجلبل واللون )

 نثط الشئ نثوطا: سكن. ونثطته: سكنته. ونثط الشئ بيده: غمزه. ]نثط[
ْربَعنَي ومن آِزٍل * إذا جنه الليل يُط: الزفرُي. وقد حَنََط يـَْنِحُط ابلكسر: قال أسامة اهلُذيل : ِمَن املُ َنحال ]حنط[

 كالناحط
َتَخَطُه، أي رمى به، مثل خَمََطُه. ومنه قول الشاعر ) ]خنط[  (5خَنََطُه من أنفه وانـْ

_________ 
 ( يصف الصبح.1)



 ( يف اللسان: " كمثل ".2)
 اللسان: " فاللون ".( يف 3)
 لليل فتق مشهر( قبله: وقد الح للساري الذى كمل السرى * على أخرايت ا4)
 ( ذو الرمة.5)
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 : ما أدري أي الُنْخِط هو ابلضم، أي أيُّ الناس هو.( * وقوهلم1* خنطن بذابن املصيف االزارق )
ُة يف سريها، ( . وتـََنشََّط ألمر كذا. وتـََنشََّطِت الناق2ٌط )َنِشَط الرجُل يـَْنَشُط َنشاطاً ابلفتح، فهو َنشي ]نشط[

َن. م َنشيَطًة. وأْنَشَطُه الكألُ، أي مسَِ والَنشيَطُة: ما يـَْغنمه الُغزاُة  وذلك إذا َشدَّْت. وأْنَشَط القوُم، إذا كانت دواهبُّ
ْرابُع منها والصفااي * وحكمك ( : لَك املِ 3يف الطريق قبل البلوغ إىل املوضع الذي َقَصدوه. قال الشاعر )

( : أذاك أم منش 4لشاعر )والنشيطة والفضول * والناشط: الثوُر الوحشيُّ خيرُج من أرٍض إىل أرض. قال ا
 اد انشط شبب *ابلوشى أكرعه * مسفع اخلد ه

_________ 
 ( صدره:1)

 وأمجال مى إذ يقربن بعد ما
 ( وزاد يف القاموس: انشط.2)
 بن عنمة الضىب.( هو عبد هللا 3)
 ( ذو الرمة.4)
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ه تعاىل: }والناشطات نشطا{ ، يعىن النجوم تنشط من برج إىل برج، كالثور الناِشِط من بلد إىل بلد. وقول
اِسطا واهلُموُم تـَْنِشُط بصاحبها. قال مِهْياُن ابن ُقحافة: َأْمَسْت مُهومي تـَْنِشُط املَناِشطا * الشاَم يب َطْورًا وَطْورًا و 

ُط َنْشطاً، * إذا عضَّته بناهبا. وَنَشْطُت الدْلَو من البئر: نزعتها بغري َبَكَرٍة. وقال * وَنَشطَْتُه احليَُّة تـَْنِشُط وتـَْنشَ 
: يقال للناقة: َحُسَن ما َنَشَطِت الَسرَي، يعين َسْدَو يديها. واألُْنشوَطُة: ُعقدٌة يسهُل احنالهلا، مثل  األصمعي 

بواهيٍة. قال أبو زيد: َنَشْطُت احلبَل َأْنُشطُُه َنْشطاً: يقال: ما عقالك أبُْنشوَطٍة، أي ما مودَُّتك  عقدة التكة.



َتَشْطُت احلبَل، أي مددته حىتَّ  ا أُْنِشَط من ِعقاٍل ". وانـْ َعَقْدتُُه أُْنشوَطًة. وَأْنَشْطُتُه، أي حللُتُه. يقال: " كأمنَّ
: بئٌر َأنْ  ْذبٍَة واحدٍة. وبئر نشوط، قال: هي الىت شاٌط، أي قريبُة القعِر خترج الَدلُو منها جبَ ينحلَّ. قال األصمعي 

 ال خَترُج منها الدلُو حىتَّ تنشط كثريا.
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شوط أيضا: ضرب من السمك وليس ابلشبوط. وقوهلم: " ال، حىت يرجع نشيط من مرو "، وهو اسم والن
 مرو قبل إمتامها، فكان زايد كلما قيل له: متم دارك يقول: " ال، حىت رجل بىن لزايد دارا ابلبصرة فهرب إىل

 يرجع نشيط من مرو " فلم يرجع، فصار مثال.
 هم نطناط. ونطنطت الشئ: مددته.النطانط: الطوال، الواحد من ]نطط[
رابب انعط: حى من مهدان، والعني غري معجمة. وانعط: اسم جبل. قال لبيد: وأفىن بنات الدهر أ ]نعط[

 (1انعط * مبستمع دون السماء ومنظر )
 النَـَفُط ابلتحريك: املَجُل. وقد نَفطْت يده نـَْفطاً ونَفيطاً، وتـَنَـفََّطْت. ]نفط[

_________ 
: وأعوصن ابلدومى من رأس حصنه * وأنزلن ابالسباب رب املشقر * الدومى هو أكيدر صاحب ( بعده1)

 دومة اجلندل واملشقر: حصن.
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والِنْفُط والنَـْفُط: ُدْهٌن، والكسر أفصُح. ونـََفَطِت العنُز تـَْنِفُط نَفيطاً، إذا نثرت أبنفها. عن أىب الدقيش. يقال: 
ِفُط ماله عافطة وال انفطة، أي شئ. والقدر تنفط نفيطا، لغة يف تـَْنِفُت، إذا َغَلْت وتـََبجََّسْت. وإنَّ فالانً لَيَـنْ 

 غضباً، مثل يـَْنِفُت.
ُقطُُه  ]نقط[ النُـْقَطُة: واحدة النُـَقِط. والِنقاُط أيضا: مجع نقطة، مثل برمة وبرام، عن أىب زيد. ونقط الكتاب يـَنـْ

 نـَْقطاً. ونـَقََّط املصاِحَف تـَْنقيطاً، فهو نقاط.
أيضا: اجلماعة من الناس أمُرهم  الَنمُط: ضرٌب من الُبُسِط، واجلمع أمناط، مثل سبب وأسباب. والنمط ]منط[

 ة الَنَمُط األوَسط يلحق هبم التايل ويرجع إليهم الغاىل ".احد. ويف احلديث: " خري هذه األمَّ و 
 ( صغرية فيها متر تعلق1انط الشئ ينوطه نوطا، أي عل قه. والنَـْوُط: ُجلٌَّة ) ]نوط[



_________ 
 ( اجللة: وعاء من خوص.1)
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اُء ُمْدِبَرًة َسكَّاُء ُمْقِبَلةً من البعري. قال النابغة الذبياين يصف قطاةً  * للماء يف الَنْحِر منها نـَْوَطٌة َعَجُب *  : َحذَّ
إذا أصابه ذلك. والنَـْوَطة: احِلْقُد. قال ابن أمحر: وال  والنَـْوَطُة: ورٌم يف حنر البعري وأْرفاِغِه. يقال نِيَط البعري،

ْوُط: ما بني الَعُجِز واملَْْت. وكلُّ ما علق 1ُت )علَم يل ما نـَْوَطٌة ُمْسَتِكنٌَّة * وال أيُّ من عاَديْ  ( أْسقى ِسقائِيا * والنـَ
شئ معلق. وهذا حنو قوهلم: "  بغري أْنواٍط "، أي يتناول وليس هناك من شئ فهو نـَْوٌط. ويف املثل: " عاطٍ 

: اسم شجرة كاحلادي وليس له بعري "، و " جتشأ فالن من غري شبع ". واالنواط: املعاليق. وذات أنواط
. بعينها. وىف احلديث: " أنه أبصر شجرة دفواء تسمى ذات أنواط ". واالنواط: ما نوط على البعري إذا أوِقرَ 

َزيَُّن به. ويقال نـَْوَطٌة من طلح، كما يقال عيٌص من سدٍر، وأيكٌة من أثل، والتَـْنواُط: ما يـَُعلَّق من اهلودج يُـ 
 سلم، وسليل من مسر،وفرش من عرفط، ووهط من عشر، وغال من 

_________ 
 ( يف اللسان: " من فارقت ".1)
 (3 -صحاح  - 147)
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وقصيمة من غضى ومن رمث، وصرمية من غضى ومن سلم، وحرجة من شجر. وانتاط، أي بعد. وفالٌن مينِ  
ا نيَطْت مبفا نقطع. قال الراجز زٍة أخرى ال تكاد تَمناَط الثراي، أي يف الُبعد. ونِياُط املَفازة: بُعُد طريقها، فكأهنَّ

(1: ) 
( * والنياط: عرق ُعلِ ق به القلُب من الَوتنِي، فإذا قطع مات صاحبه. وهو النَـْيُط أيضاً. 2وبلدة بعيدة النياط )

سحاِر. ومنه قوهلم: " رماه هللا ابلنَـْيِط "، أي ابملوت. ويقال لألرنب: ُمَقطََّعُة الِنياِط، كما قالوا: مِقطَّعُة األ
( . * قضب 3وِس: ُمَعلَّقها. والنائُط: عرٌق يف الُصلب ممتدٌّ يعاجل املصفور بقطعه. قال الراجز )ونياُط الق

ا مسِ ي تـَنَـوُّطاً ألنه يديلِ  4الطبيب انئط املصفور ) ( * والتنوط: طائر، ويقال أيضاً التُـنَـوِ ُط. قال األصمعي: إمنَّ
 الواحدة تنوطة. خيوطاً من شجرٍة مث يفر خ فيها،



_________ 
 ( هو العجاج.1)
 ( بعده:2)

 جمهولة تغتال خطو اخلاطى
 ( هو العجاج.3)
 ( قبله:4)

 فبح كل عاند نعور:
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 فصل الواو
( . والوابط: 1َوَبَط رأُي فالٍن يَِبُط َوْبطاً وُوبوطاً، أي ضُعف. وكذلك وبط ابلكسر يوبط وبطا ) ]وبط[

 يقال أردُت حاجًة فَوَبطين عنها فالن، أي حبسين.الضعيف اجلباُن. و 
 الشيُب، أي خالطه. والَوْخُط: الطعُن النافُذ. والَوْخُط: لغٌة يف الَوْخِد، وهو سرعة السري.وَخَطُه  ]وخط[
 الَوْرَطُة: اهلالُك. قال رؤبة: ]ورط[

رٌض مطمئنٌَّة ال طريق فيها. وَورََّطُه تـَْوريطاً ( * قال أبو عبيد: وأصل الَوْرَطِة أ2فأصبحوا يف َوْرَطِة اأَلْوراِط )
 إذا أوقعه يف الَوْرَطِة، فتَورََّط هو فيها. قال: والوارط: اخلديعة والغش.وأْوَرَطُه، 

_________ 
( يف القاموس: وبط، مثلثة الباء، يبط كيعد، ويوبط كيوجل، وتضم العني، وبطا ووابطة بفتحهما ووبطا، 1)

 لضم: ضعف.حمركة، ووبوطا اب
 ( قبله:2)

 حنن مجعنا الناس ابمللطاط:
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وىف احلديث: " ال ِخالَط وال ِوراَط ". ويقال: هو كقوله: " ال جُيَْمُع بني متفرِ ق، وال يفرَّق بني جمتِمع، خشية 
 الصدقة ".



 ( :1َوْسطاً وسطة، أي توسطتهم. قال الراجز )َوَسْطُت القوَم أِسُطُهْم  ]وسط[
جعل اهلاء ألفا النه ليس بينهما إال اهلهة، وقد ( * أراد: وحنظلة، فلما وقف 2وسطت مالكا وحنظال )وقد 

ذهبت عند الوقف فأشبهت االلف، كما قال امرؤ القيس: وعمرو بن درماء اهلمام إذا غدا * بذى شطب 
وفالن وسيط يف قومه، إذا قسورة، ولو جعله امسا حمذوفا منه اهلاء الجراه.  ( كمشية قسورا * أراد:3عضب )

رفَعُهم حَمَالًّ. قال الَعْرِجيُّ: كأين ِ مل أكْن فيهم َوسيطاً * ومل َتُك ِنْسَبيت يف آل َعْمِرو * كان أْوَسَطُهْم نسبا وأ
 واالصبع الوسطى.
_________ 

 منا أراد حريث بن غيالن.( هو غيالن بن حريث. وقال ابن برى: إ1)
 ( بعده:2)

 اجمللجال صياهبا والعدد
 هو العضب مبعىن القاطع. ( يف املطبوعة: " غضب " تصحيف، وإمنا3)
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والتوسيط: أن جتعل الشئ يف الوسط. وقرأ بعضهم: }فوسطن به مجعا{ . والتوسيط: قطع الشئ نصفني. 
ناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا{ أي وساطة. والوسط من كل شئ: أعَدلُُه. قال تعاىل: }وكذلَك َجَعلْ والَتوسُّط بني الناس، من ال

بني اجليد والردئ. وواسطة القالدة: اجلوهر الذي يف َوَسطها، وهو عداًل. ويقال أيضا: شئ وسط، أي 
روف الن أمساء أجودها. وواسط: بلد مسى ابلقصر الذى بناه احلجاج بني الكوفة والبصرة، وهو مذكر مص

مىن والشام والعراق وواسطا ودابقا وفلجا وهجرا، فإهنا تذكر  البلدان الغالب عليها التأنيث وترك الصرف، إال
( : منهن أايم صدق قد عرفت 1وتصرف. وجيوز أن تريد به البقعة أو البلدة فال تصرفه، كما قال الشاعر )

ملثل: " تغافل كأنك واسطى " قال املربد: أصله أن احلجاج كان هبا * أايم واسط واالايم من هجرا * وقوهلم يف ا
يجئ الشرطي ويقول: اي واسطى، فمن رفع يتسخرهم يف البناء فيهربون وينامون وسط الغرابء يف املسجد، ف

 رأسه أخذه ومحله، فلذلك كانوا يتغافلون.
_________ 

 ( الفرزدق، يرثى عمرو بن عبيد هللا بن معمر.1)
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ها * وعامت بضبعيها جناء اخلفيدد * وواسط الكور: مقدمه. قال طرفة: وإن شئت سامى واسط الكور رأس
 الدار ابلتحريك، النه اسم. وكل موضع  ابلتسكني، ألنَّه ظرف، وجلست يف َوَسطِ ويقال: جلست َوْسط القومِ 

صلح فيه بني فهو وسط، وإن مل يصلح فيه بني فهو وسط ابلتحريك، ورمبا سكن وليس ابلوجه، كقول 
 ط الدار ضراب واحتماايالشاعر: وقالوا ايل أشجع يوم هيج * ووس

اط يصيبه احملرم، قال: " الوطواط: اخلفاش، واجلمع الوطاوط. وىف حديث عطاء بن أىب رابح يف الوطو  ]وطط[
ثلثا درهم ". قال االصمعي: الوطواط ههنا اخلفاش ويقال إنه اخلطاف. قال أبو عبيد: وهذا أشبه القولني 

الت: " ملا أحرق بيت املقدس كانت االوزاغ تنفخه أبفواهها، عندي ابلصواب، حلديث عائشة رضى هللا عنها ق
ط أيضا، الرجل الضعيف اجلبان، قال: وال أراه مسِ ي بذلك إال وكانت الوطاوط تطفئه أبجنحتها ". والوطوا

 تشبيهاً ابلطائر، قال العجاج:
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" أْبَصُر يف الليل من الوطواط " فهو ( * قطعت حني هيبة الوطواط * وأمَّا قوهلم: 1وبلدة بعيدة النياط )
 اخلفاش.
ْقُط والَوقيُط: ُحفرٌة يف غلظ أو جبل جيتمع فيه ماء السماء ; واجلمع ِوقاٌط. ويقال: أصابتنا مساٌء الوَ  ]وقط[

وم فَوقََّط الصخُر، أي صار فيه َوْقٌط. واملَْوقوُط: الصريُع. يقال: َوَقَط به األرَض، إذا صرعه. ويوم الوقيط: ي
 كان يف االسالم بني بىن متيم وبكر بن وائل.

: يقال ملا اطمَأنَّ من األرض: َوْهَطٌة، وهي لغٌة يف َوْهَدٍة،  ]وهط[ َوَهَطُه َيِهطُُه َوْهطاً: كسره. قال األصمعي 
واجلمع َوْهٌط وِوهاٌط. ويقال َوْهٌط من ُعَشٍر، كما يقال عيص من سدر. والوهط: اسم مال كان لعمرو بن 

 لعاص رضى هللا عنه.ا
_________ 

 ( وبعده:1)
 اطف وعاط:برملها من خ
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 وأوهطه، أي صرعه َصرعًة ال يقوم منها.
 فصل اهلاء

( ُهبوطاً: نزل. وَهَبَطُه َهْبطاً، أي أنزله، يتعدَّى وال يتعد ى. يقال: اللهم َغْبطاً ال َهْبطاً، أي 1َهَبَط ) ]هبط[
بك أن هَنِْبَط عن حالنا. وأْهَبْطُتُه فاهْنََبَط. وَهَبَط مثُن السلعة، أي نقص. وَهَبْطُتُه أان  نسألك الِغْبَطَة ونعوذ

( . واهلَبيُط من 2بيد. وقوهلم: هبط املرض حلمه، أي َهَزَلُه. واهلَبوُط: احلَدوُر )وأْهَبْطُتُه أيضا. حكاه أبو ع
 االبرص: النوق: الضامر، عن أىب عبيدة. قال: ومنه قول عبيد بن

 (3هبيط مفرد )
 َهَرَط يف ِعرضه يـَْهِرُط َهْرطاً، أي طعن فيه وتنقََّصُه. ]هرط[

_________ 
 .( هبط يهبط ويهبط هبوطا: نزل1)
 ( هو املوضع الذى يهبطك من أعلى إىل أسفل.2)
 ( البيت بتمامه: وكأن أقتادى تضمن نسعها * من وحش أورال هبيط مفرد * وىف االساس:3)

 نساعى تضمن كورها:وكأن أ
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 ( : النعجُة الكبرية، واجلمع هرط مثل قربة وقرب.1وهَتاَرَط الرجالن: تشامتا. واهِلْرَطُة )
اهلَْمُط: الظلُم واخلبُط. يقال: مَهََط الناَس فالٌن يـَْهِمطُُهْم، إذا ظلمهم حقَّهم. واهلَْمُط أيضاً: األخذ بغري  ]مهط[

 ن، أي شتمه وتنقصه.تقدير. واهتمط عرض فال
لقوُم، إذا اهلِياُط واملُهاَيَطُة: الصياح واجلََلبة. يقال: وقع القوم يف ِهياٍط وِمياٍط. قال الفراء: هتاَيَط ا ]هيط[

 اجتمعوا وأصلحوا أمرهم بينهم، وهو خالف التمايط.
 فصل الياء

( * 2ايط * ذؤالة كاالقدح املراط )يَعاِط، مثل قطاِم: زجٌر للذئب. قال الراجز: صب على شاء أىب ر  ]يعط[
 تقول منه: أيعطت ابلذئب.( إذا قيل له يعاط * 3يهفو )

_________ 
 ( واهلرط أيضا بدون اهلاء.1)



 ( يف اللسان: " االمراط ".2)
 ( يف اللسان: " تنجو إذا قيل هلا ".3)
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 ابب الظاء:
 فصل الباء:

َهظُُه هبَْ  ]هبظ[  َمْبهوٌظ. وهذا أمٌر ابِهٌظ، أي شاق.ظاً، أي أثقله وعجز عنه، فهو هَبََظُه احِلْمُل يـَبـْ
 فصل اجليم

َجَحَظْت عينُه جَتَْحُظ ُجحوظاً: عظمْت ُمْقَلُتها ونتأْت، والرجُل جاِحٌظ وجحظم، وامليم زائدة.  ]جحظ[
 حبر. واجلاحظتان: حدقتا العني.واجلاحظ: لقب عمرو بن 

 ا صفَّدَته وأوثقته.َجْحَمْظُت الرجَل، إذ ]جحمظ[
 اجلظُّ: الرُجُل الضخم، ويف احلديث: " أهل الناِر كلُّ َجظٍ  مستكرب ". ]جظظ[
 اجلعظ: الضخم. واجلنعاظ واجلنعاظة: العسر االخالق. قال الراجز: ]جعظ[
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 (1جنعاظة أبهله قد برحا * إن مل جيد يوما طعاما مصلحا )
. قال الوا اجفأظت فيحركون االلف الجتماع الساكننييظاظاً: انتفخْت، ورمبا قاْجفاظَِّت اجليفُة اْجف ]جفظ[

 ثعلب: وهو ابحلاء تصحيف.
اجمللنظى: الذى استلقى على ظهره ورفع رجليه، وااللف لالحلاق، ورمبا مهز، يقال اجلنظيت  ]جلظ[

 واجلنظأت.
 رجل جيوظ جوظا وجوظاان. قال رؤبة:اجلَو اُظ: الضخُم املختاُل يف ِمشيته. تقول منه: جاَظ ال ]جوظ[

 وىف احلديث: " أهل النار كل جعظرى جواظ ".( * 2ظا )فعلوا به ذا العضل اجلوا
_________ 

 ( بعده:1)
 قبح وجها مل يزل مقبحا



 ( صواب روايته: " يعلو به ". وقبله:2)
 وسيف غياظ هلم غياظا:
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 فصل احلاء
َأْحٍظ. والكثري ُحظوٌظ وَأحاٍظ على غري قياس، كأنَّه مجع  ، ومجع القل ة َأُحظٌّ،احَلظُّ: النصيُب واجلَدُّ  ]حظظ[

( * تقول منه: ما 2( : وليس الِغىن والفقُر من حيلِة الَفىت * ولكْن َأحاٍظ ُقسِ َمْت وُجدوُد )1قال الشاعر )
، ولقد َحِظْظَت حَتَظُّ فأنت حظٌّ ) ي جديٌد ذو َحظٍ  من الرزق. وأنت ( وحظيٌظ وحَمْظوٌظ، أ3كنَت ذا َحظٍ 

 يف احلضض، وهو دواء، وحكى أبو عبيد عن اليزيدى احلضظ أيضا، َأَحظُّ من فالن. واحلُُظُظ واحلَُظُظ: لغةٌ 
 ( : أرقش ظمآن إذا عصر لفظ * أمر من صرب ومقر وحضظ *4فجمع بني الضاد والظاء. وأنشد مشر )

_________ 
 ( املعلوط بن بدل القريعى.1)
 ( قبله: مىت ما يرى الناس الغىن وجاره * فقري يقولوا عاجز وجليد2)
 طبوعة: " حاظ " صوابه من املخطوطات واللسان والقاموس.( يف امل3)
 ( لشاعر يصف حية.4)

(3/1172) 

 

كُتبوَن َظُة: املالئكُة الذين يحفظت الشئ حفظا، أي َحَرْسُته. وَحِفْظُتُه أيضاً مبعىن استظهرته. واحلَفَ  ]حفظ[
واملُحاَفَظُة: املراقبُة. ويقال: إنَّه َلذو ِحفاٍظ وذو حُمافَظٍة، إذا كانت له أنفٌة. واحلَفيُظ: احملاِفُظ، أعماَل بين آدم. 

ُظ وِقلَُّة ومنه قوله تعاىل: }وما أان َعليُكْم حبَفيٍظ{ . يقال اْحَتِفْظ هبذا الشئ، أي احفظه. والتحفظ: التَـيَـقُّ 
تظهرته شيئا بعد شئ. وَحفَّْظُتُه الكتاَب، أي محلته على حفظه. واستحفظته: فَّْظُت الكتاَب، أي اسالغفلِة. وحتََ 

سألته أي حيفظه. واحلَفيَظُة: الغضُب واحلميَُّة، وكذلك احِلْفَظُة ابلكسر. وقد َأْحَفْظُتُه فاْحتَـَفَظ، أي أغضبته 
ْنزوُر الِرضا حني يـَْغَضُب * وقوهلم: " ليل احتفاظه * عليَك َومَ لويل : بعيد من الشئ القفغضب. قال الُعَجرْيُ السَ 

 إن احلَفاِئَظ تَنَقُض األحقاَد "، أي إذا رأيت مَحيَمَك َيْظَلُم مَحيَت له وإن كان عليه يف قلبك حقد.



(3/1172) 

 

َد به وأمسَعه املكروه واأللف لإلحلاق بدحرج. وهو رجٌل ِحنْ  ]حنظ[ ِظَياٌن، إذا كان فحاشا. َحْنَظى به، أي َندَّ
ي فحاش. وخنظى به، وخنذى به، وغنظى به، كل وحكى االموى: رجل خنظيان، ابخلاء املعجمة، وخنذاين، أ

 يقال مبعىن.
 فصل الدال

َدْأُظ وَدَأْظُت الِسقاَء: مألته، قال الراجز: لقد َفدى َأْعناقـَُهنَّ املَْحُض * والَدَأَظُه َيْدَأظُُه َدْأظاً: خنقه.  ]دأظ[
 حىتَّ ما هَلُنَّ َغْرُض * يقول: كثرُة ألباهنن  أغَنْت عن حلومهن .

أبو زيد: دلظته أدلظه دلظا، إذا ضربته ودفعته. حكاه عنه أبو عبيد. والدلنظى: الشديد الصلب،  ]دلظ[
 ق بسفرجل. وانقة دلنظاة.وااللف لالحلا

 فصل الراء
 واجلمع لسهم، وفوقه الِرصاُف وهي لفائف العقب،الُرْعُظ: مدخُل ِسْنِخ الَنْصِل يف ا ]رعظ[

(3/1173) 

 

 ظ. وقد َرِعَظ السهُم ابلكسر يـَْرَعُظ َرَعظاً ابلتحريك: انكسر رُْعظُُه، فهو سهٌم رعظ.أرعا
 فصل الشني

الِشظاُظ: العوُد الذي يُدَخل يف عروة اجلوالق. قال الراجز: أين الشظاظان وأين املربعه * وأين وسق  ]شظظ[
وَأْشَظْظُتُه، أي جعلُت له ِشظاظاً. وشظاظ: الناقة اجللنفعه * وقد شظظت اجلوالَق، أي شددت عليه ِشظاَظُه، 

 اسم رجل من بىن ضبة. وأشظ الرجل، أي أنعظ. وشظشظ زب الغالم عند البول.
دوهنا * ُعرَُّة الَطرْيِ َشناظي اجلبِل: نواِحيِه، الواحدة شنظوة على فعلوة، قال الطرماح: يف شناظى أُِقٍن  ]شنظ[

 كَصْوم النعام
اللهب الذى ال ُدخاَن له. قال أمية بن خلف يهجو حسان بن اثبت: أليس أبوك  الشواظ والشواظ: ]شوظ[

 (3 -صحاح  - 148فينا كان قينا * لدى القينات فسال يف احلفاظ * )

(3/1173) 

 



رؤبة: إن هلم من وقعنا أقياظا * وانر حرب تسعر ميانيا يظل يشد كريا * وينفخ دائبا هلب الشواظ * وقال 
 الشواظا

 فصل العني
املعظعظ من السهام: الذي يلتوي إذا رُِمَي به. وقد َعْظَعَظ السهُم. ومنه قيل للجبان: يـَُعْظِعُظ، إذا  ]عظظ[

وهذا احلرف هكذا َص يف القتال. وقوهلم يف املثل: " ال َتِعظيين وتـََعْظَعظي " أي ال توصيين وأوصي نفسك. َنكَ 
يكن منك أمٌر ابلصالح وأن جاء عنهم فيما ذكره أبو عبيد. وأان أظنه " وتعظعظي " بضم الناء، أي ال 

عار عليك إذا فعلت عظيم * فيكون  ( : ال تنه عن خلق وأتتى مثله *1تـُْفُسدي أنِت يف نفسك، كما قال )
 مريين ابالستقامة وأنت تتعوَّجني.من عظعظ السهم، إذا التوى واعوجَّ. يقول لنفسه: كيف أت

_________ 
 ويروى اليب االسود الدؤىل ".( يف اللسان: " كما قال املتوكل الليثى، 1)

(3/1174) 

 

عكاظ: اسم سوق للعرب بناحية مكة كانوا جيتمعون هبا يف كل سنة فيقيمون شهرا ويتبايعون،  ]عكظ[
بىن القباب على عكاظ * وقام البيع واجتمع االلوف * أي ويتناشدون شعرا ويتفاخرون. قال أبو ذؤيب: إذا 

( ، النه كانت هبا وقعة بعد وقعة. قال دريد بن 1اظ. فلما جاء االسالم هدم ذلك. ومنه يوما عكاظ )بعك
 الصمة: تغيبت عن يومى عكاظ كليهما * وإن يك يوم اثلث أتغيب * وأدمي عكاظى: منسوب إليها.

وان: ضرٌب من النبات . والعنظوانة: اجلرادة األنثى. والعنظحَّاٌش ; وهو فعلوانرجٌل عنظواٌن، أي ف ]عنظ[
إذا أكثر منه البعري وجع بطنه. قال الراجز: حرقها وارس عنظوان * فاليوم منها يوم أروانن * وقال االصمعي: 

 يقال قام يعنظي به، إذا أمسعه كالماً قبيحاً وندَّد به. وأنشد جلندل
_________ 

 هد التاىل.يف االصل: " يوم عكاظ " صوابه من اللسان، ومما يصينه الشا( 1)

(3/1174) 

 

( : حىت إذا أْجَرَس ُكلُّ طاِئِر * قامت تـَُعْنِظي بك مَسَْع احلاِضِر * يقول: تذكرك بسوء عند 1خياطب امرأته )
 احلاضرين.



 فصل الغني
 الظة ابلكسر، أي( وغ2مثله. ورجٌل فيه غلظة )صار َغليظاً. واْستَـْغَلَظ  غلظ الشئ يغلظ غلظا: ]غلظ[

_________ 
( قال جندل بن املثىن الطهوى خياطب امرأته: لقد خشيت أن يقوم قابرى * ومل متارسك من الضرائر * كل 1)

ار العقاب الكاسر شذاة مجة الصرائر * شنظرية شائلة اجلمائر * حىت إذا أجرس كل طائر *........ تصر إصر 
نان واقر * وشدة الصوت بوجه حازر * توىف لك الغيظ مبد وافر * رشدات آمر * ترمى البذاء جب * وال تطيع

 مث تغاديك بصغر صاغر * حىت تعودي أخسر اخلواسر
 ( هذه مثلثة الغني. وما بعدها بكسر الغني فقط.2)

(3/1175) 

 

ُة املَُغلََّظُة: اليت جتب يف شبه العمِد، فيه فظاظٌة. وأْغَلَظ له يف القول، وغلظ عليه الشئ تغليظا. ومنه الِديَ 
  املَُغلََّظُة. وأْغَلْظُت الثوَب، أي اشرتيته َغليظاً. واْستَـْغَلْظُتُه، أي تركت شراءه لغلظه.واليمني
الَغْنُظ: أشدُّ الكرب. يقال. قد غنظه االمر يغنظه غنظا، أي جهده وشق عليه، فهو َمْغنوٌظ. وكان أبو  ]غنظ[

( : ولقد لقيَت 1منه. قال الشاعر ): هو أن ُيشرف الرجل على املوت من الكرب مث يُفلَت عبيدة يقول
( * وذكر عمر بن عبد العزيز املوت فقال: " غنظ ليس 2فوارساً من َرهِطنا * َغَنظوَك َغْنَظ جرادة العيار )

 وج إال أنه مماظظ *كالغنظ، وكظ ليس كالكظ ". ورجل مغانظ. قال الراجز: جاف دلنظى عرك مغانظ * أه
_________ 

 ( جرير.1)
 ولقد رأيت مكاهنم فكرهتهم * ككراهة اخلنزير لاليغار:( بعده: 2)

(3/1175) 

 

 وغنظى به، أي ندد به وأمسعه املكروه.
َلُة بنت الَنْضر ابن احلرث وقتل النيب  ]غيظ[ الَغْيُظ: غضٌب كامٌن للعاجز. يقال: غاظه فهو مغيط. قالت قـُتَـيـْ
( * قال 2) ( : ما كان َضرََّك لو َمنَـْنَت ورمبا * َمنَّ الفىت وهو املَغيُظ املُْحِنقُ 1هللا عليه وسلم أابها صربًا )صلى 

رجل، وهو غيظ بن مرة ابن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض  ابن السكيت: وال يقال أغاَظُه. وغيظ: اسم



 بن ريث ابن غطفان. وغايظه فاغتاظ وتغيظ مبعىن.
 لفاءفصل ا

الَفظُّ: الرجُل الغليُظ. وقد فظظت اي رجل ابلكسر فظاظة. والفظ أيضا: ماء الكرش. قال الشاعر  ]فظظ[
(3) 

_________ 
دة بن علقمة بن هاشم بن عبد مناف وقتل النيب صلى هللا عليه ( وقيل إهنا أخت النضر بن احلارث بن كل1)

 وسلم أخاها.
 من قومها والفحل فحل معرق( قبله: أحممد والنت جنل جنيبة * 2)
 ( جساس بن نشبة.3)

(3/1176) 

 

وكانوا كأنف الليث ال شم مرغما * وال انل فظ الصيد حىت يعفرا * يقول: ال يشم ذلة ترغمه، وال ينال من 
صيده حلما حىت يصرعه ويعفره، النه ليس بذى اختالس كغريه من السباع. ومنه قوهلم: افْـَتظَّ الرجل، وهو أن 

 ( .1نه فعصر فرثه فشربه )بعريه مث يشدُّ فمه لئال جيرتَّ، فإذا أصابه عطش شقَّ بطيسقي 
ا قالوا: فاظ يفوظ فوظا وفواظا. قال رؤبة: ال  ]فيظ[ فاَظ الرجُل يَفيُظ فـَْيظاً وفُيوظاً وفـََيظاانً، إذا مات. ورمبَّ

قتلى. وكذلك فاظت نفسه أي ( * إن مات يف مصيفه أوقاظا * أي من كثرة ال2يدفنون منهم من فاظا )
 (3ائي، وعن أىب زيد مثله. قال الراجز )خرجت روحه. عن أىب عبيدة والكس

_________ 
 ( قال: ملا رأت ماء السلى مشرواب * والفرث يعصر ابالكف أرنت * كذا يف نسخة. اهـ1)
 ( قبله:2)

 واالزد أمسى شلوهم لفاظا
 ( هو دكني.3)

(3/1176) 

 



ني وفاظت نفس * وقال االصمعي: مسعت أاب عمرو بن العالء يقول: ال وا عرس * ففقئت عاجتمع الناس وقال
يقال فاظت نفسه، ولكن يقال فاظ إذا مات. قال: وال يقال فاض ابلضاد بتة. وحكى الكسائي: فاظت 

ْت ُته حىتَّ أَفظَّ َقيَّؤوها. وضربنفسه. وفاظ هو نفسه أي قاءها، يتعدَّى وال يتعدَّى. وتـََفيَّظوا أنفسهم، أي تَـ 
 نفسه، وأفاظ هللا نفسه. قال الشاعر:

 (1فهتكت مهجة نفسه فأفظتها )
 فصل القاف

( : منسوب إىل بالد الَقَرِظ، 3( يُدبغ به، ومنه أدمٌي َمْقروٌظ. وكبٌش قـَُرِظيٌّ )2الَقَرُظ: ورق الَسَلِم ) ]قرظ[
ا منابت الَقَرِظ. وا : " ال آتيك أو يؤوب القارظ العنزي "،  ذلك. وىف املثللقارظ: الذى جيتىنوهي اليمن، ألهنَّ

 ومها
_________ 

 ( وبعده:1)
 وأثرته مبعمم احللم

( قوله " ورق السلم " الصواب كما يف املصباح أنه الثمر، وهو احلب ال الورق، وإن تبعه القاموس كما يف 2)
 حاشيته. قاله نصر.

 تح الراء فيهما.( بفتح القاف وضمها مع ف3)

(3/1177) 

 

قارظان كالمها من عنزة، خرجا يف طلب القرظ فلم يرجعا. قال أبو ذؤيب: وحىت يؤوب القارظان كالمها * 
( * وزعم ابن االعرايب أن أحد القارظني يذكر ابن عنزة، والثاىن املتنخل. 1وينشر يف القتلى كليب بن وائل )

( : مؤذن 2قارظ العنزي آاب * وسعد القرظ )* إذا ما القال بشر البنته عند موته: فرجى اخلري وانتظري إايىب 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كان بقباء فلما وىل عمر رضى هللا عنه أنزله املدينة، فولده إىل اليوم يؤذنون يف 

مسجد املدينة. وقريظة والنضري: قبيلتان من يهود خيرب، وقد دخلوا يف العرب على نسبهم إىل هارون أخى 
سالم، منهم حممد بن كعب القرظى. والتقريظ: مدح االنسان وهو حى، والتأبنُي: مدحه ميِ تاً. ى عليهما الموس

 وقوهلم: فالٌن يـَُقرِ ُظ صاحبه تـَْقريظاً، ابلظاء والضاد مجيعا، عن أىب زيد، إذا مدحه بباطل أو حق.
_________ 



 ( يف اللسان: " كليب لوائل ".1)
 ( ابالضافة.2)

(3/1177) 

 

 ومها يتقارظان املدح، إذا َمَدَح كلَّ واحٍد منهما صاحبه.
الَقْيُظ: مَحَارَُّة الصيِف. وقاَظ ابملكان وتـََقيََّظ به، إذا أقام به يف الصيف. قال االعشى: اي رمخا قاظ  ]قيظ[

ىن هذا قيظ( . وقاَظ يوُمنا، أي اشتدَّ حرُّه. و 1على مطلوب * يعجل كف اخلارئ املطيب * واملوضع مقيظ )
( 3( ذا بت فهذا بىت * مقيظ مصيف مشىت * أخذته من )2الشئ، أي كفاىن لقيظى. قال الراجز: من كان )

 نعجات ست * سود نعاج كنعاج الدشت
 فصل الكاف

الكظة ابلكسر: شئ يعرتى اإلنسان عن االمتالء من الطعام. يقال: َكظَُّه الطعاُم َيُكظُُّه َكظًّا. وَكظَّين  ]كظظ[
 مر، أي َجَهَدين من الكرب.األ هذا

_________ 
 ( ومقيظ أيضا كمرحب، كما يف اللسان.1)
 ( يف اللسان: " من يك ".2)
 ( يف اللسان: " ختذته من ".3)

(3/1178) 

 

واملكاظة: املمارسة الشديدة يف احلرب. ويقال: َتكاظَّ القوُم إذا جتاوزوا احلدَّ يف العداوة. وبينهم كظاظ. قال 
 ( :1) الراجز

 ٌد.( * واكتظ املسيل، أي ضاق بَسْيِله من كثرته. ورجٌل َكظٌّ َلظٌّ، أي َعسٌر متشد ِ 2إذ سئمت ربيعة الكظاظا )
 َكَنَظُه األمر مثل َغَنَظُه، إذا جهده وشق عليه.  ]كنظ[

 فصل الالم
ر العني. والِلحاُظ ابلكسر: مصدر حَلََظُه وحلَََظ إليه، أي نظر إليه مبْؤِخِر عينيه. والَلحاُظ ابلفتح: مْؤخِ  ]حلظ[

 الحظته، إذا راعيته.



: هو ملظ به، أي ال يفارقه. وقول ابن مسعود: " أَلظَّ فالٌن بفالٍن، إذا لزمه. عن أىب عمرو. يقال ]لظظ[
 أَِلظُّوا يف الُدعاِء بيا ذا اجلالل واإلكرام "، أي الزموا ذلك.

_________ 
 ( هو رؤبة بن العجاج.1)
 ه:( وقبل2)

 إان أانس نلزم احلفاظا:

(3/1178) 

 

وقال أبو عبيد: االلظاظ: لزوم الشئ واملثابرة عليه. ويقال: اإلْلظاُظ: اإلحلاُح. قال بشر: أََلظَّ هبنَّ حَيْدوُهنَّ 
ْلظاُظ أي ب. يقال رجٌل ِمَلظٌّ أي ُمِلحٌّ، ومِ ( من الِوساِق * ومنه املالظَُّة يف احلر 1حىتَّ * تـَبَـيـََّنِت احلِياُل )

ُتُه ِبساِبٍح ِمْلظاِظ * جَيْري على قواِئٍم َأْيقاِظ * وأََلظَّ املطُر، أي دام. ِملحاٌح. قال أبو حممد ال َفْقَعِسي : جارَيـْ
ٌد.  وأََلظَّ ابملكان، أي أقام به. ورجٌل َلظٌّ َكظٌّ، أي َعِسٌر متشدِ 

، وقوٌم َلعاِمَظٌة وَلعاميُظ. قال  ولُْعموَظٌة، وهو الَنِهُم الَشرِهُ : الَشَرُه. ورجٌل َلْعَمٌظ ولُْعموظٌ الَلْعَمَظةُ  ]لعمظ[
ا قالوا:  الشاعر: أْشِبْه وال َفْخَر فإنَّ اليت * ُتْشبُهها قوٌم َلعاميُظ * وَلْعَمْظُت اللحَم، أي انتَـَهْستُه من العظم، ورمبَّ

 لعظمته، على القلب.
_________ 

 حلبال " ابلباء، صوابه من اللسان.ة محل عليها فلم تلقح. وىف االصل " ا( احليال: مجع حائل، وهى الناق1)

(3/1179) 

 

لفظت الشئ من فمى ألفظه لفظا: رميته، وذلك الشئ لُفاَظٌة. قال امرؤ القيس يصف محارًا: يُواِرُد  ]لفظ[
لَّْمُت به. واللْفُظ: كالم وتـََلفَّْظُت به، أي َتكَ  كل َمْشَرِب * وَلَفْظُت ابلجمهوالِت كلِ  مَخيَلٍة * مَيُجُّ ُلفاَظ البَـْقِل يف

واحُد األلفاِظ، وهو يف األصل مصدٌر. وقوهلم: " أمْسَُح من الِفَظٍة "، يقال هي العنُز، ألهنا ُتشلى للحلب وهي 
ألهنا خُترِج ما يف حوصلتها اليت تـَُزقُّ فرَخها من الطري جترتُّ، فتَـْلِفُظ جبِرَّهِتا وتـُْقِبُل فرحاً منها ابحللب. ويقال: هي 

طعمه. قال الشاعر: جَتوُد فـَُتْجِزُل قبل الُسؤاِل * وَكفَُّك أمْسَُح من الِفَظْه * ويقال: هي الرحى، ويقال: هو وتُ 
 الديك، ويقال: هو البحُر ألنه يـَْلِفُظ ابلعنرب واجلواهر، واهلاء فيه للمبالغة.



يف فمه، أو أخرَج لسانَه فمسح به شفتيه.  تتبََّع بلسانه بقيََّة الطعاميـَْلُمُظ ابلضم َلْمظاً، إذا  َلمظَ  ]ملظ[
 وكذلك التَـَلمُُّظ. يقال: تـََلمََّظِت احليَُّة، إذا أخرَجْت لساهنا كتلمظ اآلكل.
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 واللماظة ابلضم: ما يبقى يف الفم من الطعام. ومنه قول الشاعر يصف الُدنيا:
: ما ذقت َلماظاً ابلفتح، أي شيئاً. ويقال أيضاً: شرب املاء َلماظاً، إذا ( * وقوهلم1ئم )ُلماَظُة أايٍم كأحالِم ان

ذاقه بطَرف لسانه. قال ابن السكيت: الَتَمَظ الشئ، أي أكله. واللمظة ابلضم، كالُنْكَتُة من البياض، ويف 
ه السفلى. والفرس بياٌض يف جحفلت ( يف القلب ". والُلْمَظُة يف الفرس:2احلديث: " اإلميان يَبدو اللْمَظة )

 ( فهو أرمث. وقد املظ الفرس املظاظا.3أملظ. فإن كان يف العلياء )
 فصل امليم

َمِشَظْت يده ابلكسر مَتَْشُظ َمَشظاً، وهو أن مُيسَّ الَشْوَك أو اجِلذَع فتدخل يف يده شظيٌَّة منه. قال  ]مشظ[
 ُسَحْيُم بن وثيل الرايحي

_________ 
 ه:( وعجز 1)

 هتا املتربضيذعذع من لذا
 وقبله: فما زالت الدنيا خيون نعيمها ... وتصبح ابالمر العظيم متخض

 عن األساس.
 ( كذا. وىف اللسان: " يبدو ملظة ".2)
 ( يف اللسان: " العليا ".3)
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 فإن قناتنا مشظ َشظاها * شديٌد َمدُّها ُعُنَق الَقرينِ 
ي. قال أبو ذؤيب يصف عساًل: فجاء مبَْزٍج مل يَر الناُس ِمثَله * هو الَضْحُك إال  أن ه رَب ِ  الاملَظ: الُرمَّانُ  ]مظظ[

( * وآل قراس صوب أسقية كحل * ومظة: لقب سفيان بن 2( مظ مائد )1َعمُل النحل * ميانية أحياهلا )
ظ القوم. قال الراجز: ومتاته. سلهم بن احلكم ابن سعد العشرية. وماظظت الرجل مماظة ومظاظا: شاررته وانزع



 جاف دلنظى عرك مغانظ * أهوج إال أنه مماظظ
 فصل النون

َعُظ نـَْعظاً ونعوظاً: انتشر. وَأنـَْعَظُه صاحبه. واإلْنعاُظ: الشبق، يقال أنعظت الدابة ]نعظ[  نـََعَظ الُزبُّ يـَنـْ
_________ 

 .42 :1 ( يف االصل: " أجناءها " صوابه من اللسان وديوان اهلذليني1)
( قال ابن برى: " صوابه مأبد ابلباء، ومن مهزه فقد صحفه ". وآل قراس: جبال ابلسراة، قال ايقوت: 2)

 تفتح قافه وتضم.
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 نشد: إذا عرق املهقوع ابملرء أنعظت * حليلته وابتل منها إزارهاإذا فتحت َحياها مرًَّة وقبَضْته أخرى. وي
لكسر، وأنكظه غريه، أي أعجله عن حاجته. وَنكََّظُه َلُة. وقد َنِكَظ الرجل اب( : الَعجَ 1الَنْكَظُة ) ]نكظ[

 تـَْنكيظاً مثله.
 فصل الواو

: لفيٌف من الناس ليس أصَلهم واحدا. الَوشيَظُة: قطعُة عظٍم تكون زايدًة يف العظم الصميم. والَوشيظُ  ]وشظ[
فيهم. قال الشاعر: ُهُم أهل َبطحاَوي قريش كليهما قال الكسائي: بنو فالن َوشيَظٌة يف قومهم، أي هم َحْشٌو 

َوَشْظُت العظَم َأِشظُُه َوْشظاً، أي كسرت منه قطعة. ووشظت * وهم ُصلُبها، ليس الَوشاِئُظ كالُصلِب * و 
 ُخْرهِتا قطعَة خشٍب تضيقه هبا. الفأس، إذا جعلت يف

_________ 
 ( بسكون الكاف وفتحها.1)
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ُح والتذكرُي ابلعواقب. تقول: َوَعْظُتُه َوْعظاً وِعَظًة فاتَـَّعَظ، أي قِبَل املَْوِعَظَة. يقال: " : الُنصْ الَوْعظُ  []وعظ
 السعيُد من ُوِعَظ بغريه، والشقيُّ من اتعظ به غريه ".

كظة: ف. واملوا ( ، أي دفعه وزبنه. ذكره أبو عبيد يف املصن1الوَْكُظ: الدفُع. يقال: وََكَظُه وكظا ) ]وكظ[
 اومة على االمر. وقوله تعاىل: }إال ما دمت عليه قائما{ قال جماهد: مواكظا.املد



 فصل الياء
َقَظ، فهو يقظان. واالسم  ]يقظ[ تَـيـَقََّظ واْستَـيـْ َقْظُتُه من نومه، أي نبَّهته فـَ رجٌل يَِقٌظ ويـَُقٌظ، أي متيق ٌظ حذٌر. وأيـْ

ة بن كعب بن لؤى بن غالب ابن فهر. وأيقظت قظة بن مر و خمزوم ياليقظة. ويقظة أيضا: اسم رجل، وهو أب
 الغبار: أثرته، وكذلك يقظته تيقيظا.

_________ 
 ( وكظه يكظه وكظا: دفعه.1)
 (3 -صحاح  - 149)
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 ابب العني:
 فصل االلف

ابن مسعود: " ال ( أيضاً، للذي يكون لضعف رأيه مع كلِ  أحٍد. ومنه قول 1يقال رجٌل إمٌَّع وإمََّعٌة ) ]أمع[
عة ون إفعل وصفا. وقول من قال امرأة إمَيكوَننَّ أحدُكم إمعة ". قال أبو بكر بن السراج: هو فعل، النه ال يك

 غلط، ال يقال للنساء ذلك، وقد حكى ذلك عن أىب عبيد.
 فصل الباء

ِة َمغِرزِه، تقول منه بَِتَع ابلكسر، وفر  ]بتع[ ٌس بَِتٌع واألنثى بِِتَعٌة، عن االصمعي. البَـَتُع: طوُل العُنِق مع ِشدَّ
 اءوا أمجعون أكتعون أبتعون.يذ العسل. وأبتع: كلمٌة يـُؤَكَُّد هبا، تقول جوالبتع والبتع، مثال قمع وقمع: نب

_________ 
 ( قال الراجز: لقيت شيخا إمعه * سألته عما معه * فقال ذود أربعه:1)
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 رٌَّة من الدم.ابلثاء، أي ممتلئٌة حممشفٌة كاثعٌة ابثَِعٌة  ]بثع[
 الَوْجِد نفسه * بشئ حنته عن يديه يقال خَبََع نفَسه خَبْعاً، أي قتَـَلها غمَّاً. قال ذو الرمة: َأال أَيُـَّهذا الباِخعُ  ]خبع[

َضع له. وكذلك خبع ( املَقاِدُر * ومنه قوله تعاىل: }فَلَعلََّك ابِخٌع نـَْفَسَك{ وخَبََع ابحلق خُبوعاً: أقر  به وخ1)
 ابلكسر خبوعا وخباعة.



املبتدُِع. والَبديُع:  أبدعت الشئ: اخرتعته ال َعلى مثاٍل. وهللا تعاىل َبديُع السموات واألرض. والَبديُع: ]بدع[
. ويف احلديث: " إنَّ هِتاَمَة كبديِع العسِل حلو أوله حلوا آخره " شبهها بز  ق العسل املبتدَُع أيضاً. والَبديُع: الِزقُّ

 النه ال يتغري، وليس كذلك اللنب. وأبدع الشاعر: جاء ابلبديع.
_________ 

 ( يف اللسان: " يديك ".1)
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َتدٌَع. وفالٌن ِبدٌْع يف هذا األمر، أي َبديٌع ; وقوٌم َأْبداٌع، عن األخفش. ومنه قوله  وشئ بدع ابلكسر، أي ُمبـْ
ُه َبديعاً. ُسِل{ . والِبْدَعُة: احلَدَ ُقْل ما كنُت بْدعاً من الرُ تعاىل: } ُث يف الدين بعد اإلْكمال. واْستَـْبَدَعُه: َعدَّ

َعُه: نسبه إىل الِبْدَعِة. وأَْبَدَعِت الراحلُة، أي كلَّْت. وقد أُْبدَِع ابلرجل، أي كلَّْت راحلته )  ( .1وَبدَّ
كذا متربعا، علم وغريه، فهو ابرع. وفعلت  براعة، أي فاق أصحابه يف ال برع الرجل، وبرع ابلضم أيضا، ]برع[

أي متطوعا. وبروع: اسم انقة للراعي عبيد بن حصني النمريي الشاعر. وقال فيها: إذا بركت منها عجاساء 
ة، جلة * مبحنية أشلى العفاس وبروعا * ومنه كان جرير يدعو جندل بن الراعى بروعا. وبروع أيضا: اسم امرأ

 والصواب الفتح، النه ليس يف كالم العرب ب احلديث يقولونه بكسر الباءوهى بروع بنت واشق. وأصحا
_________ 

 ( بعده يف بعض النسخ: )بذع( : " بذع ماء القربة، أي سال ".1)
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 فعول إال خروع وعتود اسم واد.
َرنْ  ]برذع[ َذَعْت لألمر اْبرِْنذاعاً، أي استعددت الرَبَْذَعُة: احلِْلُس الذي يـُْلقى حتت الَرْحِل. قال أبو زيد: يقال ابـْ

 له.
 (1الرِبْشاُع: األهوُج الَضخُم اجلايف. قال رؤبة: ال تعدليىن ابمرئ إرزب * وال بربشاع الوخام وغب ) ]برشع[
ولنساء االعراب، وكذلك الربقوع. قال الشاعر النابغة اجلعدى يصف خشفا  الرُبُْقُع والرُبَْقُع للدواب   ]برقع[

 خد كربقوع الفتاة ملمع * وروقني ملا يعدوا أن تقشرا *( : و 2)
_________ 



 برى: صواب إنشاده: ال تعدليىن واستحى إبزب * كز احمليا أنح إرزب( قال ابن 1)
بوطا من اجلوف أمحرا * وخدا كربقوع الفتاة ملمعا * وروقني ( قبله: فالقت بياان عند آخر معهد * إهااب ومع2)

 * وهبذا يستقيم إنشاده كما ذكر ابن برى. ملا يعدوا أن تقشرا
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َترَبَْقَع، أي ألبسه الرُبُْقَع فلِبسه. واملرَُبْقـََعُة: الشاُة البيضاُء الرأِس. واملرَُبِْقَعُة بكسر القاف: ُغرَّ  ُة يقال برقعه فـَ
. وِبْرِقُع ابلكسر: اسُم السماء السابعة، الفرِس إذا أخذْت مجيع وجهه غري أنه ينظر يف سواٍد. يقال ُغرٌَّة ُمرَبْقـََعةٌ 

( * قوله " 1قال أمية بن أيب الصلت: فكأن  ِبْرِقَع واملالِئَك حوله * سدر تواكله القوائم أجرب )ال ينصرف. 
سدر " أي حبر. وأجرب صفة البحر املشبه به السماء، فكأنه وصف البحر ابجلرب ملا حيصل فيه من املوج، 

 الدنيا فهى الرقيع.لكواكب كما ترى يف السماء، فهى كاجلرب له. وأما مساء أو النه ترى فيه ا
 (2الرَبَْكَعُة: القياُم على أربٍع. وبـَرَْكَعُه فـََترَبَْكَع، أي صرعه فوَقع على استه. قال الراجز ) ]بركع[

_________ 
أطباقها * وأتى بسابعة فأىن  ( قال ابن برى: صواب إنشاده " أجرد " ابلدال، الن قبله: فأمت ستا فاستوت1)

وصفه اجلوهرى يف تفسري هذا البيت هذاين منه. قال ابن برى: شبه السماء ابلبحر  تورد * قال ابن برى: وما
ملالستها ال جلرهبا، أال ترى قوله تواكله القوائم، أي تواكلته الرايح فلم يتموج فلذلك وصفه ابجلرد وهو 

 املالسة.
 ( هو رؤبة.2)
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 (1ومن مهزان عزه تربكعا * على استه زوبعة أو زوبعا )
الَبزيُع: الَظريُف، وال يوصف به إال األحد اُث، وكذلك الُبزاُع ابلضم، حكاه أبو عبيدة عن يونس بن  ]بزع[

، أي  تفاََقَم. وقال حبيب الضىب النحوي. تقول منه: بزع ابلضم َبزاَعًة. وتـَبَـزََّع الغالُم، أي َظُرَف. وتـَبَـزََّع الشرُّ
حيي. والَبزاَعُة مما حُيَْمُد به اإلنساُن. واملرأٌة َبزيَعٌة. وبوزع: اسم رملة أبو الَغوث: غالٌم َبزيٌع، أي متكلِ ٌم ال يست

 ( .2من رمال بىن سعد. وبوزع يف شعر جرير: اسم امرأة )
 ِبِشٌع بنيِ  الَبَشِع إذا أكله فبشع منه. شئ بشع، أي كريه الطعِم أيخذ ابحلَْلِق، بنيِ  الَبشاَعِة. ورجلٌ  ]بشع[



 عده بشعا. واستبشع الشئ، أي
_________ 

( قال ابن برى: هكذا ذكره ابن دريد زوبعة ابلزاى، وصوابه روبعة أو روبعا ابلراء. وكذلك هو يف شعر 1)
 رؤبة.

 ( قال جرير: هزئت بويزع إذ دببت على العصا * هال هزئت بغريان اي بوزع:2)
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البصع: اجلمع. مسعته من بعض النحويني وال أدرى ما صحته. ويقال: مضى بصع من الليل، ابلكسر،  ]بصع[
أي جوش منه. وأبصع: كلمة يؤكد هبا، وبعضهم يقوله ابلضاد املعجمة، وليس ابلعاىل. تقول: أخذت حقى 

ع، وهو أتكيد مرتب، النسوة مجع بصأمجع أبصع. واالنثى مجعاء بصعاء، وجاء القوم أمجعون أبصعون، ورأيت 
 ال يقدم على أمجع.

الِبضاَعُة: طائفٌة من ماِلَك تبعثها للتجارة. تقول: أبضعت الشئ واستبضعته، أي جعلته بضاعة. وىف  ]بضع[
املثل: " كمستبضع متر إىل هجر "، وذلك أن هجر معدن التمر. والباضعة: الَشجَُّة اليت تـَْقطع اجللَد وَتُشق  

( من الغنُم. قال 1 أنه ال يسيل الدُم ; فإن سال فهي الدامية. والباِضَعُة أيضاً: الِفْرُق )َم وُتدمي، إالَّ اللح
 األصمعي: سيٌف ابِضٌع، إذا مر بشئ

_________ 
( بكسر الفاء وسكون الراء، وهو القطيع العظيم. وىف اللسان: " والباضعة: قطعة من الغنم انقطعت عنها 1)

." 
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بضعه، أي قطع منه َبْضَعًة. وِبْضٌع يف العدد بكسر الباء، وبعض العرب يفتحها، وهو ما بني الثالث إىل 
التسع. تقول: ِبْضُع سننَي، وِبْضَعَة عشَر رجاًل، وِبْضَع عشرَة امرأًة ; فإذا جاوزَت لفظ الَعْشر ذهب الِبْضُع ال 

لحم، هذه ابلفتح، وأخواهتا ابلكسر مثل: القطعة، والفلذة، ال تقول ِبْضٌع وعشرون. والَبْضَعُة: الِقطعُة من
والفدرة، والكسفة، واخلرقة، واجلذوة وما ال حيصى. واجلمع بضع، مثل مترة ومتر. قال زهري: دما عند سحر 

( حتجل الطري حوله * وبضع حلام يف إهاب مقدد * وبعضهم يقول: مجعها بضع، كبدرة وبدر. وبضعت 1)



تح: قطعته. وبَضْعُت اجلُرح: شققته. وامِلْبَضُع: ما يـُْبَضُع به الِعْرُق واألدمُي. وَبَضْعُت من املاء لفاللحم بضعا اب
 َبْضعاً: َرويُت. ويف املثل: " حىتَّ مىت تكرع وال تبضع ". ورمبا

_________ 
عند آخر معهد *  اان( عند شلو كما يف ديوانه واللسان. وقبله: أضاعت فلم تغفر هلا غفالهتا * فالقت بي1)

 وىف ديوانه: " هلا خلواهتا ".
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ا قالوا: سألين فالٌن عن  قالوا: بضعت من فالن إذا سئمت منه. وهو على التشبيه. وأبضعىن املاء: أرواىن. ورمبَّ
بضع فالنة. مسألة فأَْبَضْعُتُه، إذا َشَفيته. والُبْضُع ابلضم: النكاح، عن ابن السكيت. قال: يقال ملك فالن 

جملامعة، وهى البضاع. وىف املثل: " كمعلمة أمها البضاُع ". قال األصمعي: الَبضيُع: اجلزيرُة يف واملباضعة: ا
َهُتُه تـَْبَضُع،  البحر. قال: والَبضيُع: اللحُم ; يقال: دابة كثرية البضيع. ورجل خاظى البضيع. قال: ويقال َجبـْ

( * إال احلميم فإنه يتبضع * قال: وكان 1)  بدرهتا إذا ما استكرهتأي تسيل عرقا. وأنشد اليب ذؤيب: أتىب
 أبو ذؤيب ال جييد وصف اخليل، فظن أن هذا مما توصف به. والبضيع: العرق.

_________ 
 ( يروى: " إذا ما استغضبت ".1)
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احلديث، تكسر  ( . وبئر بضاعة الىت يف1والبضيع مصغرا: اسم موضع، وهو يف شعر حسان بن اثبت )
 وتضم.
الَبعاُع: اجلهاُز واملتاُع. وبَعاُع السَّحاِب: ثَِقُلُه ابملطر ; ومنه قول امرئ القيس: وألقى بصحراء الَغبيِط  ]بعع[

 زوَل اليماين ابلِعياِب املُثـَقَّلِ بَعاَعُه * نُ 
ه: بُِقَع الرجُل إذا رُمَي بكالٍم قبيٍح أو البُـْقَعُة من األرض: واحدُة الِبقاِع. والباِقَعُة: الداهيُة. تقول من ]بقع[

أين بـََقَع، أي ذهب، كأنه قال: إىل أي بقعة من بقاع االرض ذهب. والَبقيُع: موضٌع بُبهتاٍن. وقوهلم: ما أدري 
فيه َأروُم الشَجِر من ضروب شىت، وبه مسى بقيع الغرقد، وهى مقربة ابملدينة. والغراب االبقع: الذي فيه َسواٌد 

 ٌض. والبَـَقُع ابلتحريك يف الطري والكالب، مبنزلة البلق يف الدواب.وبيا



_________ 
قيل: هو البصيع، ابلصاد  تسأل * بني اجلواىب فالبضيع فحومل * و ( قال حسان: أسألت رسم الدار أم مل1)

 غري معجمة.
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م من الرُّوم ومن بالد وبقعان الشأم الذي يف احلديث: َخَدُمُهْم وعبيُدُهْم، لبياضهم ومحر  هتم أو سوادهم، ألهن 
 . (1، أي جُمْدبٌة، ويقال فيها خصب وجدب. وبقعاء: اسم بلد )السودان. وسنٌة بـَْقعاءُ 

َتُه. والَبْكُع أيضاً: الضرُب الشديد املتتابُع يف مواضَع متفرقة من  ]بكع[ َله مبا يكره وَبكَّ َبَكَعُه َبكعاً، أي استقبـَ
 ل: أين َبَكَع، مبعىن أين بـََقَع.جسده. ومتيم تقو 

َلْعُتُه غريي. وَسْعُد بـَُلَع من منازل القم ]بلع[ ر، ومها كوكبان متقارابن بلعت الشئ ابلكسر وابتلعته مبعىن، وَأبـْ
 زعموا أنه طلع ملا قال هللا تعاىل لالرض: }اي أرض ابلعى ماءك{ . والبلع أيضا: الثـَْقُب يف قائمة الَبَكَرِة وبـَلَّعَ 

الشيُب يف رأسه تـَْبليعاً أوََّل ما يظهر. والبالوَعُة: ثـَْقٌب يف وسط الدار. وكذلك البَـلُّوَعُة ; واجلمع البالليع. 
 : اسم رجل.وبلعاء

_________ 
 ( من اليمامة.1)
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قْـَيِش األعرايبُّ: هو قال األصمعي: املُتَـبَـْلِتُع: الذي يتظرَُّف ويتكيَُّس، وهو البَـْلَتعاينُّ أيضاً:  ]بلتع[ وقال أبو الدُّ
مه، أي يتظرف ويتحذلق وليس عنده شئ. قال هدبة ابن اخلشرم: فال تنكحي إن فرق الذي يـَتَـبَـْلَتُع يف كال

الدهر بيننا * أغم القفا والوجه ليس أبنزعا * وال قرزال وسط الرجال جنادفا * إذا ما مشى أو قال قوال تبلتعا 
 رجل.* وأبو بلتعة: كنية 

شئ هبا ; يقال منزٌل بـَْلَقٌع، وداٌر بـَْلَقٌع بغري هاٍء إذا كان نعتاً،  البَـْلَقُع والبَـْلَقَعُة: األرُض الَقفُر الىت ال ]بلقع[
 فإن كان امساً قلت انتهينا إىل بلقعة ملساء. ويقال: اليمني الفاجرة تذر الداير بالقع.

رْبِ. َعَك به ; كما تقول: شَ احلبَل َأبوُعُه بـَْوعاً، إذا مددَت اب الباُع: َقْدُر َمدِ  اليدين. وبـُْعتُ  ]بوع[ رَبْتُُه من الشِ 
ا ُعربِ َ ابلباِع عن الَشرف والكرم. قال العجَّاج:  ورمبَّ



 ( *1إذا الِكراُم ابتدروا الباَع بدر )
_________ 

 ( وبعده:1)
 تـََقضِ َي البازي إذا البازي َكَسْر:
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ق بضع اللحم للباع والندى * وبعضهم تغلى بذم مناقعه * وابع الفرس يف جريه، خالد: ندهد وقال حجر بن
( * حبرٍف قد تُغرُي 2( : فدع هندا وسل النفس عنها )1وكذلك الناقُة. ومنه قول الشاعر ) أي أبَعَد اخلطَو ;

 إذا تَبوعُ 
سه َمباعاً. وبْعُتُه أيضاً: اشرتيته، وهو من األضداد. بعت الشئ: شريته، أبيعه بـَْيعاً ومبيعاً، وهو شاٌذ وقيا ]بيع[

* والَشْيُب ليس لبائعيه جتار * يعىن من اشرتاه. ويف احلديث: " ال ال الفرزدق: إنَّ الَشباَب َلراِبٌح َمْن ابَعُه ق
ا وقع النهُي خَيُْطب الرجُل على ِخْطَبِة أخيه، وال يَِبْع على بـَْيِع أخيه "، يعين ال يشرتي على شراء أخيه ، فإمنَّ

. قال اخلليل: الذى على املشرتي ال على البائع. والشئ مبيع ومبيوع، مثل خميط وخميوط، على النقص والتمام
حذف من مبيع واو مفعول الهنا زائدة وهى أوىل ابحلذف. وقال االخفش: احملذوفة عني الفعل، الهنم ملا 

 سكنوا الياء ألقوا حركتها
_________ 

 بن أىب خازم. ( بشر1)
 ( ويروى: " فعد طالهبا وتسل عنها ".2)
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فت الياء وانقلبت الواو على احلرف الذى قبلها فانضمت، مث أبدلوا من الضمة كسرة للياء الىت بعدها، مث حذ
جدع ( . قال اال1ايء كما انقلبت واو ميزان للكسرة. ويقال للبائع واملشرتى: البيعان. وأبعت الشئ: عرضته )

( مبباع * آالؤه: خصاله اجلميلة. واالبتياع: 2اهلمداين: ورضيت آالء الكميت فمن يبع * فرسا فليس جوادان )
مل يسمَّ فاعُله، إن شئت كسرت الباء وإن شئَت ضممتها، ومنهم من ل: بيع الشئ، على ما االشرتاء. تقو 

َعِة مجيعاً. يقلب الياء واوا فيقول بوع الشئ ; وكذلك القول يف كيل وقيل  يـْ وأشباههما. وابيـَْعُتُه من البَـْيِع والبـَ



ويقال أيضاً: إنه حلسن ُة ابلكسر للنصارى. والتبايع مثله. واستبعته الشئ، أي سألته أن يَبيَعُه مين. والَبيعَ 
 البيعة من البيع، مثل الركبة واجللسة.

 فصل التاء
 ذا مشيتتَِبْعُت القوَم تـََبعاً وتَباَعًة ابلفتح، إ ]تبع[

_________ 
 ( أي للبيع.1)
 وعة: " فليس جواد ".( يف املطب2)
 (3 -صحاح  - 150)
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اتبعتهم، وهو افتعلت. وأتبعت القوم على أفعلت، إذا كانوا قد  خلفهم، أو َمرُّوا بك فمضيَت معهم ; وكذلك
قال األخفش: تَِبْعُتُه وَأتْـبَـْعُتُه مبعىًن، مثل ردفته سبقوك فلِحقَتهم. وأَتْـبَـْعُت أيضاً غريى. يقال أتبعته الشئ فتبعه. 

اإلْتباُع يف الكالم، مثل َحَسٍن َبَسٍن، وقَبيح . ومنه  وأردفته. ومنه قوله تعاىل: }إالَّ َمْن َخِطَف اخلَْطَفَة فَأَتْـبَـَعُه{
ًا{ ; وجيمع على أتباع. وانبعه على كذا َشقيح. والتَـَبُع يكون واحدًا ومجاعًة، قال هللا تعاىل: }إانَّ ُكنَّا لكم تـََبع

مه. ويف حديث أيب واقٍد َنه وأحكمتباعة َوتِباعاً. والِتباُع: الَوالُء. قال أبو زيد: يقال اتَبَع الرجُل عَمله، أي أَتقَ 
اها. الليثي: " اتبـَْعنا األعماَل فلم جند شيئاً أبلغ يف طلب اآلخرة من الُزهد يف الدنيا "، أي أحكمناها وعرفن

ْتبيعاً. وقول القطامي : وخرُي األمِر ما اْستَـْقبَـْلَت 1وتـَتَـبـَّْعُت الشئ تتبعا، أي تطلبته متتبعا له وكذلك تـَبَّعه ) ( تـَ
 يس أبْن تـَتَـبـََّعُه ات ِباعا * وضع االت ِباَع موضَع التَـتَـبُِّع جمازًا. والِتباَعُة مثل الَتِبَعِة. قال الشاعرمنه * ول

_________ 
 يف االصل: " تتبعته ". (1)
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ا * َزَمَن التَـَقحُّ  م كانوا قد اختذوا َأَكَلْت حنيفُة َرهبَّ ِم واملَجاَعْه * مل حَيَْذروا ِمْن َرهبِ ِْم * سَوء العواقِب والِتباَعْه * ألهنَّ
اٌل ; يقال أُْتِبَع فالٌن بفالٍن، إهلاً من َحْيٍس، فعبدوه زماانً مث أصابتهم جماعٌة فأكلوه والَتبيُع: الذي لك عليه م

وقوله تعاىل: }مثَّ ال جتَِدوا لكم علينا به تَبيعًا{ ، قال الفراء: أي اثئرًا وال أي ُأحيَل له عليه. والَتبيُع: التاِبُع. 



، مثل أفيل وأفائل، طالبا ; وهو مبعىن اتبع. والتبيع: ولُد البقرِة يف أوَّل سنة، واألنثى تَبيَعٌة ; واجلمع تِباٌع وتَباِئعُ 
اِبعُة: ملوُك اليمن، الواحُد تبع. والتبع أيضا: الظل. وقال عن أىب عمرو. وقوهلم: معه اتِبَعٌة، أي من اجلن . والَتب

 ( : يرد املياه حضريًَة ونَفيضًة * ِوْرَد القطاِة إذا امسأل التبع * والتبع أيضا: ضرب من الطري.1أبو ذؤيب )
 ترع، أي ممتلئ. لتحريك، وكوزٌ حوٌض تـَرٌَع اب ]ترع[

_________ 
 ترثى أخاها أسعد. ( يف اللسان: الشعر لسعدى اجلهنية1)
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، أي تسرَّع. و وقد  هو ترع اإلانء ابلكسر، َيرْتٌَع تـََرعاً، أي امتأل. وَأتْـَرْعُتُه أان، وَجْفَنٌة ُمرْتََعٌة. وَترَتََّع إليه ابلشرِ 
( : خيريين 1إىل الشرِ  والغضب. وسيٌل تـَرَّاٌع، أي ميال الوادي. والرتاع: البواب. وقال ) رجٌل َترٌِع، أي سريعٌ 

أزوم إذا عضت وكبل مضبب * والرتعة ابلضم: الباُب. ويف احلديث: " إنَّ ِمنربي هذا  ( تراعه بني حلقة *2)
جُة. والرُتَْعُة أيضاً: أفواُه اجلداول، حكاه على تـُْرَعٍة من تـُرَِع اجلنة ". ويقال: الرُتَْعُة: الروضُة، ويقال الدر 

 ( :3بعضهم. وسري أترع، أي شديد. ومنه قول الشاعر )
 رَض بسري أترعا * والرتايع بكسر التاء: موضع.فاْفرَتَِش األ

 الِتْسَعُة يف عدد املذكر، والِتْسُع يف عدد املؤنث، والِتْسُع أيضاً: ِظْمٌء من أظماء اإلبل. ]تسع[
_________ 

 ( الشعر هلدبة بن خشرم يصف سجنا.1)
 ( يف املطبوعة االوىل: " ختريين "، صوابه يف اللسان واالساس.2)
 لرؤبة، وبعده: ( الرجز3)

 ميال أجواف البالد املهيعا:
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والُتْسُع ابلضم: جزٌء من تسعة، وكذلك التسيع. والتسع، مثال الصرد: ثالث ليال من الشهر، وهى بعد 
( . وتسعت القوم 1فل، الن آخر ليلة منها هي التاسعة. والتاسوعاء قبل يوم العاشوراء، وأظنه مولدا )الن
و كنت هلم اتسعاً. وَأْتَسَع القوُم، إذا وردْت إبلهم ِتْسعاً. وأَْتَسعوا، أي سعهم، إذا أخذت ُتْسَع أمواهلم، أأت



 صاروا تسعة.
ا قالوه يف الالتعتعة يف الكالم: الرتدد فيه من حَ  ]تعع[ . ورمبَّ دابة إذا ارتطمت يف الرمل. قال َصٍر أو ِعيٍ 

ستقيِم * ووقع القوُم يف َتعاِتَع، إذا وقعوا يف أراجيَف الشاعر: يـُتَـْعِتُع يف اخلَباِر إذا َعالُه * ويعُثر يف الطريق امل
 وختليٍط. وتـَْعتَـْعُت الرجَل، إذا عتلته وأقلقته.

  العنق. وجيٌد َتليٌع، أي طويل، قال االعشى التَـَلِع، أي طويلُ رجٌل أتْـَلُع َبنيِ   ]تلع[
_________ 

ظ الذى ينطق به غري العرب من احملدثني. وهذه ( قال يف التاج: قوله مولد، فيه نظر، فإن املولد هو اللف1)
 لفظة وردت يف احلديث الشريف، فأىن يتصور فيها التوليد؟
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ٍع َتزيُنُه األطواُق * والَتليُع من الرجال: الطويُل. وتـَتَـلََّع، أي َمدَّ عنقه * ٍد َتلي َلُة عن جييوم تـُْبدي لنا قـُتَـيْـ 
ريد الرَباَح. وقال أبو ذؤيب: فوردن والعيوق للقيام. ويقال: قعَد فما يـَتَـتَـلَُّع، أي فما يرفع رأَسه للنهوض وال ي

ورجٌل َتِلٌع، أي كثري التلفُِّت حوله. وإانٌء َتِلٌع: لغٌة يف َترٍِع،  ( ال يتتلع *1* ضرابء فوق النجم ) مقعد رابئ ال
ضداد. قال أبو و عبيدة: التَـْلَعُة: ما ارتفع من األرض، وما اهنبط منها أيضًا، وهو عنَده من األأو لُثْـَغٌة. قال أب

 النهار: ارتفع. وأَتْـَلَعِت الظبيُة من عمرو: الِتالُع: جماري أعلى األرض إىل بطون األودية، واحدهتا تـَْلَعٌة. وتـََلعَ 
 . قال لبيد:ِكناِسها، أي مَسَْت جبيدها. ومتالع بضم امليم: جبل

 ( *2درس املنا مبتالع فأابن )
_________ 

 لف النجم ".( قال ابن برى: " صوابه: خ1)
 ( وعجزه:2)

 ابحلبس بني البيد والسوابن * وقال ابن برى: عجزه:
 سوابن:فتقادمت ابحلبس فال
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 أراد " املنازل " فحذف. وهو قبيح.
 التوع: مصدر قولك: تعت الَسْمَن أو الِلَبَأ َأتوُعُه، إذا كسرته ِبقطَعِة خبٍز َترَفعُه هبا. ]توع[
متيع، والقئ متاع. قال القطامى وذكر  اتع القئ يتيع تيعا، أي خرج. وأاتع الرجل، أي قاء، فهو ]تيع[

اتع الشئ يتيع، أي سال على وجه ( االيدى كلوما * متج عروقها علقا متاعا * و 1تعبط ) اجلراحات: وظلت
. والسكراُن يـََتتاَيُع، أي يرمي  األرض. والَتتايُع: التهافُت يف الشِر والَلجاُج. وال يكون الَتتايُع إال  يف الشر 

قها * فخرت كما تتايع الريح ابلقفل تتتايع ابليبيس. قال أبو ذؤيب: ومفرهة عنس قدرت لسا بنفسه. والريحُ 
عري يف مشيه، إذا حرََّك ألواحه. والتيَعُة ابلكسر: أربعون من الغنم. ويف احلديث: " يف التيعة ( * وتتايع الب2)

 شاة ".
_________ 

 ( يف االصل: " تغيظ "، صوابه من اللسان.1)
 وى " تتابع " ابلباء املوحدة.( وير 2)
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 فصل الثاء
 ثُِطَع الرجُل، على ما مل يسمَّ فاعله، أي زُِكَم. ]ثطع[
ليه وسلم فقالت: إن ابين َثعَّ الرجُل يَِثعُّ ثـَعَّاً، أي قاء. وىف احلديث: " أن امرأة أتت النيب صلى هللا ع ]ثعع[

زيد: هذا به جنون يصيبه يف االوقات. فمسح صدره ودعا له، فثع ثعة فخرج من جوفه جرو أسود ". قال أبو 
 انثع القئ من فيه انثعاعا، وكذلك الدم من األنف واجلُْرح.

َلُعُه ثـَْلعاً، أي شدخُته. واملُثـَلَُّع: املَُشدَُّخ من ]ثلع[  البسر وغريه. ثـََلْعُت رأَسُه أَثـْ
 فصل اجليم

فهو َأْجدَُع بنيِ   اجلَدُْع: قطُع األنِف، وقطُع األذِن أيضاً، وقطع اليِد والشفِة. تقول منه: َجَدْعُتُه، ]جدع[
 جدعته، أي سجنته وحبسته. وابلذال أيضا.اجلَدَِع، واألنثى َجْدعاُء. واجلََدَعُة: ما بقي منه بعد القطع. و 
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ََ قروٍد تبتغي َمْن جُتادُِع )1واجملادعة: املخاَصَمُة، ومنه قول الشاعر ) ( * وكذلك الَتجادُُع. يقال: 2( . * ُوجوُه
جَتادَُع أفاعيها، أي أيكل بعُضها بعضاً. وصىب جدع: سيئ الغذاء. وقد َجدَِع ابلكسر َجَدعاً.  تركت البالد

( * 3ر: وذات هدم عار نواشرها * تصمت ابملاء تولبا جدعا )أوس بن حج وَأْجَدْعُتُه، إذا أسأت غذاه. قال
الىت جتدع ابملال، أي تذهب به. ورواه املفضل ابلذال املعجمة، فرد عليه االصمعي. وجداع: السنة الشديدة 

عاله. ( : لقد آليت أغدر يف جداع * وإن منيت أمات الرابع * واجملدع من النبت: ما ُأِكَل أ4قال الشاعر )
 (5 ُجداٌع ابلضم، أي دو. قال الشاعر )وكألٌ 

_________ 
 ( النابغة الذبياىن.1)
 ( صدره. * أقارع عوف ال أحاول غريها2)
 ق من الثياب. والنواشر: عروق ظاهر الكف. واجلدع: السيئ الغذاء.( اهلدم: االخال3)
 ( أبو حنبل الطائى.4)
 ( ربيعة بن مقروم الضىب5)
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( * وجدعه جتديعا، أي قال له: َجْدعاً لك! ومحاٌر جمدع، أي مقطوع االذن. 1* وغب عداويت كال جداع )
اخلنا وأبغض   ابن ديسق * ففى أي هذا ويله يترتع * يقولما قول ذى اخلرق الطهوى: أاتىن كالم التغليبوأ

العجم انطقا * إىل ربنا صوت احلمار اليجدع * فإن االخفش يقول: أراد الذى جيدع، كما تقول: هو 
السراج: ملا احتاج إىل ( . وقال أبو بكر ابن 2اليضربك، تريد هو الذى يضربك، وهو من أبيات الكتاب )

دع: االحناش، ويقال هي جنادب تكون سم فغال، وهو من أقبح ضرورات الشعر. واجلنارفع القافية قلب اال
يف جحرة الريابيع والضباب، خيرجن إذا دان احلافر من قعر اجلحر. ومنه قيل: رأيت جنادع الشر، أي أوائله، 

 نادع: الداهية.الواحدة جندعة، وهو ما دب من الشر. وذات اجل
_________ 

 ( صدره:1)
 دوتى " صوابه من اللسان واملخطوطة.ل اخلليل وإن آنىن * وىف املطبوعة: " وغب عوقد أص

 ( كتاب سيبويه.2)
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 ( .1وعبد هللا بن جدعان )
اجلَذَُع قبل الَثينِ ، واجلمع ُجْذعاٌن وِجذاٌع، واألنثى َجَذَعٌة، واجلمع َجَذعاٌت. تقول منه لولد الشاة يف  ]جذع[

لد البقر واحلافر يف السنة الثالثة، ولإلبل يف السنة اخلامسة: َأْجذَُع. واجلَذَُع: اسٌم له يف زمٍن و لالسنة الثانية و 
ليس ِبِسٍن تنبت وال تسقط. وقد قيل يف ولد النعجة: إنَّه جُيْذُِع يف ست ة أشهر أو تسعة أشهر، وذلك جائٌز يف 

( اإلايديُّ: اي قـَْوِم بـَْيَضَتُكْم ال تـُْفَضُحنَّ هبا * إين ِ 2َمعَمر ) نباألْضِحَيِة. واأَلْزمَلُ اجلَذَُع: الدهُر. قال لقيط 
 ( :3َأخاُف عليها اأَلْزمَلَ اجلََذعا * وأما قول الشاعر )

 ( * فيقال الدهر، ويقال االسد.4ألقى على يديه االزمل اجلذع )
_________ 

صلى هللا عليه وسلم طعامه. وكانت له جفنة  ( أحد أجواد العرب. وىف القاموس: " ورمبا كان حيضر النيب1)
 أيكل منها القائم والراكب لعظمها ".

 ( ويقال " يعمر ".2)
 ( االخطل.3)
 ( صدره:4)

 اي ِبْشُر لو مل أكْن منكم مبنزلة:
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ري علف. ومنه وقوهلم: فالٌن يف هذا األمر َجذٌَع، إذا كان أخذ فيه حديثاً. وَجَذْعُت الدابََّة: حبسُتها على غ
: كأنه من طول جذع العفس * ورمالن اخلمس بعد اخلمس * ينحت من أقطاره بفأس * قول العجاج

( ، 1وأجذعته: سجنته، وابلدال أيضاً غري معجمة. واجِلذُْع: واحد جذوع النخل. وجذع أيضا: اسم رجل )
، وقال: يفه رهنا، فلم أيخذه منهوىف املثل: " خذ من جذع ما أعطاك ". وأصله أنه كان أعطى بعض امللوك س

اجعل هذا يف كذا من أمك! فضربه به فقتله. واجلذعمة: الصغري. وىف احلديث عن على رضى هللا عنه: " أسلم 
 وهللا أبو بكر وأان جذعمة "، وأصله جذعة وامليم زائدة

: واحدة اجلَرَِع، . واجلََرَعُة ابلتحريكَجرِْعُت املاء أْجَرُعُه َجْرعاً، وَجَرْعُت ابلفتح لغٌة أنكرها األصمعي   ]جرع[
 وهي رملة مستوية ال تنبت شيئاً. وكذلك اجلرعاء.



_________ 
 ( هو جذع بن سنان من االنصار، وكان أعور.1)
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ْرَعةُ  َِ ََ ٍة من ُقوى احلبل ظاهرٌة على سائر القوى. واجُل ( من املاء: حسوة منه. 1) واجلرع أيضا: التواء يف قوَّ
( "، إذا أشرف على التلف مث جنا. قال الفراء: هو آخر ما 2فالن جبريعة الذقن )بتصغريه جاء املثل: " أفلت و 

خيرج من النَـَفس. ونوٌق جَماريُع: قليالُت اللنب، كأنَّه ليس يف ضرعها إال ُجرٌَع، وَجرََّعُه ُغَصَص الغيظ فتجرعه، 
 أي كظمه.
تفُخ اجلنَبنْي. قال أبو ذؤيب يصف احلمر: ، ويقال العظيُم الصدِر املناجلُْرُشُع من اإِلبل: العظيمُ  ]جرشع[

 ( هادية وهاد جرشع3فنكرنه فنفرن وامرتست به * هوجاء )
 اجلَزُْع: مصدر َجَزْعُت الوادَي، إذا قطعته عرضا. ومنه قول امرئ القيس ]جزع[

_________ 
 اء: ُحْسَوٌة منه.( اجلرعة مثلثة من امل1)
 عما بقى من روحه، أي نفسه وصارت يف فيه وقريبا منه.حب القاموس: هذا املثل كناية ( قال صا2)
 ( ويروى: " سطعاء ".3)
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( * واجلزع: أيضا اخلرز اليماين، وهو الذى فيه بياض وسواد، تشبه به 1* وآخر منهم جازع جند كبكب )
ُة أيضاً: القليل من املال واملاء، وطائفٌة من الليل. ( . واجِلْزعَ 2االعني. واجلزع ابلكسر: منعَطُف الوادي )

ْجتَـَزْعُت من الشجرة عودًا: اقتطعته واكتسرته. يقال: َجزََع له ِجْزَعًة من املال، أي قطع له منه قطعًة. وا
ضع يف واجلَزَُع، ابلتحريك: نقيض الصَّرب. وقد َجزَِع من الشئ ابلكسر، وأجزعه غريه. واجلازع: اخلشبُة اليت تو 

 العريش َعْرضاً، َيْطَرُح عليها قضبان الَكْرِم لرتفعها عن االرض. ومل يعرفه أبو سعيد.
_________ 

 ( صدره:1)
 ريقان منهم جازع بطن خنلة * وىف اللسان: " سالك بطن " ويروى: " قاطع جند ".ف



ت الشجر وغريه. واجلمع ( وقيل منتهى الوادي، وقيل جانبه، وقيل ال يسمى جزعا حىت يكون له سعة تنب2)
االجزاع من أجزاع مثل محل وأمحال. قال النابغة الذبياىن: ابنت سعاد فأمسى حبلها اجنذما * واحتلت الشرع ف

إضما * والشرع ابلفتح عن أىب عمرو، وعن االصمعي وأىب عبيدة ابلكسر. وإضم: واد دون اليمامة، واحلبل: 
 الوصل.
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 ( . وُبْسَرٌة جُمَزََّعٌة، إذا بلغ االرطاب ثلثيها.1ْسُر جَتْزيعاً فهو جُمَز ٌِع )الغنم. وَجزََّع البُ واجلزيعة: القطعة من 
اجلشع: أشد احلرص. تقول منه َجِشَع ابلكسر، وجَتَش َع مثله، فهو رجل جشع وقوم جشعون.  ]جشع[

 لك بن عمرو ابن متيم.وجماشع: اسم رجل من متيم، وهو جماشع ابن دارم بن مالك بن حنظلة بن ما
ُة: أصواُت اجلماِل إذا اجلعجعة: صوت الرحى. ويف املثل: " امسُع َجْعَجَعًة وال أرى ِطْحناً ". واجلَْعَجعَ  ]جعجع[

اجتمعت. واجلَْعَجَعُة: احلبُس. وكتب عبيد هللا بن زايد إىل ُعَمر بن سعد: " َأْن َجْعِجْع حُبَسنْيٍ "، قال 
ُه. وقال ابُن األعرايب : يعين ضي ق عليه. قال: واجلَْعَجُع واجلَْعجاُع: املوضُع الضيِ ق األصمعي: يعين اْحِبسْ 
 ضييق على الغرمي يف املطالبة.اخلشن. واجلعجعة: الت

_________ 
 ( ويقال جمزع أيضا، بفتح الزاى املشددة.1)
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 ( :1قال الشاعر ) وقال أبو عمرو: اجلْعجاُع: األرض اجلدبة. وكلُّ أرٍض جعجاع.
( * ويقال: هي األرض الغليظة. قال أبو قيس ابن األسَلت: َمْن َيُذِق احلرَب 2وابتوا جبعجاع َجديِب املَُعرَِّج )

جيَِْد طعمها * مرا وترتكه جبعجاع * وجعجع هبم، أي أانخ هبم وألزمهم اجلَْعجاَع. وَجْعَجْعُت اإلبَل، أي حرَّْكتها 
ي برك واستناخ. وجعجع القوم، أي أانخوا. وفحٌل َجْعجاٌع، أي شديُد ْعَجَع البعرُي، أإلانخٍة أو هنوض. وجَ 

الُرغاِء. وجتعجع، أي ضرب بنفسه االرض من وجع أصابه. قال أبو ذؤيب: فأََبدَُّهنَّ ُحتوفـَُهنَّ فهاِرٌب * ِبَذَمائِِه 
 ( *3أو ابرك متجعجع )

_________ 
 ( الشماخ.1)



 اع ". وصدره:صوابه: " أخنن جبعج( قال ابن برى: و 2)
 وشعث نشاوى من كرى عند ضمر * يف ديوانه:

 أخنن جبعجاع قليل املعرج
 ( أبدهن حتوفهن: أعطى كل واحدة منهن حتفها على حدة. الذماء: بقية النفس.3)
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كلم ابلُفْحش وكذلك الرجل َجِلٌع َجِلَعِت املرأُة ابلكسر، فهي َجِلَعٌة وجاِلَعٌة أيضاً، أي قليلة احلياء تت ]جلع[
 ُفحش وتنازُعهم عند الُشرب والِقمار. قال الشاعر:وجاِلٌع. وجُماَلَعُة القوِم: جماوبتهم ابل

( نوارا 1عه، مبعىن. وأنشد: قوال لسحبان أرى )وال فاِحٌش عند الشراِب جُماِلُع * قال األصمعي: َجَلَع ثوبه وخل
. الجلع: الذى ال تنضم شفتاه على أسنانه. تقول منه: َجِلَع َفُمُه ابلكسر جلعا* جالعة عن رأسها اخلمارا * وا

وكان االخفش االصغر النحوي أجلع. واجنلع الشئ، أي انكشف. وقال أبو عمرو: اجلاِلُع: السافُر. وقد 
عم: قليل . وأنشد: ومرت علينا أم سفيان جالعا * فلم تر عيىن مثلها جالعا متشى * واجللجلعت جتلع جلوعا

 ( .2احلياء. وامليم زائدة )
_________ 

 قد ". ( يف اللسان: " اي قوم إىن1)
 ( كان الزبري بن العوام أجلع فرجا، وهو الذى ال يزال يبدو فرجه. كذا يف نسخة.2)
 (3 -صحاح  - 151)
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ة. وأنشد: جلنفعة تشق على قال أبو زيد: اجللنفعة من النوق: اجلسيمة، وهى الواسعة اجلوف التام ]جلفع[
 د اجلنفع، أي غلظ.املطااي * إذا ما اختب رقراق السراب * وق

ُه. وال يقال ذلك للنساء. ويقال  ]مجع[ مجعت الشئ املتفرق فاجتمع. والرجُل املُْجَتِمُع: الذي بلغ أُشدَّ
مََّع القوُم، أي اجتمعوا من ا شبت: قد مجعت الثياب، أي قد لبست الدرَع واخلماَر وامللحفَة. وجتََ للجارية إذ

( يصف 1َأْخالطُُهْم، وهم اأُلشابَُة من قبائل شىت. ومنه قول ابن االسلت ) ههنا وههنا. ومُجَّاُع الناس ابلضم:
مصدر قولك مجعت الشئ. وقد يكون امساً  احلرب: مث جتلت ولنا غاية * من بني مجع غري مجاع * واجلمع:



ُل. يقال: ما مجوع، واملوضع جممع وجممع، مثال مطلع ومطلع. واجلمع أيضاً: الَدقَ  جلماعة الناس، وجُيَْمُع على
 َأْكثـَرَ 

_________ 
 .75( امسه صيفي. املفضليات رقم 1)
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ناس اجلَْمَع يف أرض بين فالن: لنخٍل خيرج من الَنوى وال يـُْعَرُف امْسُُه. ويقال أيضاً: للُمْزَدِلَفِة: مَجٌْع، الجتماع ال
ل فيها. ومُجُْع الَكفِ  ابلضم، وهو حني تـَْقِبُضها. يقال: ضربته جُبْمِع كف ي. وجاء فالن بُقبضٍة ِمْلِء مُجِْعِه. قا

ْت يب ذاَك حىت  تـَرَْكُتها * تـَُقلِ ُب رْأساً مثَل مُجْعَي عاِراي * وتقول: أخذت فالانً جُبْمٍع ( : وما فـََعلَ 1الشاعر )
( . قالت َدْهناء بنت ِمْسَحٍل امرأُة العجاج للعامل: " 2ٍن جَبْمٍع ومِجٍْع، أي مل يـَْقَتضَّها )ثيابه. وأمُر َبين فال

( ، أي ماتت وولُدها يف 3اء مل يـَْقَتضَّين. وماتت فالنة جُبْمٍع ومِجٍْع ) منه جُبْمٍع "، أي عذر أصلح هللا األمري، إين ِ 
يوُم اجلُْمَعِة: يوُم الَعروبِة. وكذلك يوُم اجلُُمَعِة بضم امليم. وجُيَْمُع على بطنها. ومُجَْعٌة من متٍر، أي قـُْبَضٌة منه. و 

 محلْت أوََّل ما حتمل. مُجُعاٍت ومُجٍَع. وأاتٌن جاِمٌع، إذا
_________ 
 ( هو منظور بن صبح االسدي.1)
 ( ابلقاف، أي يفتضها ابلفاء.2)
 ( مثلثة، أي عذراء أو حامال أو مثقلة.3)
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ا جتمع اليدين إىل العنق. واملسجُد اجلاِمُع، وإن شئت قلت  وقدر جامعة، وهى العظيمة. واجلاِمَعُة: الُغلُّ ; ألهنَّ
مسجُد اجلاِمع ابإلضافة، كقولك: احلقُّ اليقنُي وحقُّ اليقنِي، مبعىن مسجِد اليوم اجلامِع وحق الشئ اليقني ; الن 

ذا التقدير. وكان الفراء يقول: العرب تضيف الشئ إىل نفسه هإضافة الشئ إىل نفسه ال جتوز إال على 
الختالف اللفظني، كما قال الشاعر: فقلت اجنوا عنها جنا اجللد إنه * سريضيكما منها سنام وغاربه * فأضاف 

النجا، وهو اجللد، إىل اجللد ملا اختلف اللفظان. واجلمعاء من البهائم: اليت مل يذهب من بدهنا شئ. وأمجع 
اقته، أي َصرَّ َأْخالَفها مُجََع. قال الكسائي: يقال َأمْجَْعُت األمَر وعلى األمِر، إذا عزمَت عليه ; واألمُر جُمَْمٌع. نب



ْع أمَرَك وال َتَدْعُه منتشرًا، قال الشاعر ) ( : هتُِلُّ وَتْسعى ابملصابيح َوْسَطها * هلا أْمُر حزم ال 1ويقال أيضاً: َأمجِْ
 يفرق جممع *

_________ 
 ( أبو احلسحاس.1)

(3/1199) 

 

وقال آخر: اي ليَت ِشعري واملىن ال تنفع * هل َأْغُدَوْن يوماً وأمري جُمَْمُع * وقوله تعاىل: }فَأمجِْعوا َأْمرَُكْم 
ك ه ال يقال َأمْجَْعُت شركائي، إمنا يقال مجعت. قال الشاعر: اي ليت زوجوُشرَكاءَُكم{ أي واْدعوا شركاءكم، ألنَّ 

. وأمجعت الشئ: جعلته مجيعا. ومنه ( قد غدا * متقلدا سيفا ورحما * أي وحامال رحما، الن الرمح ال يتقلد1)
الت ذى ( * وأوالت ذى العرجاء هنب جممع * وأو 2قول أىب ذؤيب يصف محرا: فكأهنا ابجلزع بني نبايع )

( من طوائفها. 3انتهبت وحزقت )العرجاء: مواضع، نسبها إىل مكان فيه أكمة عرجاء فشبه احلمر إببل 
( : جيتمع القوُم فيها وال 4جيعل كالشئ الواحد. وفالة جممعة ) واجملموع: الذى مجع من ههنا وههنا وإن ملْ 

ا هي اليت مجعتهم.  يتفرَّقون، خوف الضالل وحنِوه، كأهنَّ
_________ 

 ( يف اللسان: " اي ليت بعلك ".1)
 ( ويروى: " بني ينابع ".2)
 ي مجعت وضمت.( أ3)
 ( وجممعة أيضا بتشديد امليم املكسورة.4)

(3/1199) 

 

واستجمع السيل: اجتمع من كلِ  موضع. ويقال للُمْسَتجيش: اْسَتْجَمَع كلَّ جَمَْمٍع. واسَتْجَمَع الفرُس َجْرايً. 
َع: مَجُْع مُجَْعٍة، ومَجْعُ بِبارٍِح * تُباريه يف ضاحي امِلتاِن َسوا وقال يصف سراابً. وُمْسَتْجِمٍع َجْرايً وليس  ِعُدْه * ومجُِ

مَجْعاَء يف توكيد املؤنَّث. تقول: رأيت النسوة مجع غري مصروف، وهو معرفة بغري االلف والالم، وكذلك ما 
ر، وهو توكيد حمض. وكذلك جيرى جمراه من التواكيد، النه توكيد للمعرفة. وأخذت حقى أمجع يف توكيد املذك

كيدا اتبعا ملا قبله ال يبتدأ وال خيرب به وال ع، وأكتعون وأبتعون وأبصعون، ال يكون إال أتأمجعون ومجعاء ومج



عنه، وال يكون فاعال وال مفعوال كما يكون غريه من التواكيد امسا مرة وتوكيدا أخرى، مثل نفسه وعينه وكله. 
بغى أن مفرٌد من لفظه. واملؤنث مَجْعاُء، وكان ين . وَأمْجَُع واحٌد يف معىن مَجٍْع وليس لهوَأمْجَعوَن: مَجُْع َأمْجَعَ 

جيمعوا مجعاء اباللف والتاء كما مجعوا أمجع ابلواو والنون، ولكنهم قالوا يف مجعها مجع. ويقال: جاء القوم 
ًا، م مجع كلب. ومجيع يؤكد به، يقال جاءوا مجيعأَبمْجَِعِهْم وأَبمْجُِعِهْم أيضا بضم امليم، كما تقول جاءوا أبكلبه

 أي كلهم.

(3/1200) 

 

ُتِك عن هذا وأنِت مَجيُع * 1واجلميع: ضد املتفرق. قال الشاعر ) ( : فـََقْدُتِك من نـَْفٍس َشعاٍع فأنين * هَنَيـْ
هبا اجلميع فأبكروا * منها وغوِدَر نـُْؤيُها ومُثاُمها * ومِجاُع الشئ ( . قال لبيد: عريت وكان 2واجلميُع: اجلَْيُش )

اُع اإِلمث. وِقْدٌر مِجاٌع . تقول: مجاع اخلِباِء األخبيُة، ألنَّ اجِلماَع ما مَجََع عددًا، يقال: اخلمُر مِج ابلكسر: مجعه
الصالة فيها. ومَجََع فالن ماال وعدده. وجممع:  أيضاً للعظيمة. ومَجََّع القوُم جَتْميعاً، أي شهدوا اجلُْمَعَة وَقَضوا

( . واجملامعة: 3قبائل قريش وأنزهلا مكة وبىن دار الندوة ) لقب قصى بن كالب، مسى بذلك النه مجع
 أمر كذا، أي اجتمع معه. املباضعة. وجاَمَعُه على

_________ 
 لسان )مجع، شعع( .( قيس بن معاذ، وهو جمنون بىن عامر، ويقال هو لقيس بن ذريح. ال1)
 الوفق يف تفسري البيت هذا املعىن االخري.( يف القاموس: واجلميع: ضد املتفرق، واجليش، واحلى اجملتمع. وا2)
 * به مجع هللا القبائل من فهر: ( قال الشاعر: أبوكم قصى كان يدعى جممعا3)

(3/1200) 

 

اجلوُع: نقيُض الِشَبع. وقد جاَع جَيوُع َجْوعاً وجَماَعًة. واجلَْوَعُة: املرَُّة الواحدة. وقوٌم ِجياٌع وُجوٌَّع. وعاُم  ]جوع[
اجليم. وأجاعه وجوعه. وىف املثل: " أجع كلبك يتبعك ". وجتوع، أي تعمد اجلُوَع. جَمَْوَعٍة بتسكني جَماَعٍة و 

ورجٌل ُمْسَتجيٌع: ال تراه أبدا إال أنه جائع. وربيعة اجلوع: أبو حى من متيم، وهو ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن 
 متيم.

 فصل اخلاء
مها تغطِ ي به املرأة خبعة قبعة. واخلنبعخبعت الشئ: لغة يف خبأته. وامرأة  ]خبع[ ة: شبه مقنعة قد خيَط مقدِ 



 رأسها. وخبع الصيب ُخبوعاً، أي ُفِحَم من البكاء.
َخَتَع يف األرض، أي ذهب. يقال: َخَتَع الدليُل ابلقوم ُختوعاً، أي سار هبم يف الظلمة. ودليل ختع  ]ختع[

 .مثال صرد، وهو املاهر ابلداللة. واخلوتع مثله

(3/1201) 

 

( : ُجَلْيَدٌة جيعلها الرامى يف إهبامه. وقوهلم: " أشأم من خوتعة "، زعموا 1واخلوتع أيضا: ولد األرنب. واخلَتيَعُة )
رجل من بىن غفيلة بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة، النه دل على بىن  أنه

على الدهيم، فأابد الذهلى بىن غفيلة. فضربوا خبوتعة املثل يف  الزابن الذهلى حىت قتلوا ومحلت رؤوسهم
 ( .2الشؤم، وحبمل الدهيم يف الثقل )

وِخداعاً أيصا، ابلكسر، مثال سحره سحرا، أي ختله وأراد به املكروه من حيث َخَدَعُه خَيَْدُعُه َخْدعاً  ]خدع[
ذلك من نفسه. وَخَدْعُتُه فاخْنَدََع، وخاَدْعُتُه خُماَدَعًة ال يعلم. واالسم اخلديَعُة. يقال: هو يـََتخادَُع، أي يُري 

وَخدََع الضبُّ يف جحره، أي دخل. يقال: ما . وِخداعاً. وقوله تعاىل: }خُياِدعون هللا{ ، أي خياِدعون أولياَء هللاِ 
 * َوَمْن يـَْلَق ما القيت ال بد أيرق * ( : َأرِْقُت ومل خَتْدَْع ِبَعْييَنَّ نـَْعَسةٌ 3َخَدَعْت يف عيين نـَْعَسٌة. قال الشاعر )

_________ 
 ( يف اللسان: " اخليتعة " بتقدمي الياء.1)
 ( أوضح هذه القصة يف القاموس.2)
 زق العبدى.م( امل3)

(3/1201) 

 

اللوِن لذيٌذ طعُمُه * أي مل تدخل. وَخدََع الريُق، أي يِبس. قال سويد بن أيب كاهل يصف ثَغر امرأة: أبيُض 
ْع * ألنَّه يغلظ وقت الَسَحر فييبس ويـُْنْتُ. وَخَدَعِت السوُق، أي كَسَدْت. ويقال: ُب الريِق إذا الريُق َخدَ طي ِ 

نٌة.  كان فالٌن يُعطي مث َخدََع، أي أْمَسَك. وُخُلٌق خادٌِع، أي متلوِ ٌن. ويقال: سوُقهم خادعٌة، أي خمتلفٌة متلوِ 
( : اخلزانة، حكاه يعقوب عن 1حف )املخدع، مثال املصحف واملصدٌِع، أي انقٌص. واملخدع و وديناٌر خا

الفراء. قال: وأصله الضم، إال أهنم كسروه استثقاال. وضب خدع، أي ُمراوٌغ. ويف املثل: " َأْخدَُع من َضبٍ  ". 
ا وقعت الشَ واأَلْخدَُع: ِعْرٌق يف موضع امِلْحجمتني، وهو شعبة من الوريد. ومها َأخْ  رطة على أحِدمها َدعاِن، ورمبَّ



زَ  يُـنـْ  ُف صاحُبُه. وقوهلم: فالٌن شديُد اأَلْخدَِع، أي شديُد موِضع اأَلْخدَِع. وكذلك شديُد االهبر، عنفـَ
_________ 

 . وهى أظهر.( عبارة القاموس: املخدع، مثال منرب وحمكم اهـ1)

(3/1202) 

 

النسا نفسه، الن النسا إذا كان قصريا كان  االصمعي. قال: وأما قوهلم للفرس إنه لشديد النسا فرياد بذلك
قطع أخدعه. ورجٌل خُمَدٌَّع، أي ُخد َِع مرارًا يف  كان طويال اسرتخت الرجل. واملخدوع: الذىأشد للرجل، فإذا  

 احلرب حىتَّ صار جمرَّابً. ومنه قول أيب ذؤيب:
قليلة الزكاء والريع. واحلرُب َخْدَعٌة وُخْدَعٌة، ( * وقوهلم: ِسنوَن خداعة، أي 1وكالمُها َبَطُل الِلقاِء خُمَدَُّع )

دعة، أي خَيْدَُع الناَس. وُخْدَعُة ابلتسكني، أي خَيَْدُعُه ( ، وخدعة أيضا مثال مهزة. ورجل خ2والفتح أفصح )
 الناُس. وغوٌل َخْيدٌَع وطريٌق َخْيدٌَع: خمالٌف للَقصد ال يـُْفَطُن له. ويقال: اخليدع: السراب.

 : القطُع وحتزيٌز يف اللحم، كما ختذع القرعة.ذْعُ اخلَ  ]خذع[
_________ 

 ( صدره:1)
ويروى: " فتناذرا "، أي أنذر كل منهما صاحبه خيوفه نفسه. ويروى: " فتنازال "، فتناداي وتواقفت خيالمها * 

 أي نزل كل منهما عن فرسه وترجل كالمها للقتال.
 ( هي مثلثة.2)

(3/1202) 

 

 َخُذ من اللحم ابلَشْأِم. واملَُخذَُّع: املقطَُّع، وكان أبو عمرو يروي قول أيب ذؤيب:وهي طعاٌم يـُتَّ  ومنه اخلَذيَعُة،
 ( * ابلذال، أي مضروب ابلسيف يراد به كثرة ما ُجرَِح يف احلروب.1كالمها بطل اللقاء خمذع )و 

ضعف فهو َخرٌِع. وَخرَِعِت اخلَرَُع ابلتحريك: الَرخاوة يف الشئ ; وقد خرع الرجل ابلكسر، أي  ]خرع[
: َخريٌع. قال االنخلُة، أي ذهب َكَرهُبا. ويقال ِلمْشفَ  لطرماح: خريع النعو مضطرب النواحى * ِر البعري إذا تدىلَّ

، وقال: هي اليت تتثىنَّ من الِلنِي. 2كأخالق الفريغة ذى غضون ) ( * واخلَريُع: الفاجرُة. وأنكرُه األصمعيُّ
روف. : يقال: َخَرْعُتُه فاخْنَرََع. واْخرَتََع كذا، أي اشتقَّه، ويقال أنشأه وابتدعه. واخِلْروَُع: نبٌت معواخلَرُْع: الَشقُّ 



 ومل جيئ على
_________ 

 ( انظر ما سبق يف احلواشى قريبا.1)
املزادة ( يف اللسان: " كأخالق الغريفة ". قال الصاغاىن: والرواية " ذا غضون " منصوب مبا قبله. والفريغة 2)

 الكثرية االخذ للماء.

(3/1203) 

 

َوٌد. وهو اسُم واٍد. وكلُّ نبٍت ضعيٍف يتثىنَّ  ، أيَّ نبٍت كان، فهو خروع. قال هذا الوزن إالَّ حرفان: ِخْروٌَع َوِعتـْ
الشاعر: تالعب مثىن حْضَرِميٍ  كأنَّه * تـََعمُّج شيطاٍن بذي خروع قفر * واخلراع ابلضم: جنون الناقة، عن 

 لكسائي. يقال انقٌة خَمْروَعٌة. واخْنََرَعْت َكتفه: لغٌة يف اخنلعْت. واخلراَعُة: لغٌة يف اخلالعة وهي الدعارة.ا
َخزََع فالٌن عن أصحابه خَيْزَُع َخْزعاً، أي ختل ف. وخَتَزََّع مثله. وخزاعة: حى من االزد، مسوا ذلك الن  ]خزع[

( : فلما هبطنا 1ختلفت عنهم خزاعة وأقامت هبا. قال الشاعر )االزد ملا خرجت من مكة لتتفرق يف البالد 
بيننا، أي اقتسمناه ِقَطعاً. واْختَـَزْعُتُه عن ( * وختزعنا الشئ 2بطن مر ختزعت * خزاعة عنا يف حلول كراكر )

زََّعين ظَْلٌع يف القوم، أي قطعته عنهم. واخْنَزََع احلَْبُل: انقطع من ِنصفه، وال يقال ذلك إذا انقطع من طَرفه. وخَ 
 رِجلي خَتْزيعاً، أي قطعين عن املشى.

_________ 
 ( حسان بن اثبت.1)
 ".( يف االساس: " ابجلموع الكراكر 2)

(3/1203) 

 

 ورجل خزعة، مثال مهزة، أي عوقة. واخلوزعة: رملة تنقطع من معظم الرمل.
صره، أي َغض ُه. وبلدٌة خاِشَعٌة، أي ُمْغرَبٌَّة ال اخُلشوُع: اخلضوُع. يقال: َخَشَع واْخَتَشَع. وَخَشَع بب ]خشع[

ل هبا. ومكاٌن خاشٌع. واخُلْشَعُة، مثال الصربة: أكمة متواضعة. وىف احلديث: " كانت االرض خشعة على منزِ 
 املاء مث دحيت ". والتخشع: تكلف اخلشوع.

َضَعْتين إليك احلاجُة. ورجٌل ُخَضَعٌة، ( واْخَتَضَع، َوَأخْ 1خلضوع: التطامن والتواضع. يقال: َخَضَع )ا ]خضم[



َضُع لكلِ  أحد. وَخَضَع الَنجُم، أي مال للمغيب. واخلضيعة: صوت َبْطن الدابة ; وال يـُْبىن مثال مُهََزٍة، أي خيَْ 
 ( *3د وعوعة الذئب يف فدفد ) ( : كأن خضيعة بطن اجلوا *2منه فعل. قال الشاعر )

_________ 
 ( خضع خيضع خضوعا.1)
 ( امرؤ القيس.2)
 ( يف اللسان: " يف الفدفد ".3)

(3/1204) 

 

 وقوهلم: " مسعت للسياط خضعة وللسيوف َبْضَعًة " فاخَلْضَعُة: وقُع السياِط. والَبْضُع: القطُع. وأمَّا قول لبيد:
ا البيضُة. وحكى1والضاربوَن اهلاَم حتت اخلَيْضَعْه ) َسَلَمُة عن الفراء أن ه  ( * فإنَّ أاب ُعبيٍد حكى عن الفراء أهنَّ

. يقال: فرٌس َأْخَضُع بني  اخَلَضع، وظليٌم الصوُت يف احلرب. واأَلْخَضُع: الذي يف عنقه ُخُضوٌع وتطامٌن ِخْلَقةً 
تَـُهْم * 2، مجع َخضوٍع، أي خاضٍع. قال الشاعر )َأْخَضُع، وقوٌم ُخُضُع الرقابِ  ( : وإذا الرجاُل رََأْوا َيزيَد رأَيـْ

 لرقاِب نواكس االبصارَخُضَع ا
 ( :3َخَفَع الرجُل َخْفعاً، أي ِديَر به فسقط من ُجوع وغريه. قال الشاعر ) ]خفع[

 ( *4وغدوا وضيف بىن عقال خيفع )
_________ 

 نني االربعة * وحنن خري عامر بن صعصعه * املطعمون اجلفنة املدعدعه( قبله: حنن بنوا أم الب1)
 ( الفرزذق.2)
 ( جرير.3)
 صدره كما يف نسخة:( 4)

 ميشون قد نفخ اخلزير بطوهنم:

(3/1204) 

 

 واخنفعت كبده: اسرتخت من اجلوع ورقت.
َخَلَع ثوبَه ونعله وقائده َخْلعاً. وَخَلَع عليه َخْلَعًة، وخاَلَع امرأته ُخْلعاً ابلضم. واخلِْلَعُة: خياُر املال،  ]خلع[



ْلَعَتُه * ما ُتْكِمُل الَتيُم يف ديواهنم سطرا * وخلع الواىل، وينشد بيت جرير بضم اخلاء: من شاء ابيعته مايل َُ  وِخ
: أرادْته على َطالقها ببذٍل منها له، فهي خاِلٌع، واالسم اخلُْلَعُة. وقد خَتاَلعا. أي عزل. وخاَلَعِت املرأُة بعلها

* هر املخالع أقدح اليسر  ( خياطب امرأته: إن الرزية ما أالك إذا1واختلعت فهى خمتلعة. وأما قول الشاعر )
ابل مث جُيَْعُل يف الَقْرِف، وهو وعاٌء * فهو املقامر النه يقمر خلعته. وقوله هر أي كره. واخللع: حلم يُْطَبُخ ابلتو 

ُبُل، أي صار له ًسفاً. وَخَلَع الغالُم: َكرُبَ زُبُُّه.  من جلٍد. وَخَلَع الُسنـْ
_________ 

 ( هو اخلراز بن عمرو.1)

(3/1205) 

 

وخَتاَلَع القوُم، إذا نَقُضوا احلِلَف بينهم. واخلاِلُع من الُرَطِب: املُْنَسِبُت. ويقال: بعرٌي به خاِلٌع، وهو الذي ال 
يقدر على أن يُثور إذا جلس الرجل على ُغراِب َورِِكِه. والَتَخلُُّع: التفكُُّك يف املشية. ورجٌل خُمَل ُع اإللَيتني، إذا 

َفكَّهُ  وغالٌم َخليٌع بنيِ  اخَلالَعِة ابلفتح، وهو الذي قد َخَلَعُه أهُله فإْن جىَن مل يُْطَلبوا جبنايته. واخلَليُع: َما. كان ُمنـْ
َلٌع، أي فزٌع يعرتي فؤاَده كأن ه  الَصي اُد، والِقْدُح الذي ال يفوز أوَّاًل، والغوُل، والذئُب. وقوهلم به: َخْوَلٌع وَخيـْ

 ( :1مس. ومنه قول جرير )
َقُل إىل وىف  يُـنـْ الفؤاد اخلولع * والتخليع يف ابب العروض: َقْطُع ُمْستَـْفِعُلْن يف َعروِض البسيِط وضرِبه مجيعاً، فـَ

 َمْفعوُلْن، وُيَسمَّى البيت خُمَلَّعاً، كقول الشاعر: ما هيج الشوق من أطالل * أضحت قفارا كوحى الواحى *
_________ 

ن ترى جملاشع * جلد الرجال وىف الفؤاد اخلولع * يف اللسان: " بنك أ( البيت كما يف نسخة: ال يعج1)
 مبجاشع ".

 (3 -صحاح  - 152)
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( . واخِلْمُع 1مَخََع يف مشيته، أي َظَلَع. وبه مُخاٌع أي ظَْلٌع. واخلاِمَعُة: الَضُبُع، ألهنا خَتَْمُع إذا مشْت ) ]مخع[
.  ابلكسر: الذئُب، واللصُّ

َعُة:2)نوُع اخلُ  ]خنع[ . وَأْخنَـَعْتين إليك احلاجُة، أي أخضعْتين. واخلاِنُع: املريُب الفاجُر. واخلَنـْ  ( كاخُلضوع والذلِ 



 الريبُة. ومنه قول األعشى:
( * وخناعة ابلضم: أبو قبيلة، وهو خناعة بن سعد ابن هذيل بن مدركة بن 3وال يـَُرْوَن إىل جاراهتم خنعا )

 إلياس بن ومضر.
 ْوُع: جبٌل أبيُض. قال رؤبة يصف ثورا:خلَ ا ]خوع[

َعَرُج الوادي.4كما يلوح اخلوع بني اأَلْجباْل )  ( * واخلَْوُع: ُمنـْ
_________ 

 ( مخع الضبع كمنع مخعا ومخوعا ومخعاان حمركة، كأن به عرجا.1)
 ( خنع كمنع.2)
 ( صدره:3)

 هم اخلضارم إن غابوا وإن شهدوا
 اج، وقبله:( قال ابن برى: البيت للعج4)

 والنؤى كاحلوض ورفض االجذال:
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( : وجامل خوع من نيبه * زجر املعلى أصال 1والَتَخوُُّع: التَـنَـقُُّص. وَخوََّع منه، أي نقص. قال الشاعر )
( ". قال ابن السكيت: يقال جاء السيل 2والسفيح * ويروى " خوف "، واملعىن واحد. ويروى " من بيته )

بَـتَـْيِه. قال مُحَيد بن ثور: أَلَثَّْت عليه دميٌَة بعد واِبٍل * فِلْلِجزِْع من َخْوِع الُسيوِل ، إذا كسر َجنْـ فخوع الوادي
 قسيب

 فصل الدال
ِدرُْع احلديِد مؤن ثٌة، واجلمُع القليل َأْدرٌُع وَأْدراٌع، فإذا كُثرْت فهي الُدروُع. وتصغريها ُدرَْيٌع على غري  ]درع[

 ى أبو عبيدة معمر بن املثىن أن الدرع يذكر ويؤنث. قال أبو االخزر:سه ابهلاء. وحكقياس، ألنَّ قيا
( * وِدرُْع املرأِة: قميُصها، وهو مذكَّر، واجلمع َأْدراٌع. تقول منه: ادََّرَعِت املرأُة، 3مقلصا ابلدرع ذى التغضن )

 وهو افتعلْت، وَدرَّْعُتها أان تدريعا، إذا ألبستها إايه.
_________ 

 ( طرفة.1)
 ( الذى يف اللسان: " من نبته " أي من نسله2)



 ( بعده:3)
 ميشى العرضىن يف احلديد املتقن:
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ذ الليَل مَجَاًل. وامِلْدرَُع وامِلْدَرَعُة واحٌد. والُدرَّاعَ  ُة: واحدُة وقوهلم " مشََّر ذياًل وادَّرََع لياًل " أي استعمل احلزَم واختَّ
الشاعر: إْن تـَْلَق َعْمرًا فقد القـَْيَت ُمدَّرعاً * وليس من مَهِ ِه إْبٌل وال ادَّرََع الرجُل: لبس الِدرَْع. قال الَدراريع. و 

شاُء * وَتَدرََّع، أي لبس الدرع واملدرعة أيضا. ورمبا قالوا: متدرع، إذا لبس املدرعة، وهى لغة ضعيفة. واألْدرَُع 
ثالث ليال من ليال الشهر الالتى يض سائره، واالنثى درعاء. ومنه قيل لمن اخليل والشاء: ما اسود رأسه واب

يلني البيض درع، مثال صرد، السوداد أوائلها وابيضاض سائرها، على غري قياس، الن قياسه درع ابلتسكني، 
 م يف السري.الن واحدهتا درعاء. ورجٌل دارٌِع، أي عليه ِدرٌْع، كأنه ذو درع، مثل البن واتمر. واالندراع: التقد

  الرجُل َدْرقـََعًة، إذا فـَرَّ وأسرع، فهو مدرقع ومدرنقع.أبو زيد: َدْرَقعَ  ]درقع[
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الَدْسُع: الدفُع. يقال َدَسَعُه َيْدَسُعُه َدْسعاً وَدسيَعًة. وَدَسَع البعرُي جبرَّته، أي دفعها حىتَّ أخرجها من  ]دسع[
يقال: فالٌن ضخم الَدسيَعِة. ويف احلديث: " أمل أجَعْلك تـَْرَبُع وَتْدَسُع "، أي ُة. لعطيَّ َجوفه إىل فيه. والَدسيَعُة: ا

أتخذ امِلْرابَع وتعطي اجلزيل. والدسيَعُة: الطبيعُة واخلُُلُق. والَدسيُع: مغرز العنق يف الكاهل. قال ساَلمة بن 
 لطيب خمضوبداك اجؤ كمَجْندٍل يصف فرساً: يـَْرقى الَدسيُع إىل هاٍد له تلع * يف جؤ 

َدَعْعُتُه َأُدعُُّه َدعَّاً، أي دفعته. ومنه قوله تعاىل: }فذلك الذى يدع اليتيم{ . والدعدعة: حتريك املكيال  ]دعع[
وحنوه ليسعه الشئ. ودعدعت الشئ: مالته. وجفنٌة ُمَدْعَدَعٌة، أي مملوءٌة. قال لبيد يصف ماءين التقيا من 

 دع ساقى االعاجم الغراب:* دع ء كماالسيل: فدعدعا سرة الركا

(3/1207) 

 



ْع! قال أبو زيد: يقال للمعز خاص ًة: َدْعَدْعُت هبا َدْعَدَعًة، إذا دعوهتا. قال: والَدْعَدَعُة أن تقول للعاثر: دَْع دَ 
( * 1الدْهُر دَْع َدعا )أي ُقْم فانتعْش، كما يقال: لعاً. وأنشد: حَلى هللاُ قوماً مل يقولوا ِلعاثٍر * وال الْبِن َعمٍ  انله 

 وَدْعدََع الرجل َدْعَدَعًة وَدْعداعاً، أي َعدا * َعْدوًا فيه بطء، والتواء.
اْنَدَفَع. واْنَدَفَع الفرس، أي أسرع يف سريه، واْنَدَفعوا يف ( . وَدفـَْعُت الرجل ف2َدفـَْعُت إىل فالن شيئاً ) ]دفع[

نه وَدَفَع مبعىن. تقول منه: دافع هللا عنك السوء دفاعا. واْسَتْدفـَْعُت هللَا احلديث. واملُدافـََعُة: املماطلُة. وداَفَع ع
. وَتداَفَع القوُم، أي َدَفَع بعضُ األسواَء، أي طلبُت منه أن يَ  هم بعضاً. والُدفْـَعُة من املطر وغريه ْدفـََعها عينِ 

ديد: الفقرُي والذليُل، ألنَّ ُكالًّ َيْدفـَُعُه عن ابلضم مثل الدفقة: والدفعة ابلفتح: املرة الواحدة. واملَُدفَُّع ابلتش
 نفسه. والداِفُع: الشاُة أو الناقُة اليت تدفع اللبأ

_________ 
 ( يف اللسان: " انله العثر دعدعا ".1)
 دفع يدفع دفعا ودفاعا.( 2)
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ْدَفُع: واحد َمداِفِع املياه اليت واملَ يف ضرعها قبيل النتاج. يقال: َدفـََعِت الشاُة، إذا أضرعْت على رأس الولد. 
( : " ال بل قصري مدفع ". والدفاع ابلضم والتشديد: 1جتري فيها. واملدفع ابلكسر: الدفوع. ومنه قوهلا )

 السيل العظيم.
ويف الَدْقعاُء: الرتاُب. يقال: َدِقَع الرجُل ابلكسر، أي لصق ابلرتاب ُذاًل. والَدَقُع: سوء احتمال الفقر.  ]دقع[

حلديث: " إذا ُجْعُْتَّ َدِقْعُْتَّ " أي خضعْت ولزقْت ابلرتاب. والدقعم ابلكسر: الدقعاء ; وامليم زائدة، كما قالوا ا
للدرداء: دردم. وفقر ُمْدِقٌع، أي ُمْلِصٌق ابلَدْقعاِء. واملَداقيُع من اإلبل: اليت أتكل النبَت حىتَّ تـُْلِصقه ابألرض 

يطلب مداق الكسب. وقوهلم يف الدعاء: رماه هللا ابلُدْوقـََعِة، هي الفقُر والُذلُّ وجوٌع  الذى ِلِقلَِّتِه. والداِقُع:
 َدْيقوٌع، أي شديٌد. قال أعرايبٌّ:

 (2. . . . . . . . . . . . ... جوٌع تصدع منه الرأس ديقوع )
_________ 

 ( يعىن َسَجاح.1)
 ( وصدره:2)

 أال سبيل إىل أرض يكون هبا
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: َترى منه 1خليل يف صدورها، وقد دََكَع َيْدكُع )الدُكاُع ابلضم: داٌء أيخذ اإلبل وا ]دكع[ ( . قال القطاميُّ
 ُصدوَر اخليل ُزور ا * كأنَّ هبا حنازا أو دكاعا

قال ( فاْنَدَلَع، أي أخرجه فخرج. وَدلَع لسانُه، أي خرج. يتعدَّى وال يتعدَّى. و 2َدَلَع الرجُل لسانه ) ]دلع[
 نه، أي أخرجه. واْنَدَلَع بطُن الرجل، إذا خرج أمامه.ابن األعرايب: يقال أيضاً: َأْدَلَع لسا

الَدْمُع: َدْمُع العني. والَدْمَعُة: الَقطَرُة منه. وَدَمَعِت العنُي َتْدَمُع َدْمعاً، وَدِمَعْت ابلكسر َدَمعاً: لغٌة حكاها  ]دمع[
د الدامية. قال أبو عبيد: الدامية هي الىت عُة الَدْمَعِة. والداِمَعُة من الِشجاِج بعأبو عبيدة. وامرأٌة َدِمَعٌة: سري

تدمى من غري أن يسيل منها دم، فإذا سال منها دم فهى الدامعة ابلعني غري معجمة. واملدامع: املآقى، وهى 
 أطراف العني.

_________ 
 ( ودكع يدكع أيضا، ابلبناء للمفعول.1)
 عا لسانه، كمنع: أخرجه.( دلع يدلع دل2)
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ماع ابلضم: ماء العني من ِعلٍَّة أو ِكرَبٍ، ليس الَدْمَع. وقال الراجز: اي َمْن ِلَعنٍي ال َتين هَتْماعا * قد تـََرَك والد
َم الربيع. * قال األمحر: الُدُمُع بضم الدال  وامليم: مِسٌَة يف الَدْمُع هبا ُدماعا * وُدمَّاُع الَكْرِم: ما يسيل منه أايَّ

 جمرى الدمع.
. ورجٌل َدِنٌع، أي َفْسٌل ال خري فيه.ال ]دنع[  َدَنُع: ما يطرحه اجلاِزُر من البعري. والَدَنُع: الُذلُّ

 فصل الذال
ان ينزهلما القمر. والِذراُع: مَسٌَة يف  ]ذرع[ ِذراِع ِذراُع اليِد يذكَّر ويؤنث. والِذراُع: ِذراُع األسِد، ومها كوكبان نريِ 

بل الِذراِع، أي ُمَعدٌّ حاضٌر. والِذراُع: ما يُْذرَُع به. ويقال لصدر القناِة: ِذراُع البعري. وقوهلم: هو مينِ  على حَ 
 العامل. وأما قول الشاعر:

إىل مشرب بني الذراعني ابرد * فهما هضبتان. والذراع ابلفتح: املرأة اخلفيفة اليدين ابلغْزل. وقد َذَرَعت الثوَب 
 وغريه ذرعا.
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وذرعه القئ، أي سبَـَقه وغلبه. وتقول: أبطرُت فالانً َذْرَعُه، أي كلفته أكثر من َطوقه. ويقال ِضْقُت ابألمر 
ا هو بسُط اليِد، فكأنَّك تريد: مددت يدي إليه فلم تَنْله.  َذْرعاً، إذا مل ُتِطْقُه ومل تـَْقَو عليه. وأصُل الَذرِْع إمنَّ

ا قاو  به ِذراعاً. قال محيد ابن ثور يصف ذئبا: وإْن ابت َوْحشاً ليلًة مل يضق هبا * ِذراعاً ومل يصبح  لوا: ضقتُ رمبَّ
هلا وهو خاِشُع * وقوهلم: اْقِصْد بَذْرِعَك، أي ارَبْع على نفسك. وقوهلم: الثوُب َسْبٌع يف مثانيٍة، إمنا قالوا َسْبٌع 

َرة. راُع مؤنبويه: الذِ ألن األْذرَُع مؤنَّثة. قال سي ا قالوا مثانية ألنَّ األشبار مذكِ  ثة، ومجعها َأْذرٌُع ال غري. وإمنَّ
والِذراُع: الَزقُّ الَصغري ُيْسَلُخ من ِقَبِل الِذراِع، واجلمع َذوارُِع، وهي للشراب. وَذرََّعُه َتْذريعاً، أي َخَنقه. 

ا أومى بيده: قد َذرََّع البشرُي. وثوٌر ُمَذرٌَّع، إذا كان َبشرِي إذأيضاً لل والَتْذريُع يف املشي: حتريك الِذراَعنْيِ. ويقال
 يف أكارِِعِه ُلَمٌع سوٌد. والَذرَُع ابلتحريك: الَطَمُع. ومنه قول الراجز:
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ْذرٌِع. واإلْذراُع وقد يقود الَذرَُع الَوْحِشيَّا * والَذرَُع أيضاً: ولد البَقرة الوحشية. تقول منه: َأْذَرَعِت البقرُة فهي مُ 
د يفعل ذلك. نَّ املكِثر قأيضاً: كثرُة الكالم واإلفراُط فيه، وكذلك الَتَذرُُّع. وأرى أصَله من َمدَّ الِذراِع، أل

ا * َتَذرَُّع ِخْرصاٍن أبيدي 1والتذرع أيضا: تقدير الشئ ِبِذراع اليد. وقال ) ( : ترى ِقَصَد املُرَّاِن تـُْلقى َكَأهنَّ
( * واملَُذر ُِع بكسر الراء مشددة: املطُر الذي يرَسخ يف األرض قدَر ِذراٍع. واملَُذرَُّع: الذي ُأمُّه 2 )الَشواِطبِ 

ما أتياه من انحية احلمار. أشرف من أبيه،  ا مُسِ َي ُمَذرَّعاً ابلَرْقَمَتنْيِ يف ِذراِع البغِل، ألهنَّ هذا بفتح الراء. ويقال إمنَّ
، وهي البالد بني الريف والرَبِ ، الواحُد ِمْذراٌع. ويقال للنخيل اليت تقرب من البيوت: َمذارُِع. واملَذارُِع: املَزاِلفُ 

 ها. قال األخطل: وابهلَدااي إذا امْحَرَّْت َمذارُِعها * يف يوم َذْبٍح وَتْشرِْيٍق َوتـَْنحاِر *وَمذارُِع الدابِة: قوائمُ 
_________ 

 ب( .( قيس بن اخلطيم كما سبق يف )شط1)
 ( الشواطب: الالئى يقددن االدمي بعد ما خيلقنه، أي يقدرنه.2)
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والَذريَعُة: الوسيلُة. وقد َتَذرََّع فالٌن بَذريَعٍة، أي توسََّل ; واجلمع الَذراِئُع، مثل الدريئة هي الناقة اليت يسترت هبا 
أي سريٌع،  وقوائُم َذرِعاُت، أي سريعاٌت. وقتٌل َذريٌع،الرامي للصيد. وفرٌس َذريٌع: واسُع اخلطِو بنيِ  الَذراَعة. 

يقال: قتلوهم أذرع قتل. وأذرعات بكسر الراء: موضع ابلشام تنسب إليه اخلمر. قال أبو ذؤيب: فما إن 
رحيق سبتها التجا * ر من أذرعات فوادى جدر * وهى معرفة مصروفة، مثل عرفات. قال سيبويه: ومن 

ء بغري تنوين. والنسبة إليها ات، يقول هذه أذرعات، ورأيت أذرعات بكسر التاالعرب من ال ينون أذرع
 أذرعي.
ذعذعته فتذعذع، أي فرقته فتفرق. وذعذعة السر: إذاعته. والذعاع: الفرق، الواحدة ذعاعة، ورمبا  ]ذعع[

 ( .1قالوا: تفرقوا ذعاذع )
 عاانً، أي انتشر. وأذاعه غريه، أي أفشاه.ذاَع اخلرب َيذيُع َذْيعاً وُذيوعاً وَذْيعوَعًة وَذيَ  ]ذيع[

_________ 
 ( أي ههنا وههنا، كما يف القاموس.1)
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. ويف احلديث: " ليسوا ابملَذايِيِع الُبُذِر ". وَأذاَع القوُم ما يف احلوض، أي شربوه  واملذايع: الذي ال يكتم السر 
 كله.

 فصل الراء
بوٌع وَأْرابٌع واْرَبٌع. والَرْبُع: احمَلل ُة. يقال: ما أوَسَع رَْبَع ُث كانت، ومجعها ِرابٌع ورُ الَرْبُع: الداُر بعينها حي ]ربع[

َبين فالٍن. واأَلْربـََعُة يف عدد املذكر، واأَلْرَبُع يف عدد املؤنث. واألْربَعوَن بعد الثالثني. والُرْبُع: جزٌء من أربعة، 
 ، أي فتله من أربع قوى. والقوة: الطاقة، ومنه قول لبيد:تـََرُه يـَْربـَُعُه رَْبعاً ُعْسٍر وُعُسٍر. ورََبَع وَ  ويُثقَُّل مثل

( * أي بعنان شديد من أربع قوى. ويقال: أراد رحما مربوعا، ال قصريا وال طويال. 1أعطف اجلون مبربوع متل )
 والباء مبعىن مع، أي ومعى رمح.

_________ 
 ( صدره:1)

 رابط اجلأش على فرجهم:
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وربعت اإلبُل، إذا َوَرَدِت الرِْبَع. يقال: جاءت اإلبل َرواِبَع. ابن السكيت: رََبَع الرجل يـَْرَبُع، إذا وَقف وحتبَّس. 
. والرِْبُع يف احلُمَّى، أن أتخذ يوماً ومنه قوهلم: اْرَبْع على نفسك، واْربَ  ْع على َظْلِعَك، أي اْرُفْق بنفسك وُكفَّ

يضًا: ئ يف اليوم الرابع. تقول منه: رَبـََعْت عليه احلُمَّى. وقد رُِبَع الرجُل فهو َمْربُوٌع. والرِْبُع أوتدَع يومني مث جت
، وكذلك إىل العشر. وربع أيضا: اسم رجل من هذيل. الِظْمُء، تقول منه: رَبـََعِت اإِلبُل فهي َرواِبُع وخوامس

زمنة. فربيع الشهور شهران: بعد صفر وال يقال فيه إال شهر والربيع عند العرب رَبيعاِن: رَبيع الشهور وربيع اال
فيه الكمأُة بيُع األزمنة فَربيعاِن: الَربيُع األوَّل، وهو الفصل الذي أتيت رَبيِع األول، وشهر رَبيٍع اآلِخِر. وأما رَ 

يه الربيع االول. والَنوُر، وهو رَبِيُع الكأل، والَربيُع الثاين وهو الفصل الذي ُتْدِرُك فيه الثماُر. ويف  الناس َمْن ُيسمِ 
الربيع االول، وشهران صيف، وشهران ومسعت أاب الغوث يقول: العرب جتعل السنة ستة أزمنة، شهران منها 

 ان خريف، وشهران شتاء. وأنشدقيظ، وشهران ربيع الثاين، وشهر 
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( له ربعيون * فجعل الصيف 3من كان )( : إن بىن صبية صيفيون * أفلح 2( بن مالك بن ضبيعة )1لسعد )
ثل نصيب وأنصباَء وأنصبٍة. قال يعقوب: وجُيَْمُع رَبيُع الكأل ُع الربيع َأْرِبعاُء وَأْربـََعٌة، مبعد الَربيَع األوَّل. ومج

ْربوَعٌة. والَربيُع: اجلدوُل. َأْربـََعًة، ورَبيُع اجلداول َأْرِبعاَء. والَربيُع: املطُر يف الَربيِع، تقول منه: رُِبَعِت األرُض فهي مَ 
نا ومصايفنا، أي حيث نـَْرتَِبُع وَنِصيُف والنسبُة إىل الَربيِع واملَْرَبُع: منِزُل القوم يف الربيع خاصًَّة. تقول: هذه َمراِبعُ 

َتُج يف ( . وقوهلم: " ما له هبع وال رَُبٌع "، فالُرَبُع: الفصيل 4رِْبِعيٌّ بكسر الراء ; وكذلك ربعى بن حراش ) يـُنـْ
علبة انزعتها رابعى الربيع، وهو أوَّل الِنتاج، واجلمع رابع وأرابع، مثل رطب ورطاب وأرطاب. قال الراجز: و 

 * وعلبة عند مقيل الراعى *
_________ 

 ( يف االصل: " لسعيد "، صوابه من اللسان )ربع، صيف( .1)
 ( ويروى أيضا الكثم بن صيفي، كما يف اللسان.2)
 للسان: " من كانت ".( يف ا3)
 ( ابحلاء املهملة، كما ضبطه يف القاموس )حرش، ربع( .4)
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( . فإذا نُِتَج يف آخر النتاج فهو ُهَبٌع، واألنثى ُهبَـَعٌة. ورَبـَْعُت القوَم َأْربـَُعُهْم 1واالنثى ربعة، واجلمع رُبَعاٌت )
أجَعْلَك تـَْرَبُع "، أي أتخذ امِلْرابَع. وقال . ويف احلديث: " أمل أخذت رُْبَع الغنيمة ابلفتح، إذا صرت راِبَعُهْم، أو

ُقْطُرٌب: امِلْرابُع: الُرْبُع، واملعشاُر العشر، ومل يسمع يف غريمها. ورَبـَْعُت احلجَر واْرتـَبَـْعُتُه، إذا َأَشْلَتُه. ويف 
لَربيعُة أيضاً: بيضُة احلديد. يسمَّى رَبيَعًة. وا ( ". وذلك احلجر2ون )احلديث: " مرَّ بقوم يـَْربَعوَن حجرًا، ويـَْرتَِبع

وربيعة الفرس: أبو قبيلة، وهو ربيعة بن نزار بن معد بن عدانن، وإمنا مسى ربيعة الفرس النه أعطى من مرياث 
 َعُة: ُعَصيٌَّة أيخذأبيه اخليل، وأعطى أخوه الذهب، فسمى مضر احلمراء. والنسبة إليه ربعى ابلتحريك. وامِلْربَـ 

 حمال احِلمل وَيَضعاه على ظهر البعري. ومنه قول الراجز:الرجالن بطرفَيها لي
 ( *3أين الشظاظان وأين املربعه )

_________ 
 ( وزاد يف القاموس: " رابع ".1)
 ( يف اللسان: " أو يرتبعون ".2)
 ( بعده:3)

 وأين وسق الناقة اجللنفعه:
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طرفها اآلخر مث رفعتماه على البعري، ها حتته وأخذت بطرفها وصاحُبك بتقول منه: ربعت احلمل، إذا أدخلتَ 
( كانت 1ابعة. وأنشد ابن األعرايب: اي ليت ُأمَّ الَعْمِر )فإذا مل تكن امِلْربـََعُة أخذ أحدمها بيد صاحبه، وهو املر 

اِعٍد فـَْعٍم وَكفٍ  خاِضِب * ومربع صاحيب * َمكاَن َمْن أَْنَشا على الرَكاِئِب * ورابـََعْتين حتت ليٍل ضاِرِب * بسَ 
كسائي: أيضا: اسم رجل، قال جرير: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا * أبشر بطول سالمة اي مربع * قال ال

يقال عاَمْلُتُه ُمرابـََعًة، كما يقال ُمصايـََفًة ومشاهرًة. وقوهلم: الناُس على رَبعاهِتِْم، بفتح الباء وقد تكسر، عن 
استقامتهم وأمرِهم األوَّل. والَربـََعُة: أشدُّ َعْدِو اإلبل. يقال: مرَّ البعري يـَْرتَِبُع، إذا ضرب بقوائمه  الفراء، أي على

( بن عامر بن صعصعة: واعرورت العلط العرضى تركضه * أم الفوارس ابلديداء 2من رواس )كلها. قال رجل 
 والربعه *

_________ 
 اية: " أم الغمر ".( وكذا يف اللسان. واملعروف يف الرو 1)



 ( هو أبودواد الرواسى.2)
 (3 -صحاح  - 153)
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َعٌة، أي َمْربوُع اخلَْلِق، ال  والربعة أيضا: حى من أسد. والربعة ابلتسكني: جؤنة العطار. ويقال أيضًا: رجٌل رَبـْ
ْعَلًة إذا كانت صفًة يعاً رَبَعاٌت ابلتحريك، وهو شاذٌّ طويٌل وال قصرٌي. وامرأٌة رَبـَْعٌة، ومجعها مج ال حترك  ; ألنَّ فـَ

 يف اجلمع. وإمنا حترك إذا كانت امسا ومل يكن موضع العني واو وال ايء. تقول منه اْرتـََبَع. قال العجاج:
صقراهتا * أبفنان مربوع الصرمية  ( * وأما قول ذي الرمة: إذا ذاَبِت الشمُس اتَّقى1َرابِعياً ُمْرتَِبعاً أو َشْوقَبا )

ا عىن به شجرًا أصابه م مطُر الربيع، أي شجرًا َمْربوعاً، فجعله َخَلفاً منه. واْرتـََبَع البعرُي، إذا أكل عبل * فإمنَّ
رَتْبيُع: الَربيَع فسِمن ونشط. وتـََربََّع مثُله. واْرتـَبَـْعنا مبوضع كذا، أي أقمنا به يف الربيع. وتـََربََّع يف جلوسه. وال

 ابلضم: معدول عن أربعة. جعُل الشئ مربعا. ورابع،
_________ 

 ( قبله:1)
 كأن حتيت أخدراي أحقبا * وبعده:

 عرد الرتاقي حشورا معرقبا * ويروى: " معقراب ".
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ويقال: القوم على ِرابَعِتِهْم، بكسر الراء، أي على أمرهم الذي كانوا عليه. ويقال: ما يف بين فالن َمْن يضبط 
( * إذا يـَُهمُّ 1و عليه. قال األخطل: ما يف َمَعدٍ  َفىًت يـُْغين ِرابَعَتُه )ٍن، أي أمَرُه وشأنَُه الذي هِرابَعَتُه غرَي فال

ب، أبمٍر صاحٍل فـََعال * والِرابَعُة أيضاً: حنٌو من احلَماَلِة. والَرابِعَيُة، مثُل الثمانِية: الِسنُّ اليت بني الثَِنيَِّة والنا
َرابٍع مثال مثاٍن، فإذا نصْبت أمتمت فقلت: ركبُت برذوان رابعيا. ل للذي يـُْلقي َرابِعيَـَتُه: واجلمع َرابِعَياٌت. ويقا

 قال العجاج يصف محارا وحشيا:
رابعيا مرتبعا أو شوقبا * واجلمع ربع مثل قذال وقذل، وربعان مثل غزال وغزالن. تقول منه للغنم يف السنة 

ة: َأْرَبَع يـُْرِبُع ِإْرابعاً. وهو فرٌس َرابٍع، وهي سة، وللُخفِ  يف السنة السابعالرابعة، وللبقر واحلافر يف السنة اخلام
 فرٌس َرابِعَيٌة. وَأْرَبَع فالٌن إبله مبكاِن كذا، أي رعاها يف الربيع.



_________ 
 . وىف اللسان: " تغىن رابعته " وهو خطأ.145( وكذا يف الديوان 1)
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، إذا ُوِلَد له يف الشبيبة. وَوَلُدُه رِْبِعيُّوَن. ورِْبِعيَُّة القوِم أيضاً: ِمريهُتم يف إبلُه رْبعاً وَأْرَبعَ  وأربع الرجل، إذا وردتْ 
َبَع القوُم، أي صاروا َأْربـََعًة. وَأْربَعوا، أي دخلوا يف الربيع. وَأْربَعوا، أي أقاموا يف املَْرَبِع عن أول الشتاء. وَأرْ 
. ومنه قوهلم: غيٌث ُمْرِبٌع ُمْرِتٌع. واملُْرِتُع: الذي يـُْنِبُت ما تـَْرَتُع فيه اإلبل. وَأْربـََعْت عليه احلُمَّى االرتياد والُنْجَعةِ 

( : ِمَن املُْربَعنَي وِمْن آِزٍل * إذا َجنَُّه الليُل 1. وقد ُأْرِبَع: لغٌة يف رُِبَع فهو ُمْرَبٌع. قال ُأسامة اهلذيلُّ )َعتْ لغٌة يف رَبَـ 
اِحِط * ويف احلديث: " أِغبُّوا يف عيادة املريض وَأْرِبعوا، إالَّ أن يكون مغلوابً " قوله: وَأْرِبعوا، أي دعوُه كالن

َتُج يف الربيع. فإْن كان ذلك من عادهتا فهي ِمْرابٌع. قال 2الثالث ) يومَ يومني وْأتوُه ال ( . وانقٌة ُمْرِبٌع: تـُنـْ
تلد يف أول الِنتاج. واملُْرِبُع: اليت ولُدها معها، وهو رَُبٌع. واملَرابيُع: االمطار  األصمعي: امِلْرابُع من النوق: اليت

 ايرالىت جتئ يف أول الربيع. قال لبيٌد يصف الد
_________ 

 ( هو أسامة بن حبيب.1)
 ( يف اللسان: " أي دعوه يومني بعد العيادة وأتوه اليوم الرابع ".2)

(3/1215) 

 

َوْدُق الَرواِعِد َجْوُدها َفرِهاُمها * وَعىن ابلنجوم األنواَء. وامِلْرابُع: ما كان أيخذه النجوِم وصاهَبا * ُرزَِقْت َمرابيَع 
( : لك املرابع منها والصفااي * وحكمك والنشيطة 1ل ابن عنمة الضىب )الرئيس، وهو ربع املغنم. قا

أسٍد فتُح الباِء فيه، واجلمع َأْرِبعاواٌت. ( من األايم. وقد ُحِكَي عن بعض بين 2والفضول * واالربعاء )
:  َمْربـََعٌة: والرَيْبوُع: واحد الرَيابيِع، والياء زائدة ألنَّه ليس يف كالمهم فـَْعلوٌل. وأرضٌ  ذات َيرابيَع. وَيرابيُع املَْْتِ

بن متيم.  حَلماتُُه، واحدها يربوع. ويربوع أيضا: أبوحى من متيم، وهو يربوع بن حنظلة بن مالك بن عمرو
ويربوع أيضا: أبو بطن من مرة، وهو يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، منهم احلارث بن ظامل 

 يعتان: ربيعة بن عقيل وهو أبو اخللعاء، وربيعة بن عامر بن عقيلوىف عقيل رب الريبوعي املرى.
_________ 



 ( امسه عبد هللا.1)
ربعاء ثالث لغات: أربعاء بفتح اهلمزة والباء، وإربعاء بكسرمها، ذكر يف اال 274( يف االقتضاب ص 2)

 وأربعاء بفتح اهلمزة وكسر الباء.

(3/1215) 

 

وهو أبو األبرص وقحافة وعرعرة وقرة، ومها ينسبان الربيعتني. وىف متيم ربيعتان: الكربى وهو ربيعة ابن مالك 
رى وهو ربيعة بن حنظلة ابن مالك. وربيعة: أبوحى من بن زيد مناة بن متيم ويلقب ربيعة اجلوع، وربيعة الصغ

 هوازن، وهو ربيعة ابن عامر بن صعصعة، وهم بنو جمد. وجمد: اسم أمهم نسبوا إليها.
رَتـََعِت املاشَيُة تـَْرَتُع رُتوعاً، أي أكلت ما شاءت. ويقال: خرجنا نـَْرَتُع ونلعب، أي ننعم ونلهو. وإبٌل  ]رتع[

مثل نيام مجع انئم. وقوٌم راتِعوَن. واملوضُع َمْرَتع. وَأْرَتَع إبَله فـََرتـََعْت، وقوٌم ُمْرتِعوَن. وَأْرَتَع  ِراتٌع: مجُع راِتٍع،
 ( .1الغيُث، أي أنبت ما تـَْرَتُع فيه االبل )

 الَرَثُع ابلتحريك: الطمُع واحِلرُص الشديُد. وقد رَِثَع ابلكسر يـَْرَثُع رثعا، فهو راثع ورثع. ]رثع[
_________ 

 ( والرتع: الرعى يف اخلصب. ومنه قوهلم: " القيد والرتعة ". ومعىن الرتعة اخلصب.1)

(3/1216) 

 

إىل  رََجَع بنفسه رُجوعاً، ورََجَعًة غريُه رَْجعًا. وُهَذْيٌل تقول: َأْرَجَعُه غريُه. وقوله تعاىل: }يـَْرِجُع بعضُهم ]رجع[
رساليت، أي  ى: الرجوُع. تقول: أرسلت إليك فما جاءين رُجعىبـَْعٍض الَقْوَل{ ، أي يتالومون. والُرجع

َمْرجوُعها. وكذلك املَْرِجُع. ومنه قوله تعاىل: }مث إىل ربِ كم َمْرِجُعُكْم{ . وهو شاذٌّ، ألنَّ املصادر من فـََعَل يـَْفِعُل، 
وقوهلم: هل جاء رَْجَعُة كتابك، أي َرْجَعِة، أي ابلرجوع إىل الُدنيا بعد املوت. إمنا تكون ابلفتح. وفالٌن يؤمن ابل

ه على امرأته رَْجَعٌة ورِْجَعٌة أيضاً، والفتح أفصح. ويقال: ما كان من َمْرُجوِع فالٍن عليك أي من جوابُه. ول
( . وقد اْرجَتَْعُتها، 1ية راِجَعٌة ورجيعة )مردوِده وجوابه. والَرْجَعُة: الناقُة تباع وُيْشرَتى بثمنها مثلها، فالثان

ْعُتها. يقال: ابع فالنٌ  إبله فاْرجَتََع منها رِْجَعًة صاحلًة ابلكسر، إذا صرف أمثاهنا فيما يعود عليه  وتـََرجَّعُتها، وَرجَّ
 ابلعائدٍة والصاحلِة. وكذلك الرجعة يف الصدقة



_________ 
 ". ( كذا يف اللسان. وىف االصل: " ورجعة1)

(3/1216) 

 

اانً فوَقها أو دوهنا. وأاتٌن راِجٌع وانقٌة راِجٌع، إذا اٌن فأخذ املصدِ ق مكاهَنا أسنإذا وجَبْت على ربِ  املال أسن
ت َتشول بذنبها وجتمع ُقْطَرْيها وتوزُِع بَِبوهلا، فُيَظنُّ أن هبا مَحْاًل، مث خُتِْلُف. وقد رََجَعْت تـَْرِجُع رِجاعاً. ونوٌق كان

ِقطاِعها. والراِجُع: املرأُة ميوت زوجها فرتِْجُع إىل أهلها. وأمَّا املطلَّقة َرواِجُع. والرِجاُع أيضاً: رُجوُع الطري بعد 
دة. والَرْجُع: املطر. قال هللا تعاىل: }والسماِء ذاِت الَرْجِع{ ، ويقال ذاُت النفِع. والَرْجُع: الغديُر. فهي املردو 

( 1انَخ يف حُمْتَـَفٍل خَيَْتلي * واجلمُع الُرْجعاُن )قال املتنخِ ل اهلَذيل  يصف السيف: أبيض كالَرْجِع َرسوٌب إذا * ما 
يقال رََجَع إيلَّ اجلواُب يـَْرِجُع رَْجعاً ورُْجعااًن. ورَْجُع الدابِة َيَدْيها يف السري: . ورُْجعاُن الكتاِب أيضاً: جوابه. 

 رُها * كففا تعرض فوقهن وشامها *َخْطُوها. ورَْجُع الوامشة: خطها، ومنه قول لبيد: أو رَْجُع وامِشٍة ُأِسفُّ نـَُؤو 
_________ 

 ( والرجاع أيضا.1)

(3/1217) 

 

، واألنثى رَجيَعٌة، واجلمُع الَرجاِئُع. والَرجيُع:  والرجيع من الدواب: ما رََجْعَتُه من سفٍر إىل سفر، وهو الكالُّ
; ألنَّ ُعُه أيضًا. وكل شئ يردد فهو رجيع لرجُل. وهذا رَجيُع الَسُبِع ورَجْ الَروث والبعُر وذو البطن. وقد َأْرَجَع ا

معناه َمْرجوٌع، أي مردوٌد. ورمبا مسوا اجلرة رجيعا. قال االعشى: وَفالٍة كأهنا َظْهُر تـُْرٍس * ليس فيها إال الرجيع 
ىل ا. وأرجع الرُجُل، إذا أهوى بيده إ( * من ِجرَّهت2( * يقول: ال جتد االبل فها علقا إال ما تردُّه )1عالق )

( * َعِجاًل فَـَعيََّث يف الِكنانَِة يرجع * وحكى 3ذؤيب: فـََبدا له َأْقراُب هذا رائِغاً )َخْلفه ليتناول شيئاً. قال أبو 
َعَة فالٍن، كما يقال: أربح هللا   بيعته.ابن السكيت: هذا متاٌع ُمْرِجٌع، أي له َمْرجوٌع ويقال: أْرَجَع هللا بـَيـْ

_________ 
 طات." عالف ". صوابه يف اللسان واملخطو ( يف املطبوعة 1)
 ( يف اللسان: " تردده ".2)
 ( يف االصل: " رابغا " صوابه يف اللسان.3)
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الكسائي: َأْرَجَعِت اإِلْبُل، إذا هُزَلْت مث مسنت. واملراجعة: املعاودة. يقال: راجَعُه الكالَم، وراجَع امرأَته. وتراجع 
ذا أخذت منه ما دفعَته إليه. واْسرَتَْجْعُت عند املصيبة، إذا قلت: إان منه الشئ، إ الشئ إىل خلف. واسرتجعت

هلل وإانَّ إليه راجعون، فأان ُمْسرَتِْجٌع. وكذلك الرَتْجيُع، قال جرير: ورَجَّْعُت من ِعْرفاِن داٍر كأهنا * بقيُة وشٍم يف 
ُده يف احلَْلِق، كقراءة أصحاب األحلان. الصوِت: تردي( . وتـَْرجيُع 1متوِن األشاِجِع * والرتجيُع يف األذان )

 ( ومرجعها: أسفلها.2وتـَْرجيُع الدابِة يدْيها يف السري، وتـَْرجيُع الوامِشِة َومْشَها. ورَْجُع الكِتِف )
. ]ردع[  ردعته عن الشئ أردعه َرْدعاً فاْرَتدََع، أي كففُته فَكفَّ

_________ 
 أن حممدا رسول هللا. ال هللا أشهد( أن يكرر: أشهد أن ال إله إ1)
 ( يف االصل: " الكف " صوابه من اللسان والقاموس.2)

(3/1218) 

 

وبه َردٌْع من زعفراٍن أو َدٍم، أي َلْطٌخ وأثٌر. وَرَدْعُتُه ابلشئ فارتدع، أي لطخته به فتلطَّخ. ومنه قول ابن مقبل: 
ركب َرْدَعُه، إذا َخرَّ لوجهه  ( * ويقال للقتيل:1اَجتَـْيِه الرشُح ُمْرَتدُِع )دي هبا ابِزٌل فـُْتٌل َمراِفُقُه * جَيْري بديبخيَْ 

( : صفراء من بقر اجلواء كأمنا * 2على دمه. والُرداُع ابلضم: الُنْكُس، ويقال َوَجُع اجلسِد أمَجع. قال الشاعر )
وكان ِفراُق لُْبىَن كاخِلداِع * ( : فواحزان وعاودين رداعى * 4( * وقال آخر )3م )ترك احلياء هبا رداع سقي

نكوس، وقد ردع. والرداع، ابلكسر: اسم ماء. قال عنرتة: بركت على جنب الرداع كأمنا * بركت واملَْردوُع: امل
ىب عبيد: على قصب أجش مهضم * واملرتدع من السهام: الذي إذا أصاب اهلدَف انفضح عوده، عن أ

 والرديع: السهم الذى سقط نصله.
_________ 

 لزعفران.( أي منصبغ ابلعرق االسود، كما يردع الثوب اب1)
 ( جمنون بىن عامر.2)
 ( يف اللسان: " ترك احلياة "، وهو حتريف.3)
 ( قيس بن ذريح.4)



(3/1218) 

 

 الَرَسُع: فساٌد يف األجفان. وقد َرِسع الرجُل، فهو َأْرَسُع. وفيه لغة أخرى: َرسََّع الرجُل تـَْرسيعاً، فهو ]رسع[
َعٌة ) ( : أاي هند ال تنكحي بوهة * عليه 2ه أيضا ترسيعا. قال امرؤ القيس )( ، وقد رسعت عين1ُمَرسٌَّع وُمَرسِ 

( * به عسم يبتغى أرنبا * ليجعل يف رجله كعبها * حذار املنية أن 3عقيقته أحسبا * مرسعة وسط أرساغه )
 فاقة، أو يكون ذهب به إىل أتنيث العني ; الن( ، إمنا هو كقولك رجل هلباجة وفق4يعطبا * قوله مرسعة )

الرتسيع إمنا يكون فيها، كما يقال جاءتكم القصماء لرجل أقصم الثنية، يذهب به إىل سنة. وبوهة: أمحق. وإمنا 
 خص االرنب الهنم كانوا يعلقون كعبها كاملعاذة، ويزعمون أن

_________ 
 مرسعة ". ( وكذا وردت العبارة يف اللسان. أي " واالنثى1)
 ( ابن مالك احلمريى.2)
النسخ " أرابعه " ولعله حتريف وهذا الشعر المرئ القيس بن عانس الكندى ال املشهور، وهو  ( يف بعض3)

ابلنون قبل السني على ما صرح به يف شرح مسلم، خالفا ملا طبع يف نسخ القاموس ابلباء. قاله نصر. هذا وىف 
 مالك احلمريى.التكملة أن صوابه امرؤ القيس بن 

 يروى مرسعة ابلرفع وفتح السني. قال: وهى رواية االصمعي.( قال ابن برى يف اللسان: و 4)

(3/1219) 

 

من علقه مل تضره عني وال سحر، الن اجلن متتطي الثعالب والظباء، والقنافد، وجتتنب االرانب ملكان احليض. 
 يقول: هو من أولئك احلمقى.

يقال: اتٌج مرصٌَّع ابجلواهر، وسيٌف مرصٌَّع، أي حملَّى ابلَرصاِئِع، وهي َحَلٌق حُيَلَّى  ُب.الرَتْصيُع: الرتكي ]رصع[
 هبا، الواحدة َرصيَعٌة. وقال ابن مشيل: الرصائع: سيور مضفورة يف أسافل احلمائل. وأنشد:

ويقال: َرِصَع به ابلكسر  ها.( * يقول: انضمَّْت سيوفهم فصار أسافلها أعالي1وعاَد الَرصيُع هُنَْيًة للَحماِئِل )
ا مَسَّ  وا فراخ يـَْرَصُع َرَصعاً، إذا لزق به. واأَلْرَصُع: لغٌة يف اأَلْرَسِح، واألنثى َرْصعاُء مثل َرْسحاَء بـَيِ َنُة الَرَصِع. ورمبَّ

 النخل رصعا، الواحدة رصعة. وقول رؤبة:
 ( *2وخضا إىل النصف وطعنا أرصعا )



_________ 
 ( صدره:1)

 حىت إذا أرتث مجعهم * ويروى: " وصار ". النهية: الغاية. اهمرمين
 ( قبله:2)

 نطعن منهن اخلصور النبعا:

(3/1219) 

 

 وهو أن يغيب السنان كله يف املطعون. يقال: رصعته ابلرمح وأرصعته. والرتصع: النشاط.
َع َيْسَمُع مَساعَرِضَع الصيبُّ أمَّه يـَْرَضُعه ]رضع[ ُع َرْضعًا، مثال: اً. وأهُل جنٍد يقولون: َرَضَع يـَْرضِ ا َرضاعاً، مثل مسَِ

َضَرَب َيْضِرُب َضْرابً. قال األصمعي: أخربين عيسى بن عمر أن ه مسع العرب تنشد هذا البيَت البن مهَّام 
وَأْرَضَعْتُه أمُُّه. وامرأٌة فاويَق حىت ما َيِدرُّ هلا ثـَْعُل * الَسلويلِ  على هذه اللغة: وَذمُّوا لنا الدنيا وهم يـَْرِضعوهَنا * أَ 

تـُْرِضُعُه، فإن وصفتها إبرضاع الولد قلت ُمْرِضَعٌة. والَرضوَعُة: الشاُة اليت تـُْرِضُع. ويقال ُمْرضِ  ٌع، أي هلا ولد ٌ
م: اللنب. يقال: سقطْت َرواِضُعُه. وقوهلَرضاٌع وِرضاٌع، لغتان. والراِضَعتاِن: ثَِنيَّتا الصيبِ  اللتان يشرب عليهما 

يـَْرَضُع إبله وغنمه وال حيُلبها لئال ُيْسَمَع صوُت الَشْخِب فُيْطَلَب منه. مث لئيٌم راضٌع، أصله زعموا رجٌل كان 
قالوا َرُضَع الرجُل ابلضم يـَْرُضُع رضاعة، كأنه كالشئ يطبع عليه. وتقول: هذا أخي من الَرضاعِة ابلفتح، وهذا 

 ضيِعي كما تقول: أكيلى ورسيلى.رَ 

(3/1220) 

 

 ( :1وراضع فالن ابنه، أي دفعه إىل الظئر. قال أبو ذؤيب )
( : إين ِ وجدُت َبين 3( * وارتضعت العنُز، أي شربْت لنَب نـَْفِسها. قال الشاعر )2إن متيما مل يراضع مسبعا )

 ( * كالَعْنِز تـَْعِطُف َرْوقْيها فرتتضع5( وجاِهَلُهم )4َأْعيا )
، أي أنبته. وشاب رعرع ورعراع، أي حسن االعتداِل يف ونشأ. وَرْعَرَعُه هللاترعرع الصىب، أي حترك  ]رعع[

الَقوام، واجلمع الَرعارُِع. قال لبيد: نـَُبكِ ي على إْثِر الشباِب الذي مضى * َإاَل إنَّ أخدان الشباب الرعارع * 
 والرعاع: االحداث الطغام.

_________ 



 ومثله يف اللسان." موضع " أبو ذؤيب "، ( يف نسخ " رؤبة 1)
 بعده:( 2)

 ومل تلده أمه مقنعا
 ( ابن أمحر.3)
 ( أعيا: أخو فقعس بن طريف من بىن أسد، خالفا ملا يف القاموس، كما يف حاشيته. قاله نصر.4)
 ( يف اللسان:5)

 إىن رأيت بىن سهم وعزهم:
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ْعُتُه فاْرَتفع. والرَ  ]رفع[ ْفُع يف اإلعراب كالضم يف البناء، وهو من أوضاع الَرْفُع: خالف الوضع. يقال: َرفـَ
. وَرَفَع فالٌن على العامل َرِفيَعًة، وهو ما يـَْرفـَُعُه من قصته ويبلغها. وىف احلديث: " كل رافعة رفعت النحويني

بعد  فلتبلغ أىن قد حرمت املدينة ". ورفع الزرع: أن حُيَْملَ  علينا من البالغ "، أي كل مجاعة مبلغة تبلغ عنا "
ع. قال الكسائي: مسعت اجلرام واجلرام وأخواهتا، إال الرفاع فإىن احَلصاد إىل البَـْيدر. يقال: هذه أايُم َرفاٍع ورفا 

ْعُتُه أان، يتعدَّى وال يتعدَّ  ى. ومرفوُعها: خالف مل أمسعها مكسورة. ورفع البعري يف السري، أي ابَلَغ. وَرفـَ
ِر. قال طرفة: ، وهو مصدر مثل اجمللود واملعقول، وهو َعْدٌو دون احُلضْ موضوِعها. يقال: داب ٌة ليس له مرفوعٌ 

َمْوضوُعها َزْوٌل وَمْرفوُعها * َكَمرِ  َصْوٍب جِلٍَب َوْسَط ريح * وكذلك رفعته ترفيعا والرفع: تقريبك الشئ. وقوله 
 فوعٍة{ ، قالوا: مقربة هلم.تعاىل: }وفـُُرٍش َمرْ 
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. وقال الفراء: }وفـُُرٌش َمرفوعٌة{ : بعُضها فوق بعض. ويقال: ه الُرْفعانُ  السلطان، ومصدر ومن ذلك رفعته إىل
نساٌء ُمَكرَّماٌت، من قولك وهللا يـَْرَفُع من يشاء وخيفض. وانقٌة راِفٌع، إذا َرفـََعِت اللبأ يف ضرعها، عن 

فاَعةُ  َُ ع به قيده إليه. قال املَُقيَُّد أيضاً: خيٌط يرف االصمعي. والرفاعة ابلضم: ما تتعظ م به املرأة الرسحاُء. وِر
ابن السكيت: يقال يف صوته رُفَاعٌة ورفاعة، ابلضم والفتح. ورجل رفيع، أي شريف. قال أبو بكر حممد بن 

ورفاعة السري: ومل يقولوا َرُفَع. وقال غريه: َرُفَع رِفْـَعًة، أي ارتفع قدره. ورافـَْعُت فالانً إىل احلاكم وترافعنا إليه. 
 ( .1ابلكسر: اسم رجل )



الُرقْـَعُة: واحدَة الرِقاِع اليت ُتْكَتُب. والُرقْـَعُة: اخلرقُة. تقول منه: رقعت الثوب ابلرقاع. وابن الرقاع  ]رقع[
 (2العاملي: شاعر. قال )

_________ 
 لث.( والرفاعة ككتابة ويضم: العظامة، وخيط يرفع به املقيد قيده إليه، وشدة الصوت، ويث1)
 ( الراعى.2)
 (3 -صحاح  - 154)
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( * ورقعه، أي هجاه. ويقال: 1لو كنت من أحد يهجى هجوتكم * اي ابن الرقاع ولكن لست من أحد )
( : وما تـََرَك اهلاجوَن يل 2أَلْرقـََعنَُّه َرْقعاً رصيناً. وإين ِ ألرى فيه ُمرَتَقَّعاً، أي موضعا للشتم واهلجاء. قال الشاعر )

قَّعا * وتـَْرقيُع الثوِب: أن يـَْرقـََعُه يف مواضع َأهنَجْت. واْسرَتَْقَع الثوُب، أي يف َأدمِيُكْم * َمَصحَّاً ولكينِ  أرى ُمرتََ 
ِد نَّ حان له أن يـَُرقََّع. وأمَّا قول أيب األسود الدؤيل: أىب الَقْلُب إالَّ ُأمَّ َعمرٍو َوُحبَّها * عجوزًا ومن حُيِْبْب عجوزًا يـُفَ 

ا عىن به أصَله وجوهره. والرقيع: مساء * كثوِب الَيماين قد تقادم َعْهُدُه * َورُ  قْـَعُتُه ما شئَت يف العنِي والَيِد * فإمنَّ
 الدنيا، وكذلك سائر السموات. وىف احلديث: " من فوق سبعة

_________ 
أقواما عن الرشد * فإنك والشعر ( فأجابه ابن الرقاع فقال: حدثت أن رويعى االبل يشتمين * وهللا يصرف 1)

 * كمبتغى الصيد يف عريسة االسد ذو تزجى قوافيه
 ( البعيث.2)
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ذكري، كأنه ذهب به إىل السقف. والرقيع واملرقعان: االمحق، وهو الذي يف عقله أرقعة "، فجاء به على لفظ الت
جاء بَرقاَعٍة ومحٍق. وراقع اخلمر، وهو قلب عاقر. ويقال: ما  َمَرمٌَّة. وقد َرُقَع ابلضم َرقاعًة. وَأْرَقَع الرجُل، أي

( ، أي ال 1قوب: ما تـَْرَتِقُع مين بَرقاع )اْرتـََقْعُت له وما ارتقعت به، أي ما اكرتثث له وما ابليُت به. قال يع
 يرقوع.تقبل مما أنصحك به شيئا وال تطيعين. وجوع يرقوع، أي شديد. وقال أبو الغوث: ديقوع. ومل يعرف 

 ( .2الركوع: االحنناء، ومنه ركوع الصالة. وركع الشيخ: احنىن من الكرب ) ]ركع[



 َرَمَع أنُفه من الغضب يرمع رمعاان، أي حترك. ]رمع[
_________ 

 ( يف القاموس: كقطام، وسحاب، وكتاب1)
يوماً والدهُر  َك أْن * تركع( ويقال: ركع الرجل، إذا افتقر بعد غىن واحنطت حاله. قال: ال هتني الفقري َعلَّ 2)

 قد رفعه:
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والرتمع: التحرُك. والَرمَّاَعُة ابلتشديد: ما يتحرك من ايفوخ الصيب. والَرمَّاَعُة أيضاً: االسُت. يقال: كذبْت 
 ( .1َرمَّاَعُتَك، إذا َحَبَق. والرَيَْمُع: حجارٌة بيٌض رقاٌق تلمع )

ذهب َفزُعه وسَكن. والروُع ابلضم: قوهلم: أفرخ روعه، أي والَرْوَعُة: الفزعة، ومنه  الَرْوُع ابلفتح: الَفزَُع. ]روع[
القلُب والعقُل. يقال وقع ذلك يف ُروعي، أي يف خلدي وابيل. ويف احلديث: " إن روَح الُقْدِس نفث يف ُروعي 

 أي تـََفزََّع. وقوهلم: ال تـُرَْع، أي ال خَتَْف وال( ". ورُْعُت ُفالانً وَروَّْعُتُه فاْراتَع، أي أفزعته ففزع. وتـََروََّع، 2)
( * فقلُت وأنكرت الوجوَه ُهُم ُهُم * ولألنثى 3يلحْقك خوٌف. قال أبوخراش: رفوىن وقالوا اي ُخَوْيِلُد مل تـُرَْع )

 ( : أاي ِشْبَه َلْيلى ال ُتراعي فإنَّين * لك اليوَم من وحشية لصديق *4ال ُتراعي. قال )
_________ 

 ع يف ضالله. وقال غريه: معناه دعه يتلطخ خبرئه.( أبو زيد: يقال دعه يرتمع يف طمته، أي دعه يتسك1)
 ( يف املختار: إن الروح االمني نفث يف روعى.2)
 ( يف اللسان: " ال ترع ".3)
 ( جمنون ليلى.4)
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الذكر. وراَعين الشئ، أي أعجبين.  والروعاء من النوق: احلديدة الفؤاِد، وكذلك الَفَرس، وال يَوصف به
 ُحْسُنُه. وامرأٌة روعاء، بينة الروع.واالروع من الرجال: الذي يعجبك 

ِع: ُفضول أكمامها. والَرْيُع: الَعْوُد الَرْيُع: النماُء والِزايَدُة. وأرٌض َمريَعٌة بفتح امليم، أي خُمِْصَبٌة. ورَْيُع الِدْر  ]ريع[
ل املطامع * وسئل احلسن ( أعناق الرجا2: َطِمْعُت بَلْيلى أْن َتريَع وإمنا * تـَُقطِ ع ) (1والرجوُع. قال الشاعر )



على القئ يذرع الصائم، فقال: هل راع منه شئ؟ فقال السائل: ما أدرى ما تقول. فقال: هل عاد منه شئ. 
 ْرايٌع: تذهب يف املَرَعى وَترجُع بنفسها. وقول الكميت:وانقة مسياع مِ 

 ( * أي اخنرق.3منه جانٌب راَع جاِنٌب ) إذا حيصَ 
_________ 

 ( البعيث.1)
 ( يف اللسان: " تضرب ".2)
 ( عجزه:3)

 بفتقني يضحى فيهما املتظلل * وقبله: فأصبح ابقى عيشنا وكأنه * لواصفه هدم العباء املرعبل
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ا قالوا: وراعت احلنطة وأراعت، أي زََكْت. وراَع الطعاُم وَأراَع، أي صارت  له زايدٌة يف الَعْجِن واخلَبز. ورمبَّ
ذا كُثرت أوالدها. ورَْيعاُن كلِ  شئ: أوله. ومنه ريعان الشباب، ورَْيعاُن الَسراب. وتـََريََّع السراب، َأراَعِت اإلبُل إ

َتَميََّع ههنا وههنا، ال أي جاء وَذَهب. وكذلك الزيت وال يستقيم له سمن إذا جعلَته يف طعاٍم وأكثرت منه، فـَ
عكم الذى كان مينع * خلطت بصاع االقط صاعني وجه. قال مزرد: وملا غدت أمي حتىي بناهتا * أغرت على ال

من األرض.  ( : املكان املرتفع1عجوة * إىل صاع مسن وسطه يرتيع * وفرس رائع، أي جواٌد. والريُع ابلكسر )
ثوَن{ . مع ِرايٌع. ومنه قوله تعاىل: }أَتـَْبنوَن بكلِ  رِيٍع آيًة تـَْعبَ وقال ُعمارَُة: هو اجلبل الصغري، الواحد رِيَعٌة، واجل

 ( * ريٌع يلوُح كأنه سحل *2والريع أيضا: الطريق، ومنه قول املَُسيَِّب بن َعَلٍس: يف اآلِل خَيِْفُضها ويـَْرفـَُعها )
_________ 

 ( يف القاموس ابلكسر والفتح.1)
هرة أشعار العرب وقد ورد البيت يف املطبوعة مقدم العجز على من مج 111( من قصيدة المية يف ص 2)

 .الصدر
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 شبه الطريق بثوب أبيض.
 فصل الزاى



الَزْوبـََعُة: رئيٌس من رؤساء اجلن . ومنه مسِ ي اإلعصار َزوبعًة، ويقال ُأمُّ َزْوبـََعَة، وهي ريٌح تثري الغبار وترتفع  ]زبع[
وتـََزبََّع الرجل، أي تـََغيََّظ. واملُتَـَزبِ ُع: املعرِبُد. قال متمم بن نُويرة يرثي أخاه مالكاً: مىت إىل السماء، كأنَّه عموٌد. 

َسْرِب ال تـَْلَق فاحشاً * على الكأس ذا قاذورة متزبعا * وزنباع بكسر الزاى: اسم رجل، وهو روح بن تـَْلَقُه يف ال
( : ومن مهزان عزه تربكعا * على استه زوبعة 2ال الراجز )( . ق1زنباع اجلذامي. ويقال للقصري احلقري: زوبع )

 وزوبعا
 ٌة وُمْزَدرٌَع. والَزرُْع أيضاً: طرُح البذر( : واحد الُزروِع، وموضُعُه َمْزَرعَ 3الَزرُْع ) ]زرع[

_________ 
* ومن ( يف القاموس: " روبع " وتصحف على اجلوهرى، والرجز مصحف والرواية: ومن مهزان عظمه تلعلعا 1)

 أحبنا عزه تربكعا * على استه روبعة أو روبعا
 ( رؤبة.2)
 ( زرعه يزرعه زرعا من ابب قطع.3)
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ُتْم َتزَرعونَُه أم حَنُْن  يف االرض. والزرع أيضا: اإلنباُت. يقال: َزَرُعُه هللا، أي أنبته. ومنه قوله تعاىل: }َأَءنـْ
الن  ، أي َجرَبَُه. وازدرع فالن، أي احرتث، وهو افتعل، إال أن التاء ملاالزارِعون{ . وتقول للصيب : َزَرَعُه هللا

خمرجها مل توافق الزاى لشدهتا، فأبدلوا منها داال، الن الدال والزاى جمهوراتن والتاء مهموسة. واملزارعة 
ب بن ( بن سعد، ومالك بن كع1معروفة. واملزروعان من بىن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم: كعب )

 سعد.
 ( .2الَزْقُع: أشدُّ َضْرِط احلماِر. وقد زقع زقعا ) ]زقع[
( ابلتحريك: ُشقاٌق يكون يف ظاهِر القدم وابطِنه. يقال: زَِلَعْت قدُمُه ابلكسر، تـَْزَلُع زََلعاً. 3الَزَلُع ) ]زلع[

، فأمَّا إذا كان يف ابطنها فهو الكلع.  وكذلك إذا كان يف ظاهر الكفِ 
_________ 

 ( يف املطبوعة: " بىن كعب "، صوابه من اللسان والقاموس.1)
 قع زقعا من ابب منع.( زقع يز 2)
 ( زلع يزلع زلعا من ابب طرب: فسدت جراحته. وزلعه كمنعه: استلبه يف ختل، كازدلعه.3)
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قد انقشر ِجلد قَدمه عن وزلعت جراحته: فسدْت. وتـََزلََّعْت يُده: تشققت. قال أبو عمرو: املَُزلَُّع: الذي 
 اللحم. والُزلوُع والُسلوُع: ُصدوٌع يف ُعْرض اجلبل.

( ، أي تـَُزْعزُِع 2يقال: َزْعَزْعُتُه فتَـَزْعزََع. وريٌح َزْعَزعاٌن وَزْعزٌَع وَزْعزاُع ) ( : حتريك الشئ،1الزعزعة ) ]زعع[
( : وترمد مهلجة 4ٌد، قال ابن أىب عائذ اهلذىل )( . وسرٌي َزْعزٌَع: شدي3األشياء، لشدَّهتا ; واجلمع َزعازُِع )

 زعزعا * كما اخنرط احلبل فوق احملال
ْعُت على أمٍر فأان ُمْزِمٌع عليه، إذا ثـَبََّت عليه عزمك. وقال الكسائي. يقال َأْزَمْعُت قال اخلليل: َأْزمَ  ]زمع[

 األمَر، وال يقال أزمعت عليه. قال االعشى
_________ 

 ذه املادة هنا، وموضعها متقدم قبل )زقع(( كذا وردت ه1)
 ( وزاد يف القاموس: وزعازع ابلضم.2)
 لزعزعة الىت هي املصدر. والزعازع: شدائد الدهر.( قوله واجلمع زعازع، أي مجع ا3)
 ( أمية بن أىب عائذ.4)
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الفراء: َأْزَمْعُتُه وَأْزَمْعُت عليه، مثل  أأزمعت ِمْن آِل لَْيلى اْبِتكارا * وشطَّْت على ذي َهوًى أن ُتزارا * وقال
َمُع: مجُع َزَمَعٍة، وهي َهَنٌة زائدة من وراء الِظْلِف، واجلمع زماع، مثل مثر الزَ  أمجعته وأمجعت عليه. أبو زيد:

ثَل ومثار. وقال أبو ذؤيب يصف ظبياً نِشبْت فيه ُكف ُة الصائد: فراَغ وقد َنِشَبْت يف الزِما * ِع واستحكمْت م
: ( * يقال َأْزَمَعِت األرنُب، أي َعَدْت. وَأزَمَع النبتُ 1َعْقِد الَوتـَْر ) ، أوََّل ما يظهر متفر ِقاً. قال األصمعي 

ا تعدو على رمعاهتا. وقال ابن السكيت: الزمعان: السري البطئ، تقول  الَزموُع: األرنب اليت تُقاِرُب َعْدَوها وكأهنَّ
ِهْم. والَزَمُع أيضاً: . والَزَمُع: رُذاُل الناس وَسِفَلتُـُهْم. يقال هو من َزَمِعِهم، أي من مآِخريِ منه: َزَمَع ابلفتح يـَْزَمعُ 

ُ الَزماِع، أي سريٌع. ومنه قول الشاعر  الَدَهُش. وقد زِمَع ابلكسر أي َخِرَق من خوف. ورجٌل َزميٌع وَزموٌع، بني 
_________ 

 خلف الظلف، وهى الشعرات اجملتمعات مثل الزيتونة. راغ: جال.( الزماع: مجع زمعة، وهى حلمة زائدة 1)
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( * ويقال للشجاع املقدام: َزميٌع بنيِ  الَزماِع وقوٌم زُمعاُء. ورجٌل َزميُع الرأي، أي 1* داع يعاجلة الفراق زميع )
 جيده.
لرأِس فوق ليزداد يف سريه. قال ذو الرمة: وخاِفِق ا ( إىل ُقدَّامٍ 2ْوعاً، أي حر كه بزِماٍم )زاَع بعريَه َيزوُعُه زَ  ]زوع[

( قلُت له * زُْع ابلزِمام وَجْوُز الليل مركوم * ومن رواه " زع " ابلفتح من وزعه فقد غلط، النه ليس 3الرِْحِل )
 أيمره أبن يكف بعريه.

 ُتها.َزْهنَـْعُت اجلاريَة، أي زَيَـّنْـ  ]زهنع[
 فصل السني

َعٌة رجالٍ 4) ]سبع[ َعٍة. والِسْبُع ابلكسر: الِظْمُء من أظماء  وَسْبُع نسوٍة. و ( َسبـْ الُسْبُع ابلضم: جزٌء من َسبـْ
 اإلبل. وَسبَـْعتُـُهْم َأْسبَـُعُهْم ابلفتح، إذا كنت ساِبَعُهْم، أو أخذت ُسْبَع أمواهلم. وسبعته، أي

_________ 
 ( وصدره:1)

 م غداة حتملواودعا ببينه
 ".( يف املخطوطة: " بزمامه 2)
 ( يف اللسان: " مثل السيف ".3)
 يسبع سبعا من ابب قطع: صار سابعهم. ( سبع4)
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خذه شتمته ووقعت فيه. وَسَبَع الذئُب الغنَم، أي فـََرَسها. والَسُبُع: واحد الِسباِع. والَسبُـَعُة: اللبؤُة. وقوهلم: " أ
ا أصلها سبعة فخف َعٍة " قال ابن السكيت: إمن  فت. واللبؤة أنزق من االسد. وقال ابن الكلىب: هو َأْخَذ َسبـْ

ف بن ثعلبة بن سالمان بن ثعل بن عمرو ابن الغوث بن طيئ بن أدد، وكان رجال شديدا. فعلى سبعة ابن عو 
 هذا ال جيرى للمعرفة والتأنيث. وقول الراجز:

ِسباٍع. وَأْسَبَع الرجل، أي ( * هو اسم رجل مصغر. وأرض مسبعة ابلفتح: ذاُت 1يعا يف غنم )اي ليت أىن وسب
َعًة. وَأْسَبَع الُرْعياُن، إذا وقع السبُع يف ماشيتهم، عن يعقوب.  وردْت إبله َسْبعاً وَأْسَبعوا، أي صاروا َسبـْ

 ( :2ىل الُظُؤورَِة، ومنه قول رؤبة )وَأْسبَـْعُتُه، أي أطعمته الَسُبَع. وَأْسَبُع ابَنه، أي دفعه إ
 ( *3ا )إن متيما مل يراضع مسبع



_________ 
 :451( بعده كما يف إصالح املنطق ص 1)

 رج مىن فوق كراز أجم * يف اللسان: وإصالح املنطق: " يف الغنم ".واخل
 ( يف اللسان: " العجاج ".2)
 ( بعده:3)

 ومل تلده أمه مقنعا:
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أن ه * َعْبٌد آلِل أيب ربيعَة مسبع * هذه وأسبع َعْبَدُه، أي أمهله. قال أبو ذؤيب: َصِخُب الَشواِرِب ال يزاُل ك
ية االصمعي، وقال أبو سعيد الضرير: مسبع بكسر الباء. فشبه احلمار وهو ينهق بعبد قد صادف يف غنمه روا

سبعا، فهو يهجهج به ليزجره عنها. قال: وأبو ربيعة يف بىن سعد بن بكر وىف غريهم، ولكن جريان أىب ذؤيب 
لدها. وقوهلم: هو سباعيُّ البَدِن، صحاب غنم. واملسبوعة: البقرة الىت أكل السبع و بنو سعد ابن بكر، وهم أ

أي اتمُّ البدن. والَسبيُع: بطن من مهدان رهط أىب إسحاق السبيعى. والسبيع أيضا: الُسْبُع، وهو جزٌء من 
َعٍة واأُلْسبوُع من األايم. وطفُت ابلبيُت أسبوعا، أي سبع مرات، وثالثة أسابي ع. والسبعان بضم الباء: َسبـْ

ن غريه. قال ابن مقبل: أال اي داير احلى ابلسبعان * أمل عليها ابلبلى امللوان * موضع، ومل أيت على فعال
 وسبعت الشئ تسبيعا: جعلته سبعة. وقوهلم: وزن سبعة، يعنون به سبعة مثاقيل.
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 ( وَأساجيُع. وقد َسَجَع الرجل َسْجعاً وَسجَّعَ 2)( : الكالم املقف ى، واجلمع َأْسجاٌع 1الَسْجع ) ]سجع[
وكالٌم ُمَسجٌَّع، وبينهم ُأْسجوَعٌة. وَسَجَعِت احلمامُة، أي هدرْت. وَسَجَعِت الناقُة، أي مدَّت حنينها َتْسجيعاً، 

 رَْكِبها * إذا على جهٍة واحدة. قال أبو زيد: الساِجُع: القاصُد. وأنشد لذي الرمة: َقَطْعُت هبا أرضاً َترى َوْجهَ 
 غري قاصد. ما َعَلْوها ُمْكَفًأ غرَي ساِجِع * أي جائرا

الُسْرَعُة: نقيُض البطِء. تقول منه: سرع سرعا، مثال صغر صغرا فهو سريع. وعجبت من ُسْرَعِة ذاك،  ]سرع[
يف السري، وهو  وِسرَِع ذاك، مثل صغر ذاك، عن يعقوب. وقوهلم: السرع السرع، مثال الوَحى الوَحى. وَأْسرَعَ 

. واملُساَرَعُة إىل الشئ: املب . وَسْرعاَن ذا خروجاً، وسرعان وسرعان،يف األصل متعدٍ   ادرة إليه. وتسرع إىل الشر 



_________ 
 ( سجع من ابب قطع.1)
( قوله واجلمع أسجاع يستدرك به وأبشكال وأضياع وأمساع على قوهلم فعل الصحيح العني ال جيمع على 2)

 يف ثالثة ألفاظ: فرخ، وزند، ومحل. قاله نصر. أفعال إال
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 عليه. ولسرعان ما ثالث لغات، أي سرع ذا خروجا، نقلت فتحة العني إىل النون، النه معدول من سرع فبىن
( : أنورا سرع ماذا اي فروق * وحبل الوصل منتكث حذيق * أراد 1صنعت كذا، أي ما َأْسرََع. وقول الباهلى )

ف، والعرب ختفف الضمة والكسرة لثقلهما فتقول للفخذ فخذ، وللعضد: عضد، وال تقول للحجر سرع فخف
م ِسراعاً. وساَرعوا إىل كذا وتسارعوا إليه مبعىن. إذا ك حجر، خلفة الفتحة: أبو زيد: َأْسرََع القوُم، انت دواهبُّ

والسرع: القضيب من قضبان الكرم  وسرغان الناس ابلتحريك: أوائلهم. وهذا يلزم االعراب نونه يف كل وجه.
الغض لسنته. وكل قضيب رطب سرع وسرعرع. والسرعرع أيضا: الشاب الناعم البدن. واالساريع: شكر 

حلبلة قال ابن السكيت: اليسروع واالسروع: دودة محراء تكون يف البقل مث تنسلخ فتصري أصل ا خترج يف
 م يفعول. قال سيبويه: وإمنا ضموا أولهفراشة، واالصل يسروع ابلفتح، النه ليس يف الكال

_________ 
 ( هو مالك بن زغبة1)
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لكرى يف لويه * أساريع ( . قال ذو الرمة: وحىت سرت بعد ا1إتباعا لضمة الراء، كما قالوا أسود بن يعفر )
تسرى على البقل  معروف وصرت جنادبه * واللوى: ما ذبل من البقل. يقول: قد اشتد احلر، فإن االساريع ال
كون يف الرمل، إال ليال، الن شدة احلر هنارا تقتلها. وقال القناىن: االسروع: دود محر الرؤوس بيض اجلسد ت

ا * َأساريُع ظيٍب أو َمساويُك ِإْسِحِل ُتَشبَُّه هبا أصابُع النساء. وأنشد الم رئ القيس: وتعطو برخص غري شثن كأهنَّ
، كما يقال سيُد رمل، وضب كدية، وثور عداب. واالسروع أيضا: واحد * وظيٌب: اسُم واٍد، يقال َأس اريُع َظيبٍْ

 ( .2ا وطرائق )أساريِع القوِس، وهي خطوط فيه
 ُح، َيْسَطُع ُسطوعاً، إذا ارتفع. والَسطيُع: الصبح.َسَطَع الغُباُر والرائحُة والصب ]سطع[



_________ 
 ( أي بضم الياء.1)
 عظيمة من الرمل، وجتمع سروعات وسراوع( والسروعة: النبكة ال2)
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عاُء. والِسطاُع: مسٌة يف ُعنق البعري ابلطول، يقال بعرٌي ُمَسطٌَّع. والسطع ابلتحريك: طول العنق ; نَعامٌة َسطْ 
 روا السطاعاوالِسطاُع أيضًا: عمود البيت. قال القطامي: أَلَْيُسوا ابأُلىل َقَسطوا مجيعاً * على النُـْعماِن وابـَْتدَ 

. قال رؤبة: ]سعع[  تسعسع الرجل، أي كرب حىت  هرِم ووىلَّ
( * ومنه قوهلم: تَسْعَسَع الشهُر، إذا ذهب أكثره. ويف حديث عمر رضي هللا 1َتَسْعسعا )اي ِهْنُد ما أسرع ما 

ن، إذا عنه " أنه سافر يف عقب رمضان وقال: إن الشهر قد تسعسع، فلو صمنا بقيته ". وتسعسعت حال فال
 احنطت. قال الفراء: يقال َسْعَسْعُت ابمِلْعزى، إذا زجرهتا وقلت هلا: سع سع.

_________ 
 ( وقبله:1)

 قالت ومل أتل به أن يسمعا * وبعده:
 (3 -صحاح  - 155من بعد ما كان فىت سرعرعا * )
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تَـُهْم * من بني ُمْلِجِم 2وا الَصريَخ )( : قوٌم إذا َفزِع1َسَفْعُت بناصيته، أي أخذُت. قال الشاعر ) []سفع ( رَأَيـْ
، كأنَّه أخذ 3اِفِع * ومنه قوله تعاىل: }لََنْسَفعاً ابلناِصَيِة{ )ُمْهرِِه أو س ( . ويقال: به َسْفَعٌة من الَشيطان، أي َمسٌّ
ْت لوَن البشرة ( . وَسَفَعْتهُ 4بناصيته ) . والَسواِفُع: لوافُح الَسموِم. الناُر والسموُم، إذا لفحته لفحاً يسريًا فغريَّ

( . والُسْفَعُة أيضاً يف آاثر 5رٌب مُحرًة. والرجُل َأْسَفُع. ومنه قيل لألاثيف: ُسْفٌع )والُسْفعُة ابلضم: َسواٌد ُمشْ 
ْفَعُة يف الوجه: سواٌد يف خدَّي املرأة الشاحبة، ويقال الدار: ما خالف من سوادها سائَر لون األرض. والسُ 

ورق سفعاء العالطني ابكرت * فروع أشاء َسْفعاُء، ملا يف عنقها من الُسْفَعِة. قال محيد بن ثور: من ال للحمامة
 مطلع الشمس أسحما *

_________ 



 .491: 18( هو عمرو بن معد يكرب، كما يف تفسري أىب حيان 1)
 ن: " إذا مسعوا، وىف االساس: " إذا نقع الصريخ ".( يف اللسا2)
 ابلناصية إىل النار. ويقال: به سفعة من النار. ( أي لنأخذن3)
 : " بناصيته ".( يف املطبوعة4)
 ( الن النار سودت صفاحها الىت تلى النار.5)
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( : ُيساِفُع َوْرقَاء 1قوُر كلُّها ُسْفٌع. وَسَفَع الطائَر: لطَمه جبناحيه. واملُسافـََعُة، كاملطاردة. قال األعشى )والصُ 
 (2 * ليدرَكها يف محام ثكن )ُجونِيَّةٌ 

. ( . ويقال: ما أدري أين َسَقَع، أي أين ذهب. وَسَقَع الديُك: مثُل َصَقعَ 3الُسْقُع: لغة يف الُصْقِع ) ]سقع[
 وخطيٌب ِمْسَقٌع مثل ِمْصَقٌع. والِسقاُع: لغة يف الِصقاِع.

 حلبِش تـُتََّخُذ من الذرة.الُسُقْرَقع: تعريب الُسُكرَْكِة ساكنة الراء، وهي مخُر ا ]سقرقع[
منه َسَكَع: الرجُل مثل َسَقَع. يقال: ما أدري أين َسَكَع وأين َتَسكََّع. والَتَسكُُّع التمادي يف الباطل، و  ]سكع[

 ( :4قول الشاعر )
 َأاَل أنه يف غمرة بتسكع *

_________ 
 ( يصف الصقر.1)
 ضرب من القطا. وثكن: مجاعات.( يف اللسان: " ورقاء غورية ". واجلوىن بضم اجليم: 2)
 ( وهو الناحية.3)
 ( هو سليمان بن يزيد العدوى.4)
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( : املتاُع. والِسْلَعُة: الَضَواُة، وهي زايدة حتدث يف اجلسد كالغد ة، تتحرَّك إذا ُحر َِكْت، وقد 1الِسْلَعُة ) ]سلع[
َلْعُت رأَسه أسلعه سلعا، أي شققته. وسلع أيضا: جبل تكون محصة إىل بطيخة. والَسْلَعُة ابلفتح: الَشجَُّة. وسَ 

( : إن ابلشعب الذى دون سلع * لقتيال دمه ما يطل * والسلع أيضاً: الَشقُّ يف 2دينة. قال أتبط شرا )ابمل



القدم، ومجعه ُسلوٌع. قال يعقوب: يقال للشق يف اجلبل سلع ابلسكسر، ومجعه َأْسالٌع، وبعضهم يفتحه. 
قون شيئا من هذا الشجر ومن العشر لتحريك: شجر مر، ومنه املسلعة، الهنم كانوا يف اجلدب يعلوالَسَلُع اب

 (3أبذانب البقر، مث يضرمون فيها النار وهم يصعدوهنا يف اجلبل، فيمطرون زعموا. قال الشاعر )
_________ 

 ( والسلعة: كل ما كان متجرا به وفيه، واجلمع سلع.1)
 ى ابن أخت أتبط شرا يرثيه.( الصواب: قال الشنفر 2)
 در در رجال خاب سعيهم * يستمطرون لدى االزمات ابلعشر:( الورل الطائى. وقبله: ال 3)

(3/1231) 

 

 أجاعل أنت بيقورا مسلعة * ذريعة لك بني هللا واملطر
 ( :1جز )وقد َسِلَعْت قدُمه ابلكسر َتْسَلُع َسَلعاً، مثل زَِلَعْت. واْنَسَلَع، أي انشقَّ. قال الرا

 (2من ابِرٍئ حيَص ودام منسلع )
 جلريئة السليطة، ومن النوق: الشديدة، واسم كلبة.السلفع من الرجال: اجلسور، ومن النساء: ا ]سلفع[
الَسْلَقُع: املكان احلَْزُن، ويقال هو إتباٌع لبَـْلَقٍع ال يـُْفَرُد. يقال: بـَْلَقٌع َسْلَقٌع، وَبالِقُع َسالِقُع، وهى  ]سلقع[

َقَع   ( .3ابلربيق )االرض الىت ال شئ هبا. والسلنقع: الربق. ويقال للحصى إذا محيْت عليه الشمس: اْسَلنـْ
الَسْمُع: مَسُْع اإلنسان، يكون واحدًا ومجعاً كقوله تعاىل: }ختم هللا على قلوهبم وعلى مَسِْعِهْم{ ألنَّه يف  ]مسع[

 األصل مصدُر قولك: مسعت الشئ
_________ 

 شة السعدى. وقيل حكيم بن معية الربعي( عكا1)
 ( قبله: ترى برجليه شقوقا يف كلع2)
َبار: الربق إذا استطار. ( يف القاموس:3) َقاع كِجِحنـْ  والِسِلنـْ

(3/1231) 

 

. وكذلك قوهلم : مسعا ومساعا. وقد جيمع على َأمْساٍع، ومجع اأَلمْساِع َأساِمُع. وقوهلم: مَسَْعَك إيلَّ، أي امْسَْع مين 
َعَلُه رايًء ومُسَْعًة )مَساِع، أي امْسَْع، مثل َدراِك وَمناِع، مبعىن َأْدِرْك واْمَنْع. وتقول:  ( ، أي لرياه الناس وليسمعوا 1فـَ



به. واْسَتَمْعُت كذا، أي أصغيُت، وَتَسمَّْعُت إليه. فإذا أدغمَت قلَت امسََّّْعُت إليه. وقرئ: }ال َيسَّمَُّعوَن إىل املأل 
ْعُت له، كله مبعىن، النه األعلى ْعُت إليه، ومسَِ تعاىل قال: }ال تسمعوا هلذا القرآن{ { . يقال: َتَسمَّْعُت إليه، ومسَِ

، وقرئ: }ال يسمعون إىل املال االعلى{ خمففا. وتسامع به الناُس. وَأمْسََعُه احلديَث ومَسََّعُه، أي شتمه. وقوله 
ْع )تعاىل: }وامْسَْع َغرَي مسمع{ قال االخف ( { ، أي ما أبصره 2ش: أي ال مسعت. وقوله تعاىل: }أبصر به وَأمسِْ

 َعُه، على التعجب.وَأمسَْ 
_________ 

 ( يف القاموس: " وما فعله رايء، وال مسعة، ويضم وحيرك، وهو ما نوه بذكره لريى ويسمع ".1)
 وأبصر ". سورة مرمي. ( قوله تعاىل: " أبصر به وأمسع " سورة الكهف. وىف املختار " أمسع هبم2)
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واملسمعة: املغنية. والسمع ابلكسر: الِصيُت والذكُر اجلميُل. يقال: ذهب مِسُْعُه يف الناس. ويقال أيضاً: اللهمَّ 
الذئب من ْمُع أيضاً: َسْبٌع مركٌَّب، وهو ولد ( ، أي َنْسَمُع به وال يَِتمُّ. والسِ 1مِسْعاً ال ِبْلغاً، ومَسْعاً ال بـَْلغاً )

 من الِسْمِع اأَلَزلِ  "، ورمبا قالوا: " َأمْسَُع من مِسٍْع ". قال الشاعر: َتراُه َحديَد الَطْرِف الضبع. ويف املثل: " َأمْسَعُ 
 به ُه. وىف احلديث: " من فعل كذا مسع هللاأَبـَْلَج واِضحاً * َأَغرَّ َطويَل الباِع َأمْسََع من مِسِْع * ومَسََّع به، أي َشهَّرَ 

الَتْسميُع: التشنيُع. ويقال أيضاً: مَسََّع به، إذا رَفعه من اخلمول ونشَر ذكره. ( يوم القيامة ". و 2أسامع خلقه )
الِعْتَق فيهما * َكساِمَعيَتْ ومَسََّعُه الصوَت وَأمْسََعُه. والساِمَعُة: اأُلُذُن: قال طرفة يصف أُذيَنْ انقته: ُمُؤلََّلتاِن تـَْعِرُف 

 ْوَمَل ُمْفَرِد *شاٍة حبَ 
_________ 

 ول بكسر السني والباء والثاىن بفتحهما.( اال1)
 ( أسامع: مجع أمسع، وهذه مجع مسع. وروى: " سامع خلقه " برفع سامع على البدلية من لفظ اجلاللة.2)
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روٌة تكون يف وسط الَغْرب، جُيَْعُل فيها وكذلك امِلْسَمُع ابلكسر: يقال: فالن عظيم امِلْسَمَعنْيِ. وامِلْسَمُع أيضاً: عُ 
َل الَدلَو. قال الشاعر  ُل )1)حبٌل ليُـَعدِ  َل )( ذا املَْيِل إذْ 2( : نـَُعدِ  ( الَغْرُب ابمِلْسَمِع * يقال 3 راَمنا * كما ُعدِ 

قال عمرو بن معدي كرب: منه َأمْسَْعُت الدْلَو، إذا جعلت هلا ِمْسمعاً والَسميُع: الساَمُع. والَسميُع: املُْسِمُع. 



ُعنٌَّة نُْظُرنٌَّة ابلضم، وهي اليت إذا َأِمْن َرحْيانََة الداعي الَسميُع * يـَُؤر ُِقين وَأْصحايب ُهجوُع * قال أبو زيد: امرأٌة مسُْ 
نا ( . وكان االمحر يكسر أوهلما ويفتح اثلثهما، وينشد: إن ل4َتَسمََّعْت أو تبصرْت فلم تر شيئاً تظنته تظنيا )

 ( *5لكنه * معنة مفنه )
_________ 

 ( عبد هللا بن أوىف.1)
 ( يف االساس: " ونعدل ".2)
 .( يف االساس: " كما يعدل "3)
 ( أي عملت ابلظن.4)
 ( يف اللسان: ويروى:5)

 كالذئب وسط العنه * واملعنة: املعرتضة. واملفنة: الىت أتتى بفنون من العجائب.
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 ( .1إال تره تظنه * والسمعمع: الصغري الرأس، وهو فعلعل ) لريح حول القنه *مسعنة نظرنه * كا
 الَسَمْيدَُع ابلفتح: السيِ ُد املوط أ األكناِف، وال تقل مُسَْيدٌَع بضم السني. ]مسدع[
 ٌع، أي مجيٌل، وامرأة َسنيعٌة. وقد َسُنَع ابلضم سناعة.رجٌل َسني ]سنع[
( * 2قال القطامي: وُكنَّا كاحلريِق َلدى ِكفاٍح )واجلمع الساع والساعاُت.  الساعُة: الوقُت احلاضُر، ]سوع[

ساَوَعًة من فَيْخبو ساعًة ويـَُهبُّ ساعا * وساَعٌة َسْوعاُء، أي شديدٌة. كما يقال ليلٌة ليالُء. وتقول: عاملُته مُ 
ُة: القيامُة. وجاءان بعد َسْوٍع من الساعِة، كما تقول ُمياَوَمًة من اليوم، وال يستعمل منهما إال هذا. والساعَ 

 سم صنم كان لقوم نوحالليل، وبعد ُسواٍع، أي بعد هدء منه. وسواع أيضا: ا
_________ 

 . كذا يف نسخة االصل.( وامرأة مسعمعة كأهنا غول، والشيطان اخلبيث يقال له مسعمع1)
 ( قوله " لدى كفاح " يف نسخة بدله " أصاب غااب ".2)
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السالم، مث صار هلذيل، وكان برهاط حيجون إليه. وأسعت االبل: أمهلُتها، فساَعْت هي َتسوُع َسْوعاً.  يهعل
عى. ورجٌل مضياٌع ِمْسياٌع للمال، وهو ُمضيٌع مسيع، عن ومنه قيل ضائٌع ساِئٌع. وانقٌة ِمْسياٌع: تذهب يف املر 

 أىب عبيد.
 ( :1ال الراجز )ُسيوعاً، أي جرى واضطرب على وجه األرض قساَع املاُء والسراُب َيسيُع َسْيعاً و  ]سيع[

( : 3قال القطامى )( * واالْنِسياُع مثله. والَسياُع: الطنُي ابلتنب الذي يطني به. 2فهن خَيِْبْطن السراَب األْسَيعا )
 ( *4فلما أن جرى مسن عليها * كما طينت ابلفدن السياعا )

_________ 
 ( رؤبة.1)
 ( بعده:2)

 مي بني عربين معا شبيه
 ( يصف انقته.3)
ظن أن لن تستطاعا * إذا ( يروى: " كما بطنت "، وبعد هذا البيت: أمرت هبا الرجال ليأخذوها * وحنن ن4)

 ْلنا * إليَك إليَك! ضاق هبا ذراعا * =التياز ذو الَعَضالت قُـ 
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 ( .1: سيعت احلائط. واملسيعة: املاجلة )وهو مقلوب، أي كما طينت ابلسياع الفدن وهو القصر. تقول منه
 فصل الشني

الِشَبُع: نقيُض اجلوع. يقال: َشِبْعُت خبزًا وحلماً، ومن ُخْبٍز وحلٍم، ِشَبعاً. وهو من مصادر الطبائع.  ]شبع[
ا قالوا امرأٌة َشْبعى اخلَ  ْلخاِل، إذا والِشْبُع ابلتسكني: اسُم ما أشبعك من شئ. ورجل شبعان وامرأٌة َشْبعى. ورمبَّ

األمر وَرويُت، إذا كرهَته. ومها على االستعارة. وَأْشبَـْعُتُه من اجلوع، مألْته من مِسَِنها. وتقول: َشِبْعُت من هذا 
 وَأْشبَـْعُت الثوب من الِصْبِغ. وثوٌب َشبيُع الغزِل، أي كثريه. واملَُتَشبِ ُع: املتزيِ ُن أبكثر مما عنده، يتكثَّر

_________ 
لكالم إذا التياز ذو العضالت ضاق هي مطلية ابلشحم. والتياز: القصري الغليظ مع شدة، وأصل ا = يقول:

 هبا ذرعا قلنا له تنح عنها ال تطأك. وإليك معناه تنح، وقيل هنا معناه خذ.
( وهى خشبة ملساء يطني هبا. واملاجلة، كذا وردت يف هذه املادة هنا وىف اللسان. لكن يف اللسان 1)

 ح والقاموس )ملج( : " ماجل " بدون هاء.والصحا 
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َعٌة من طعام ابلضم، بذلك ويتزيَّن ابلباطل. ويف احلديث: "  املَُتَشبِ ُع مبا ال ميلك كالبس ثـَْويَبْ ُزوٍر ". وعندي ُشبـْ
 أي َقْدُر ما ُيْشَبُع به مرًَّة. قال يعقوب: هذا بلٌد قد َشِبَعْت غنمه، إذا قاربت الشبع.

 أبو عمرو: الشبادع: العقارب، واحدهتا شبدعة ابلكسر، والدال غري معجمة. واالمحر مثله. ع[بد ]ش
الَشجاَعُة: شدَّة القلب عند البأس. وقد شجع لرجل ابلضم فهو ُشجاٌع، وقوٌم ِشْجَعٌة وِشْجعاٌن،  ]شجع[

مثل فقيه وفقهاء. ونظريه غالم وغلمة وغلمان. ورجل شجيع وقوم شجعان مثل جريب وجرابن، وشجعاء 
وال يوصف به املرأُة. والَشَجُع يف اإلبل: وامرأٌة ُشجاَعٌة. قال أبو زيد: مسعت الكالبيِ ني يقولون: رجٌل ُشجاٌع. 

 سرعُة نـَْقل القوائم. قال ُسَويد بن أيب كاهل: فـَرَِكْبناها َعلى جَمْهوهِلا * بِصالِب األرِض فيهن شجع:
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 القوائم، وانقٌة َشِجَعٌة وَشْجعاُء. وحكى يعقوب عن الِلحياين: رجٌل يقال: مجٌل َشِجعُ  أي بصالب القوائم.
( ، وقوٌم ُشْجعاٌن وِشْجعاٌن. وقال أبو عبيدة: قوٌم ِشْجعٌة وَشْجَعٌة. وحكى أبو عبيدة: وقوم 1ُشجاٌع وِشجاٌع )

َوِج لقوَّتِه. وُيسمَّى به فيه ِخفٌَّة كاهلَ جاع. ويقال: الذي شجعة أيضا ابلتحريك. واالشجع من الرجال مثل الشُ 
 ( :2األسد، قال الشاعر )

( * يعىن الدهر. وأشجع: قبيلة من غطفان. وشجع: قبيلة من عذرة. 3أَبْشَجَع َأخَّاٍذ على الدهِر ُحْكَمُه )
 وشجع: قبيلة من كنانة. واالشجع: ضرب من احليات، وكذلك الشجاع.

_________ 
ب، وغراب، وأمري، وكتف، وعنبة، وأمحد: الشديد القلب عند لشجاع كسحاب، وكتا( يف القاموس: ا1)

البأس ج شجعة مثلثة، وشجعة حمركة، وشجاع كرجال، وشجعان ابلضم والكسر، وشجعاء " أي ابلضم ". 
 لرجال.وهى شجاعة مثلثة وشجعة كفرحة، وشريفة، وشجعاء ج شجائع وشجاع، وشجع بضمتني، أو خاص اب

 ى.( االعش2)
 ( عجزه:3)

 أي ما أتتى احلوادث أفرق:فمن 
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وتزعم العرب أن الرجل إذا اشتد جوعه تعرضت له بطنه يف حية يسموهنا الشجاع والصفر. وقال أبو خراش 
خياطب امرأته: أرد شجاع البطن لو تعلمينه * وأوثر غريى من عيالك ابلطعم * واالشاجع: أصول األصاِبع 

، الواحُد َأْشَجٌع، ومنه قول لبيد: اليت تتصل بعصبِ   ظاهِر الكفِ 
ُلها حىت ُتواري َأْشَجَعْه * وانس يزعمون انه إشجع، مثال إصبع. ومل يعرفه أبو الغوث. وشجعته، إذا قلت يُْدخِ 

 له أنت ُشجاٌع، أو قوَّْيَت قلبه. وَتَشجََّع، أي تكلف الشجاعة.
الدين. وقد َشرََع هلم  َع هللا لعباده منمورُد الشاربِة. والَشريَعُة: ما َشرَ الَشريَعُة: َمْشَرَعُة املاِء، وهو  ]شرع[

َيْشرَُع َشْرعاً، أي سن. والشارع: الطريق االعظم. وشرع املنزل، إذا كان اببه على طريٍق انفذ. وَشَرْعُت 
ه من أم احلمارس البكرية. اإلهاَب، إذا سلْخَته. وقال يعقوب: إذا شققَت ما بني الرجلني مث سلخَته. قال: مسعت

 اً، أي خضت.وَشَرْعُت يف هذا األمر ُشروع
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وشرعت الدواب يف املاء َتْشرَُع َشْرعاً وُشروعاً، إذا َدَخَلْت، وهي إبٌل ُشروٌع وُشرٌَّع، وَشَرْعُتها أان. ويف املثل: " 
ويف املثل: " َشْرُعَك ما بـَلََّغَك املََحلَّ "، ُيْضَرُب يف  أهوُن الَسْقي الَتْشريُع ". ويقال: َشْرُعَك هذا، أي َحْسُبَك.

ومررت برجل شرعك من رجٍل، أي َحْسِبَك. واملعىن أنَّه من النحو الذي َتْشرَُع فيه وتطُلبه.  التبلغ ابليسري.
ْلنا منُكْم ِشْرَعًة وِمْنهاجاً يستوي فيه الواحد واملؤنَّث واجلمع. والِشْرَعُة: الَشريَعُة، ومنه قوله تعاىل: " ِلُكلٍ  َجعَ 

، وهذا ِشرُْع هذا، ومها ِشْرعاِن أي ِمْثالِن. والِشْرَعُة أيضاً: الَوتـَُر، ". ويقال أيضاً: هذه ِشْرَعُة هذه، أي ِمثُلها
ا قالوا لل بعري إذا رفع واجلمع ِشرٌْع وِشرٌَع، وِشراٌع مجع اجلمع، عن أيب عبيد. والِشراُع أيضاً: ِشراُع السفينِة. ورمبَّ

وَأْشَرَعُت ابابً إىل الطريق، أي فتحُت. عنَقه: قد رفع ِشراَعُه. ورمٌح ِشراِعيٌّ، أي طويٌل، وهو منسوٌب. 
 وَأْشَرْعُت الرمَح ِقبَـَلُه، أي سدَّدته، فَشرََع هو. ورماح شرع. قال عبد هللا بن

 أوىف اخلزاعى يهجو امرأة ( [1]أىب )
_________ 

 اللسان.( التكملة من 1)
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 وليست بتاركة حمرما * ولو حف ابالسل الشرع * وحيتان شرع، أي شارِعاٌت من غمرة املاء إىل اجلد.
 ( . وِمطرقٌة ُمَشْرَجَعٌة، أي ُمَطوَّلٌة ال حروف لنواحيها.1الَشْرَجُع: الطويُل. والَشْرَجُع: اجلِنازة ) ]شرجع[
زِمامها. تقول منه: َشَسْعُت النعَل. وقال أبو الغوث: اليت ُتَشدُّ إىل حُد ُشسوِع النعل الِشْسُع: وا ]شسع[

َشسَّْعُت النعَل ابلتشديد، وكذلك َأْشَسْعُتها. والشاِسُع والَشسوُع: البعيُد. وفالٌن ِشْسُع ماٍل، إذا كان حسَن 
 القيام عليه.

 ع أشعة وشعع.ا كالقضبان، واجلمُشعاُع الشمس: ما يُرى من ضوئها عند ذرورِه ]شعع[
_________ 

( بعده يف املخطوطة: قال عبدة بن الطبيب: ولقد علمت أبن قصرى حفرة * غرباء حيملىن إليها شرجع * 1)
 وقال النابغة الذبياىن: وعنس براها رحليت فكأهنا * إذا جنأت فوق الذراعني شرجع:

(3/1237) 

 

هلا القدر: " إنَّ الشمَس تطلع من َغِد يوِمها ال ُشعاَع وقد أشعت الشمُس: َنَشَرْت ُشعاَعها. ومنه حديث ليلة 
( : َطَعْنُت ابَن عبِد 1بن اخلطيم )". الواحدة ُشعاَعٌة. والَشعاُع ابلفتح: تـََفرُُّق الدِم وغريِه وانتشارُه. قال ا

أي متفر ٌق. ونفٌس َشعاٌع: ( َأضَاءها * ويقال أيضاً: رأٌي َشعاٌع، 2القيِس َطعنَة اثئٍر * هلا نـََفٌذ لوال الُشعاُع )
ُتِك ع3تفرََّقْت مِهَُمها. قال قيس بن امللوَّح ) ِت مَجيُع * ن هذا وأَن( : فـََقْدُتِك من نفٍس َشعاٍع أمل َأُكْن * هَنَيـْ

َشعَّ بوَلُه  وَشعاُع السنبِل أيضاً: َسفاُه. وقد َأَشعَّ الزرُع: أخرج شعاَعُه. وَأَشعَّ البعرُي بـَْوَلُه، أي فـَرََّقُه. وكذلك
 يشعه. وظل شعشع: ليس بكثيف، وُمَشْعَشٌع أيضاً. وَشْعَشْعُت الشراَب: مزجُته ابملاء.

_________ 
 ( قيس.1)
ل أبو يوسف: أنشدين ابن معن عن االصمعي: لوال الشعاع، بضم الشني، وقال هو ضوء للسان: وقا( يف ا2)

لتشبيه. ويروى الشعاع بفتح الشني، وهو تفرق الدم الدم ومحرته وتفرقه. فال أدرى أقاله وضعا أم على ا
 وغريه.

 ( ويقال قيس بن ذريح.3)
 (3 -صحاح  - 156)
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 والشعشاع: املتفرق. قال الراجز:
ِة غرُي متفر ِِقها. ورجٌل َشْعشاٌع، أي طويٌل حسٌن،  َصْدُق الِلقاِء َغرْيُ َشْعشاِع الَغَدْر * يقول: هو مجيُع اهلمِ 

. قال ذو الرمة: هيهات خرقاء إال أن يقرهبا * ذو العرش والشعشعاانت الَشْعَشعاُن. وانقٌة َشْعشعانَةٌ  وكذلك
 ( * والشعلع: الطويل، بزايدة الالم.1العياهيم )

 ( [ . الوتر. تقول: كان وترا َفَشفَّْعُتُه َشْفعاً. والُشْفَعُة يف الدار2الَشْفُع: خالُف الزوج، وهو ]خالف ) ]شفع[
ِة وصاحب الَشفاَعِة. وانقٌة شاِفٌع: يف بطنها ولٌد ويتبعها آخر. تقول منه: واألرض. والَشفيُع: صاحب الُشْفعَ 

قاً فأاته بشاٍة شاِفٍع فلم أيُخْذها وقال: ائتين مبُْعتاٍط ". قال  َشَفَعِت الناقُة َشْفعاً. ويف احلديث: " أنَّه بعث مصدِ 
ا َشَفَعها وَشَفَعْتُه هي. وانقٌة َشفوٌع، وهي اليت جتمع ولُدها، مسِ يْت شاِفعاً ألن  ولدهأبو عبيد: فالشاِفُع اليت معها 

 بني حِمَْلَبنْيِ يف َحْلَبٍة واحدٍة.
_________ 

 ( يف االصل " الغياهيم " ابملعجمة، صوابه من اللسان.1)
 ( التكملة من اللسان.2)
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يف فالن َفَشفََّعين فيه تشفيعا. وبنو شافع، من  ْشَفَع يل إليه وَتَشفَّْعُت إليهواستشفعته إىل فالن، أي سألته أن يَ 
 ( .1ي )بىن املطلب بن عبد مناف، منهم الشافع

الُشكاعى: نبٌت يـَُتداوى به. قال األخفش: هو ابلفارسية: َجْرَخْه. وأنشد لعمرو بن أمحر الباهلي:  ]شكع[
ًة * وَأقْـبَـْلُت َأْفواَه الُعروِق املَكاِواي * قال سيبويه: هو واحٌد ومجٌع. وقال غريه: َشرِْبُت الُشكاعى والَتَدْدُت أَلِ  دَّ

لَشَكُع ابلتحريك: الوجُع والغضُب أيضاً. وقد َشِكع ابلكسر. يقال: ابت َشِكعاً، الواحدة منها ُشكاعاٌة. وا
 َوِجعاً ال ينام. وَأْشَكَعُه، أي أغضبه، ويقال أمله وأضجره.

الَشَمُع بفتحتني: الذي ُيْسَتْصَبُح به. قال الفراء: هذا كالم العرب، واملولَّدون يقولون مَشٌْع ابلتسكني  ]مشع[
 عة أخص منه.( . والشم2)

_________ 
 ( التكملة من املخطوطة.1)
 ( يف اللسان: قال ابن سيده: وقد غلط، الن الشمع والشمع لغتان فصيحتان.2)
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 َطع نوره. قال الراجز:لِسراُج، أي سويقال: أمشع ا
( 1ع يْشَمُع مَشْعاً ومُشوعاً وَمْشَمَعًة. قال اهلَذيل )كَلْمِع بـَْرٍق أو ِسراٍج أمشعا * واملشمعة: اللعب واملزاح. وقد مشََ 

ع املشمعة ( * جُبْهدي من َطعاٍم أو بساط * وىف احلديث: " من تتب2يذكر أضيافه: َسأَْبَدُؤُهْم مَبْشَمَعٍة وآيت )
اء: اللعوب ( [ ". أي من عبث ابلناس أصاره هللا إىل حالة يعبث به فيها. والشموع من النس3]يشمع هللا به )

 الضحوك.
 ( :4الَشناَعُة: الفظاعُة. وقد َشُنَع الشئ يشنع فهو شنيع وأشنع، ومنه قول الشاعر اهلذىل ) ]شنع[

َعُة. وشَ 5واليوم يوم أشنع )  نـَّْعُت عليه َتْشنيعًا. والَتْشنيُع أيضاً: التشمرُي، يقال: َأْشنَـَعتِ ( * واالسُم الُشنـْ
_________ 

 ( املتنخل.1)
  اللسان: " وأثىن ".( يف2)
 ( التكملة من اللسان.3)
 ( أبو ذؤيب.4)
 : كريه( بيته: متحاميني اجملد كل واثق * ببالئه واليوم يوم أشنع * وروى " يتناهبان اجملد " وهو أجود. وأشنع5)
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: الناقة أيضا، أي مشرت. حكاه أبو عبيد عن االصمعي. وشنعت فالانً، أي استقبحته وس ئمته. قال كثريِ 
 ( * ويروى:1وَأمْساُء ال َمْشُنوَعٌة مباللٍة * لدينا وال َمْقِليٌَّة إْن تـََقلَِّت )

ي جدت. قال الراجز: كأنه حني بدا تشنعه * أسيئي بنا أو أحسىن ال ملومة * وَتَشنـََّعْت اإلبل يف السري، أ
تشنعت الغارة: بثثتها. والفرس: ركبته وعلوته. ( أبعلى قنتني مرتعه * و 2وسال بعد اهلمعان أخدعه * جأب )

 والسالح: لبسته.
 ( يصف جبال:3الشوُع ابلضم: شجُر البان، الواحدة شوعة. وقال ) ]شوع[

 ( *4أبكنافه الشوع والغريف )
_________ 



 ( يف اللسان: " وال مقلية ابعتالهلا ".1)
 ر الغليظ.( يف االصل " جاءت "، صوابه من اللسان. واجلأب: احلما2)
 ( أحيحة بن اجلالح، أو قيس بن اخلطيم.3)
 ( يف اللسان: " حبافتيه ". وصدره:4)

 معرروف أسبل جباره:
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 ه ومل يُوَلد بينهما.ِلَد بعدللذي وُ  ويقال: هذا شوع هذا، ابلفتح، وَشْيُع هذا،
شاَع اخلرُب َيِشيُع َشْيعوَعًة، أي ذاع. وسهٌم ُمشاٌع وسهٌم شاِئٌع، أي غري مقسوٍم، وسهٌم شاع أيضا، كما  ]شيع[

يقال سائر الشئ وساره. وأشاع اخلرب، أي أذاعه فهو رجٌل ِمْشياٌع، أي ِمذايٌع. وقوهلم: حيَّاكم هللا وَأشاَعُكُم 
ا يقوله الرجل جعله هللا الَم، أيالس  صاحباً لكم واتبعاً. وشاَعُكُم السالُم، كما تقول عليكم السالم. وهذا إمن 

ألصحابه إذا أراد أن يفارقهم، كما قال قيس ابن زهري ملا اصطلح القوم: " اي بىن عبس شاعكم السالم، فال 
ليوم عقبه وولده. وأشاعت الناقة وهناك ا ية عمان،نظرت يف وجه ذبيانية قتلت أابها أو أخاها " وصار إىل انح

َعُه. وقوهلم:  ببوهلا، إذا رمْت به وَقطََّعْتُه، مثل أوزعْت ببوهلا. والَشْيُع: امِلقداُر ; يقال: أقام فالٌن شهرًا أو َشيـْ
َعُه، أي بعده. وينشد )  (1آتيك غدًا أو َشيـْ

_________ 
 ( لعمر بن أىب ربيعة.1)

(3/1240) 

 

( * والشيع أيضا: ولد األسد. وَشيـَّْعُتُه عند رحيله. 1عنا * أو شيعه أفال تودعنا )غدا تصداخلليط قال 
واملَُشيَُّع: الشجاُع. وشيَعُة الرجِل: أتباُعه وأنصارُه. يقال: شايـََعُه، كما يقال واالُه من الويلِ . واملُشاِيُع أيضاً: 

َشيـَّْعُت الناَر، إذا ألقيَت عليها حطباً ُتذكيها به.  السكيت:ال ابن الالحُق. وَشيـَّْعُتُه ابلنار، أي أحرقته. ق
وَتَشيََّع الرجل، أي ادَّعى دعوى الشيَعِة. وَتشاَيَع القوُم، من الشيَعِة. وكلُّ قوٍم أمرهم واحٌد يتبع بعُضهم رأَي 

ِشَيِع املاضية. قال ذو الرمة: م من الأبمثاهلبعض فهم ِشَيٌع. وقوله تعاىل: }كما فُِعَل أبَِْشياِعِهْم ِمْن قـَْبُل{ ، أي 
أستحدَث الركُب عن َأْشياِعِهْم َخرَبًا * أم راَجَع القلَب من َأْطراِبِه َطَرُب * يعين عن أصحاهبم. وشاَعُه ِشياعاً، 



 يدأي تَِبَعُه. وشاَيَع الراعي إببله ُمشايـََعًة وِشياعاً، أي صاح هبا ودعاها إذا استأخر بعضها. قال لب
_________ 

 ( يف اللسان: " أفال تشيعنا ".1)
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( * والشياع: دق احلطب تشيع به النار، 1ون أرساال وخنلف بعدهم * كما َضمَّ أخرى التالياِت املشايع )فيمض
 كما يقال ِشباٌب للنار، وِجالٌء للعني. والِشياُع: صوت مزمار الراعي، ومنه قول الشاعر:

 حنني النيب تطرب للشياع
 فصل الصاد

إْصَبٌع وُأْصَبٌع بكسر اهلمزة وضمها والباء مفتوحة فيهما، ولك أن اإلْصَبُع يذكَّر ويؤنَّث، وفيه لغات:  ]صبع[
تـُْتِبَع الضمَة الضمَة فتقول ُأْصُبٌع، ولك أن تـُْتِبَع الكسرَة الكسرَة فتقول إْصِبٌع. وفيه لغة خامسة ِإْصِبٌع مثال 

وه إبْصَبِعَك مغتاابً. وَصبَـْعُت فالانً بَـْعُت بفالن وعلى فالن َأْصَبُع َصْبعاً، إذا أشرَت حناْضِرْب. قال أبو زيد: صَ 
 على فالٍن: َدَللُتُه عليه ابإلشارة. وقال أبو عبيد يف املصنَّف: صبعت

_________ 
أحدث الدهر  ( قبله: تبكى على إثر الشباِب الذي مضى * َإاَل إنَّ أخدان الشباب الرعارع * أجتزع مما1)

 ابلفىت * وأى كرمي مل تصبه القوارع:
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( . ويقال: للراعي 1االانء، إذا كان فيه شراب فوضعت عليه إْصبَـَعَك حىتَّ سال عليه ما فيه يف إانء آخر )
 ( : َضعيُف الَعصا ابدي الُعروِق َترى له *2على ماشيته إْصَبٌع، أي أثٌر حسٌن. وأنشد األصمعي للراعي )

 (3اُس إْصَبعا )عليها إذا ما َأْجَدَب الن
الَصَتُع: التواٌء يف ُعنق الظليم وصالبٌة. قال: عاري الظَنابيِب ُمْنَحصٌّ َقواِدُمُه * يـَْرَمدُّ حىت َترى يف رأسه  ]صتع[

ل *  ( : الصلب الرأِس. قال الطرمَّاح بن حكيم: صنتع احلاجبني خرطه البق4صتعا * والصنتع من الطغام )
 بداي قبل استكاك الرايض

الَصْدُع: الشقُّ. يقال: َصَدْعُتُه فاْنَصدََع هو، أي انشقَّ. والَصديُع: الصبُح. والَصديُع: الِصْرَمُة من:  صدع[]



 اإلبل، والفرقة من الغنم.
_________ 

 ( كذا. وىف اللسان والقاموس: " حىت سال عليه ما يف إانء آخر ".1)
 ( يصف راعيا.2)
 يت.يشار إليه ابالصابع إذا رئ ( أي3)
 ( كذا: والذى يف القاموس " النعام ".4)
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 وصدعت الفالة: قطعتها. وصدعت الشئ: أظهرته وبينته. ومنه قول أيب ذؤيب:
ْع مبا ( * يقال: َصَدْعُت ابحلقِ ، إذا تكل مت به جهارًا. وقوله تعاىل: }فاْصدَ 1َيَسٌر يُفيُض على الِقداِح وَيْصدَُع )

َمر{ . قال الفراء: أراد فاْصدَْع ابألمر، أي َأْظِهْر ديَنَك. أبو زيد: صدعت إىل الشئ أصدع ُصدوعاً: ِمْلُت تـُؤْ 
إليه. وما َصَدَعَك عن هذا األمر، أي ما صرفك. والَتْصديُع: التفريُق. وَتَصدََّع القوم: تفرَّقوا. والُصداُع: وجُع 

َعُة ابلكسر: الِصْرَمُة من اإلبل والِفْرَقُة من الغنم. يقال: َصَدْعُت الغنم عاً. والِصدْ الرأس. وُصد َِع الرجل َتْصدي
ِصْدَعَتنْيِ، أي ِفْرقتني، وكل واحدة منهما ِصْدَعٌة. ورجٌل َصدٌْع ابلتسكني وقد حيرَّك، وهو الضرُب اخلفيُف 

. فأمَّا الَوِعُل فال يقال فيه إال َصدٌَع ابلتحري ط منها ليس ابلعظيم وال الصغري، ك، وهو الوساللحم الشابُّ
 ولكنه وعل بني

_________ 
 ( صدره:1)

 وكأهنن راببة وكأنه:
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وعلني. وكذلك هو من الظباء واحلُُمِر. قال الراجز: اي رب أابز من الُعْفِر َصدَْع * تـََقبََّض الذئُب إليه واْجَتَمْع 
 أي تفر قاً يف الرأي واهلوى. ( * يقال رأيت بني القوم َصَدعاٍت،1)

ْعُتُه َفَصَرْعُتُه َصْرعاً وِصْرعاً، الفتح لتميم والكسر لقيس، عن يعقوب. واملَْصرَُع: مكاٌن ومصدٌر. صارَ  ]صرع[
 ( *3( : مَبْصَرِعنا النُـْعماَن يوَم أَتَلََّبْت * علينا متيم من شظى وصميم )2قال الشاعر )



_________ 
طجع * االابز: الذى يقفز. والعفر: من الظباء أال دعه وال شبع * مال إىل أرطاة حقف فاض( بعده: ملا رأى 1)

الىت تعلو ألواهنا محرة. تقبض: أي مجع قوائمه ليثب على الظىب. ملا رأى أال دعه: يعىن الذئب. واحلقف: 
 املعوج من الرمل.

 ( هو هوبر احلارثى.2)
القوم والدخالء عليهم ه إىل هاىب الرتاب عقيم * والشظى: أتباع ( بعده: تزود منا بني أذنيه طعنة * دعت3)

 ابحللف.
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والصرعة مثل الركبة واجللسة، يقال: " سوء االستمساِك خرٌي من ُحْسِن الِصْرَعِة ". ورجل صرعة، مثال مهزة، 
يضاً: لٌَّة معروفة. والَصرُْع أرع ألقرانه. والَصرُْع: عِ أي يصرع الناس كثريا. ورجل صريع مثال فسيق: كثري الص

د للكثرة. والَتْصريُع يف الِشعر: تقفية  واحد الُصروِع، وهي الُضروُب والفنوُن. ومررت بَقْتلى ُمَصرَّعنَي، شدِ 
، من ُغْدَوَة إىل امِلْصراِع األوَّل، وهو مأخوذ من ِمْصراِع الباب، ومها ِمْصراعاِن. والَصْرعاِن: الغداُة والعش يُّ

ومن انتصاف النهار إىل سقوط القرص صرع. يقال: أتيته صرعى النهاِر، أي اف النهار َصرٌْع ابلفتح، انتص
ِن َتِرُد ُغْدَوًة َوَعِشيًَّة. قال ذو الرمة: كأنين انزٌِع يـَْثنيِه عن َوَطٍن * َصْرعاِن رائَحًة َعْقٌل َوتـَْقييُد * والَصْرعاِن: إِبال

ر: امِلْثالِن، يقال: مها ِصْرعاِن، وِشْرعاِن، وِحْتناِن كثرهتا. والِصْرعاِن ابلكسمها حني َتْصُدُر األخرى لإحدا
 ( . ويقال أيضاً: طلبت من فالٍن حاجًة فانصرفُت وما أدري على أيِ  ِصْرَعْي أمره هو؟1وِقْتالِن، كلُّه مبعىًن )

_________ 
 ( أي مثالن.1)
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ْ يل أمُره. قال يع وما َودَّْعُت لَْيلى وما َدَرْت * على َأيِ  ِصْرَعْي َأْمرِها قوب: وأنشدين الكاليبُّ: فُرْحُت أي مل يـَُبنيَّ
 تـََروَّْحُت من عندها أم قاِطعاً. والَصريُع: الَسْوُط أو القوُس الذى مل ينحت منه شئ، أَتـََروَُّح * يعين َأواِصالً 

 ويقال الذي َجفَّ عوده على الشجر.
َعًة وَصْعَصاعاً فـََتَصْعَصَع، مثل زعزعته فتزعزع، أي فرَّقته فتفرَّق. وذهبت اإلبل ُه َصْعصَ َصْعَصْعتُ  ]صعصع[



 ة: أبو قبيلة من هوازن، وهو صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن.صعاصع، أي اندة متفرقة. وصعصع
 الَصْفُع: كلمٌة مولَّدة ; والرجل صفعان. ]صفع[
، أي ذهب. وفالٌن من أهل هذا الُصْقِع، أي من ويقال: ما أدري أين َصَقعَ  الُصْقُع ابلضم: الناحية. ]صقع[

 (1هذه الناحية. وقول أوس )
_________ 

 أاب دليجة من حلى مفرد * صقع من االعداء يف شوال:( بيت أوس: أ1)
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.... من حلى مفرد * صقع....... * قال ابن االعرايب: هو املتنحى. وقد َصِقَع، أي عدل عن الطريق. 
ْصَقُع صقعا، أي اهنارت، عن أىب عبيد. والصقع أيضا: كالِغم  أيخذ ابلنَـَفس من شد ة وَصِقَعِت البئُر أيضاً تَ 

 احلر. قال ُسَويد بن أيب كاهل:
والصقعاء: الشمس. قالت ابنة أىب االسود الدؤىل البيها يف يوم شديد احلر:  ( *1أيخذ السائر فيها كالصقع )

فوقك، والرمضاء من حتتك. فقالت: أردت أن احلر شديد.  اي أبت، ما أشد احلر! قال: إذا كانت الصقعاء من
من الُدهن، قال: فقويل إذن: ما أشد احلر. فحينئذ وضع ابب التعجب. والصقاع: خرقة تقي هبا املرأُة مخارها 

ا قيل للربقع ِصقاٌع. والصقاع أيضا: شئ يشد به أنف الناقة، وقد فسرانه يف )درج( يف ابب اجليم. قال  ورمبَّ
 امى: إذا رأس رأيت به طماحا * شددت له الغمائم والصقاعا *القط

_________ 
 ( يف االصل " الصقع " صوابه من اللسان واملفضليات. وصدر البيت:1)

 ج اللحم هبا:يف حرور ينض
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واالصقع من اخليل والطري وغريمها: الذي يف وسط رأسه بياٌض. يقال ُعقاٌب َصْقعاُء، واالسُم الُصْقَعُة، 
 ( :1على صوقعته. قال الراجز ) وموضعها من الرأس الَصْوقـََعُة. وَصَقْعُتُه، أي ضربُته

صقع الديُك، أي صاح، وابلسني أيضاً. وخطيٌب ( * وصوقعة الثريد: وقبته. و 2والصقع من خابطة وجرز )
ِمْصَقٌع، أي بليٌغ. وَصَقَعْتُه الصاقعة: لغة يف صعقته الصاعقة. والَصقيُع: الذي يسُقط من السماء ابلليل شبيٌه 



 فهى مصقوعة. ابلثلج. وقد ُصِقَعِت االرض
وموضعه الَصَلَعُة ابلتحريك، وكذلك  رجٌل َأْصَلُع بنيِ  الَصَلِع، وهو الذي احنسر شعر مقدَّم رأسه، ]صلع[

الُصْلَعُة ابلضم. وُعْرَفَطٌة َصْلعاُء: سقطْت رءوس أغصاهنا. والَصْلعاُء: الداهيُة. والَصْلعاُء من الرمال: ما ليس 
 ن احلي ات: الدقيُق العنق، كأن رأسه بندقة.( م3فيه شجر. واأُلَصْيِلُع )

_________ 
 ( رؤبة.1)
 ( قبله:2)

 ات وطعن وخزابملشرفي
 ( واالصلع أيضا.3)
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والصالع ابلضم والتشديد: العريض من الشجر، الواحدة ُصالََّعٌة. وكذلك الُصلَُّع، كأنَّه مقصور منه. قال 
: الُصلَّ   ُع: املوضُع الذي ال يـُْنِبُت. وأصله من صلع الرأس.األصمعيُّ

، أي ضرب عنَقه. والَصْلَفَعُة أيضاً: اإلعداُم. يقال: َصْلَفَع َصْلَفَع ِعالَوَتُه، ابلفاء والقاف مجيعاً  ]صلفع[
 الرجُل، إذا أفلس، ابلفاء والقاف، وكذلك السلقعة ابلسني والقاف.

قال االمحر: صلمعت الشئ، أي اقتلعته من أصله. وقال الفراء: َصْلَمَع رأَسه، أي َحَلَقُه.  ]صلمع[
 والصلمعة: االفالس، مثل الصلفعة.

يقال: هو َأْصَمُع القلب، إذا كان متيقِ ظاً ذكيَّاً. واأَلْصَمعاِن: القلُب الذكيُّ والرأُي العازُم. واألْصَمُع:  ]صمع[
صمعاء. وىف احلديث: " أن ابن عباس كان ال يرى أبسا أبن يضحى ابلصمعاء ".  الصغري االذن، واالنثى

 والصمعاء: البُـْهمى إذا ارتفعت قبل أن تتفقأ.

(3/1245) 

 

تَـلَّْت ُقُذَذُه من الدم وغريه فانضمت، ومنه قول أىب ذؤيب:  ويقال: خرج السهم متصمعا، إذا ابـْ
( صمع الكعوب، أي صغار الكعوب. وأاتان بثريدة 2( * ويقال: الكالب )1سهما فخر وريشه متصمع )

َد رأُسها. وَصْوَمَعُة النصارى: فـَْوَعَلٌة م  ن هذا، الهنا دقيقة الرأس.ُمَصمََّعٍة، إذا ُدقِ َقْت وُحدِ 



نيعاً قبيحاً، أي فعل. والِصناَعُة: حرفُة الُصْنُع ابلضم: مصدر قولك َصَنَع إليه معروفاً. وَصَنَع به صَ  ]صنع[
َعًة،  َعُة الفرِس أيضًا: ُحْسُن القيام عليه. تقول منه: َصنَـْعُت فرسي َصْنعاً وَصنـْ َعُة. وَصنـْ الصاِنع، وعمله الَصنـْ

َعُه حىتَّ َشتا * انِعَم الباِل جَلوجاً يف الَسَنْن 3َصنيٌع. قال الشاعر )فهو فرٌس  نَـَقْلنا َصنـْ * وسيٌف َصنيٌع، ( : فـَ
. قال الشاعر )  (4أي جَمُْلوٌّ

_________ 
 ( صدره:1)

 فرمى فأنفذ من حنوص عائط
 ( يف اللسان: " للكالب ".2)
 ( عدى بن زيد.3)
 لعاصى، ميدح معاوية.( عبد الرمحن بن احلكم بن أىب ا4)
 (3 -صحاح  - 157)
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( * وامرأة َصناُع اليدين، أي حاذقٌة ماهرٌة بعمل اليدين. 1أببيض من أمية َمْضَرِحيٍ  * كأنَّ َجبيَنُه سيٌف َصنيُع )
( الصناعني العريش القعضا * ونسوة 2وامرأاتن صناعان. قال رؤبة: إما ترى دهري حناين حفضا * أطر )

أيضاً بكسر الصاد، أي صاِنٌع حاذٌق. وكذلك ، مثال قذال وقذل. ورجل صنيع اليدين وصنع اليديِن صنع
رجُل َصَنُع اليدين، ابلتحريك. قال أبو ذؤيب: وعليهما َمْسُروَداتِن َقضامُها * داُوُد أو صنع السوابغ تبع * 

نيَعًة. واْصطَنَـْعُت فالانً لنفسي، وهو هذه رواية االصمعي. ويروى: " صنع السوابغ ". واصطنعت عند فالٍن صَ 
، إذا اْصطَنَـْعَتُه وَخرَّْجَتُه. وقوهلم: ما صنعت وأابك، تقديره مع أبيك، الن مع والواو جيمعا ملا كاان َصنيَعيت

 لالشرتاك واملصاحبة أقيم أحدمها مقام اآلخر، وإمنا نصب لقبح العطف
_________ 

 ها * تكشف عن مناكبها القطوع( قبله: أتتك العيس تنفخ يف برا1)
 " ابلظاء املهملة، صوابه من اللسان ومما سبق يف )قعض( .( يف االصل: " أظر 2)
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على املضمر املرفوع من غري توكيد، فإن وكدته رفعت وقلت ما صنعت أنت وأبوك. والَتَصنُُّع: تكل ف ُحْسِن 
فَسها. واملُصانـََعُة: الُرْشَوُة. ويف املثل: " َمْن صاَنَع ابملال مل حيتشم من الَسمِت. وَتَصنـََّعِت املرأة، إذا َصنَـَعْت ن

جُيَْمُع فيه ماء املطر، وكذلك املَْصنَـَعُة بضم النون. واملصانع: احلصون.  طلب احلاجة ". واملَْصنَـَعُة: كاحلوض
يف النسبة إىل حران حرانىن، وإىل  وصنعاء ممدود: قصبة اليمن، والنسبة إليها صنعاين على غري قياس، كما قالوا

 ( وعاىن: مناىن وعناىن.1ماىن )
م: َيصوُع الَكِميُّ أقرانَه، إذا أاتهم من نواحيهم. صعت الشئ فانصاع، أي فرَّقته فتفر ق ومنه قوهل ]صوع[

 ( :2والرجُل َيصوُع اإلبَل، والتيُس يصوع املعز. ومنه قول الشاعر )
 وانصاع، أي انفتل راجعا ومر مسرعا. ( *3يصوع عنوقها أحوى زنيم )

_________ 
 ( أحد فالسفة الفرس.1)
 ( املعلى بن محال العبدى.2)
 ( عجزه:3)

 كما َصِخَب الغرمُي:له ظْأٌب  
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 والتصوع: التفرق. قال ذو الرمة:
هاج. وتصيع مثله. والصاع: املطمئن من  ( * وَتَصوَُّع النباُت: لغٌة يف َتَصوََّح إذا1َتَظلُّ هبا اآلجاُل عين َتَصوَُّع )

ا * َتكرو ) صاُع: ( بَكفَّْي الِعٍب يف صاِع * وال2األرض. قال املَُسيَُّب بن َعَلٍس: َمرَِحْت َيداها للَنجاِء كأمن 
غٌة الذي ُيكاُل به، وهو أربعة أمداٍد، واجلمع َأْصوٌُع، وإن شئَت أبدلَت من الواو املضمومة مهزًة. والُصواُع ": ل

 يف الصاِع، ويقال هو إانء يشرب فيه.
 فصل الضاد

 رب. وقالالَضْبُع: الَعُضُد، واجلمع أضباٌع مثل فرخ وأفراخ. وَضبَـْعُت الرجَل: مددُت إليه َضْبعي للض ]ضبع[
_________ 

 ( صدره:1)
 عسفت اعتسافا دونه كل جمهل

 ( يف االصل: " تكدو "، صوابه من اللسان.2)
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( * أي متدُّون َأْضباَعُكم إلينا ابلسيوف، ومندُّ َأْضباَعنا إليكم. وقال أبو 1صلح حىت َتْضَبعوان وَنْضَبعا ) * وال
َتْطَمُع *  عمرو: أي َتْضَبعوَن للصلح واملصاَفحِة. وأمَّا قول رؤبة: َوما َتين أْيٍد علينا َتْضَبع * مبا أَصْبناها وأخرى

لينا ابلدعاء. قال ابن السكِ يت: يقال قْد َضَبعوا لنا الَطريق، أي جعلوا لنا منه ِقسماً، فإنَّه أراد متدُّ أْضباَعها ع
َيْضَبعوَن. قال: وَضبَـَعِت اخليُل واإلبُل َتْضَبُع َضْبعاً، إذا مدَّْت أْضباَعها يف سريها وهي َأْعضادها. والناقُة 

ُع: أْن يهوي حبافره إىل َعضده. وكنا يف ضبع فالن ابلضم َعْت َتْضبيعاً مثله. وقال األصمعي: الضَّبْ ضاِبٌع، وَضبـَّ 
 ( ، أي يف كنفه وانحيته. والَضُبُع معروفة، وال تقل َضبُـَعٌة، ألن الذكر ضبعان، واجلمع ضباعني، مثل سرحان2)

_________ 
 ( لعمرو بن شأس. وصدره:1)

 دان * وأنشد ابن برى عجزه هكذا:نذود امللوك عنكم وتذو 
 حىت تضبعوا مث نضبعاإىل املوت 

 ( وكنا يف ضبع فالن مثلثة.2)
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( للذكر واالنثى، مثل سبع وسباع. 2( . واجلمع ِضْبعاانٌت وِضباٌع. وهذا اجلمع )1وسراحني. واالنثى ضبعانة )
واالضطباع الذى يؤمر به الطائُف ابلبيت: أن تدخل الرداء من حتت إبطك األمين وتردَّ طرفه على يسارك 

 ى االيسر، ومسى بذلك البداءوتبدي منكبك االمين وتغط
( . وضبعان َأْمَدُر، أي منتفخ اجلنبني عظيم 4الضبعني. وهو التأبط أيضا، عن االصمعي ) ( [3]أحد )

( : 5البطن، ويقال هو الذي َترَتَّب جْنباه، كأنَّه من املدر والرتاب. والَضُبُع أيضاً: الَسنُة اجمْلِدبُة. قال الشاعر )
أنت ذا نـََفٍر * فإنَّ قـَْومَي مل أَتُْكْلُهُم الَضُبُع * والَضَبُع ابلتحريك والَضبَـَعُة: ِشدَّة شهوة الناقة  أاب ُخراَشَة َأمَّا

 للفحل، وقد َضِبَعْت ابلكسر َتْضَبُع َضَبعاً، وأْضبَـَعْت أيضا اباللف.
_________ 

 ردا عليه إذ تبع اجلوهرى. يعرف. نقله حمشى القاموس( قوله واالنثى ضبعانة، قال ابن برى: هذا ال 1)
 . حمشى.( قوله وهذا اجلمع اخل. وكذا التثنية ضبعان بلفظ املذكر للخفة، كما حررته يف شرح الدرة. اهـ2)



 ( التكملة من القاموس.3)
 ( وقالوا: ضبع، وضبعان، وثالث أضبع وهى الضباع، وضبعان، وضبعاانن وثالثة ضبعاانت.4)
 عباس بن مرداس السلمى (5)
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وضبيعة: أبو حى من بكر، وهو ضبيعة ابن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن بكر ابن وائل، وهم رهط 
 االعشى ميمون بن قيس. وضباعة: اسم امرأة.

( ، فهو ضاِجٌع. واْضَطَجَع مثله، 1وعا )َضَجَع الرجل، أي وضَع جنبه ابالرض يضجع ضجعا وضج ]ضجع[
وأْضَجْعُتُه أان. وفالن حسن الضجعة، مثال الركبة واجللسة. وىف افتعل منه لغتان: من العرب من يقلب التاء 

طاء مث يظهر فيقول اضطجع، ومنهم من يدغم فيقول اضجع فيظهر االصلى، وال يقال اطجع الهنم ال 
مع بني حرفني مطبقني، ويبدل ملازىن: بعض العرب يقول الطجع، ويكره اجليدغمون الضاد يف الطاء. وقال ا

مكان الضاد أقرب احلروف إليها وهى الالم. وضجيعك: الذى يضاجعك. والتضجيع يف األمر: التقصرُي فيه. 
. وتضجع ويقال: َضجََّعِت الشمس، إذا دنت للمغيب، مثل َضرَّعت وَتضََّجَع يف األمر، أي تـَقََّعَد ومل يقم به

 السحاب: أرب ابملكان.
_________ 

 ( من ابب قطع وخضع.1)
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ورجل ضجعة مثال مهزة: يكثر االضطجاع كسال. قال الفراء: إذا كثرت الغنُم فهي الضاجعة والضجعاء. وأما 
قول عامر بن الطفيل: ال تسقىن بيديك إن مل أغرتف * نعم الضجوع بغارة أسراب * فهو اسم موضع. وقال 

 ة:ب. والضواجع: اهلضاب. قال النابغاالصمعي: هو رحبة لبىن أىب بكر بن كال
 ( * يقال ال واحد هلا.1ودوين راِكٌس والَضواِجُع )

الَضْرُع لكل ذات خفٍ  أو ِظْلٍف. وأْضَرَعِت الشاة، أي نزل لبُنها قـَُبيل النتاج. وشاٌة َضريٌع وَضريعٌة،  ]ضرع[
 ( يذكر إباًل وسوء مرعاها2عر )أي عظيمة الَضرْع. والَضريع: يبيُس الِشرْبِِق، وهو نبت. قال الشا

_________ 



 ( صدره:1)
 وعيد أىب قابوس يف غري كنهه * وىف اللسان: " فالضواجع ".

 ( هو قيس بن عيزارة اهلذىل.2)
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. 1وحبسن يف هزم الضريع فكلُّها * َحداَبء داميُة اليديِن َحروُد ) ( * وَضرََع الرجُل َضراعًة، أي خضع وذلَّ
 غريه. ويف املثل: " احلُمَّى أْضَرَعْتين َلَك ". والَضرَُع، ابلتحريك: الضعيف. وإنَّ فالانً لضارُِع اجلسم، هُ وأْضرعَ 

أي حنيٌف ضعيٌف. وَتَضرََع إىل هللا، أي ابتهل. قال الفراء: جاء فالن يَتَضرَُّع ويـَتَـَعرَُّض مبعىًن، إذا جاء يطلب 
للمغيب. ويقال أيضاً: َضَرَعِت الِقْدُر: أي حان أن تدرك. واملضارعة:  اإليك حاجًة. وتْضريُع الشمس: ُدنـُوُّه

( 2املشاهبة. وتضرع: موضع. قال عامر بن الطفيل وقد عقر فرسه: ونعم أخو الصعلوِك أْمِس تركُته * بَتْضرَُع )
 ( *3مَيْري ابليدين ويعسف )

_________ 
 اد تدر. وصف االبل بشدة اهلزال.ك( هزم الضريع: ما تكسر منه. واحلرود: الىت ال ت1)
 ( يف اللسان: " بتضروع ".2)
( قال ابن برى: أخو الصعلوك يعىن فرسه. وميرى بيديه: حيركهما كالعابث. ويعسف: ترجف حنجرته من 3)

 النفس.
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برك من ( : جبل بنجد. قال أبو ذؤيب: كأن ثقال املزن بني تضارع * وشابة 1وتضارع بضم التاء والراء )
 (2جذام لبيج )

ضعضعه، أي هدمه حىت األرض. وَتَضْعَضَعْت أركانه، أي اتََّضَعْت. وضعضعه الدهر فتضعضع، أي  []ضعع
، ومنه قول أيب ذؤيب:  خضع وذلَّ

( * وىف احلديث: " ما تضعضع امرؤ آلخر يريد به عرض الدنيا إال ذهب ثلثا 3َأين ِ لَرْيِب الَدْهِر ال أََتَضْعَضُع )
ن كل شئ. يقال رجٌل َضْعضاٌع، أي ال رأي له. وكذلك الَضْعَضُع، وهو ينه ". والضعضاع: الضعيف مد

 ومقصور منه. قال ابن االعرايب: الضع: رايضة البعري. وقال ثعلب: هو أن تقول له َضْع ليتأدَّب.



_________ 
 ( قال ابن برى: صوابه تضارع، بكسر الراء.1)
ان. والربك: االبل، أي الباركة فشبه ثقال املزن مزنة. وتضارع وشامة: موضع ( املزن: سحاب، الواحدة2)

 ابلربك. ولبيج: ملبوج به، أي ضرب هذا السحاب بنفسه فال يربح.
 ( صدره:3)

 وجتلدى للشامتني أريهم:
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ضفدع بفتح الدال. قال  يقولونالِضْفدُِع مثال اخلِْنِصِر: واحد الضفادِِع، واألنثى ِضْفِدَعٌة. وانس  ]ضفدع[
اخلليل: ليس يف الكالم فعلل إال أربعة أحرف: درهم، وهجرع، وهبلع، وقلعم وهو اسم. وقول لبيد: ميمن 

 أعدادا بلبىن أو أجا * مضفدعات كلها مطحلبه * يريد مياها كثرية الضفادع.
 رجٌل َضوَْكَعٌة: أي كثري اللحم ثقيل أمحق، حكاه أبو عبيد. ]ضكع[

( . ويقال أيضاً: هم عليَّ ِضَلٌع 1لضلع، بكسر الضاد وفتح الالم: واحدة الضلوع واالضالع )ا ضلع[]
جائرٌة. وتسكني الالم فيهما جائٌز. والِضَلُع أيضاً: اجلُبَـْيُل املنفرد. وقال أبو نصر: اجلبُل الذليُل املستِدُق. 

 يقال: انزل بتلك الضلع.
_________ 

لضلوع ما يلى الظهر، واالضالع ما يلى الصدر، وتسمى اجلوانح، والضلع ح أن ا( مفاد خمتار الصحا 1)
. حمشى ولكن نسخة املختار الىت معى ليس مشرتك بينهما. وهذا الفرق غري معروف الحد من أئمة اللغة اهـ

 فيها ذلك، فلعله يف خمتصر الصحاح غري املختار. قاله نصر.
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ُلَك ابلتسكني،  وضلع ابلفتح، َيْضَلُع َضْلعاً  أي مال وَجَنَف. والضاِلُع: اجلائُر. يقال: َضْلُعَك مع فالن، أي َميـْ
ُقِش الَشوْكَة ابلَشوكة فإنَّ َضْلَعها معها "، ُيْضَرُب للرجل خياصم آخر فيقول:  معه وهواك. ويف املثل: ال تـَنـْ

ُلَك. والَضَلُع  ان َضْلُعكَ اجعْل بيين وبينك فالانً، لرجل يهَوى هواه. ويقال: خاصمُت فالانً فك ، أي َميـْ عليَّ
( : وقد حَيِْمُل السيَف املَُجرََّب رَبُُّه * على َضَلٍع يف َمْتِنِه وهو قاِطُع * 1ابلتحريك: االعوجاج ِخْلَقَة. وقال )



 ل:تقول منه: َضِلَع ابلكسر َيْضَلُع َضَلعاً، وهو َضِلٌع. والَضَلُع أيضاً يف قول ُسَوْيِد بن أيب كاه
ُة وشدُة األضالع. 2ألخالِق فينا والَضَلع )َسَعَة ا ُة واْحِتماُل الَثقيِل، قاله االصمعي: والَضالَعُة: القو  ( * الُقوَّ

 ( . قال ابن السكيت: الفرُس الضليع: التام3تقول منه: َضُلَع الرجل ابلضم فهو َضليٌع )
_________ 

 ( حممد بن عبد هللا االزدي.1)
 ( أوله:2)

 مد لهالرمحن واحلجعل 
 ( ومجعه ضلع، ابلضم، كما يف القاموس.3)
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. واإلْضالُع: اإلمالُة. تقول اخللق اجملفر، الغليظ األلواِح، الكثري ال عصب. وَتَضل َع الرجل، أي امتأل ِشَبعاً وِرايًّ
 منه: مِحٌْل ُمْضِلٌع، أي ُمْثِقٌل. ومنه قول األعشى:

( * قال: ويقال فالن مضطلع هبذا االمر، أي قويٌّ عليه، وهو ُمْفَتِعٌل من الضالعِة. 1قال )ومَحٌْل ِلُمْضِلع األثْ 
ٌع ابإلدغام. وقال أبو نصر أمحد بن حامت: يقال هو ُمْضَطِلٌع هبذا األمر وُمطَِّلٌع له. قال: وال تقل َمطَّلِ 

 ، من قوهلم: اطََّلْعَت الثنية، أي َعَلْوهُتا، أي هو عاٍل فاالْضِطالُع من الَضالَعِة وهي القوة، واالطِ الُع من الُعُلوِ 
 ِيِه على هيئة االضالع.لذلك األمر ماِلٌك له. وَتْضليُع الثوِب: َجْعُل َوشْ 

 ( :2ضاَعُه َيضوُعُه َضْوعاً، أي حرَّكه وأقلقه وأفَزعه، ومنه قول الشاعر ) ]ضوع[
 (4، أي َتَضوََّر. قال اهلذىل )( * وانضاَع الفرخُ 3َيُضوُع ُفؤاَدها منه بُغاُم )

_________ 
 ( صدره:1)

 عنده الرب والتقى وأسى الشق
 ( هو بشر بن أىب خازم.2)
 صدره:( 3)

 وصاحبها غضيض الطرف أحوى
 ( أبو ذؤيب.4)
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ري الليل من ان ينضاعان يف الفجر كلَّما * َأَحسَّا َدِويَّ الريِح أو صوَت انِعِب * والُضَوُع: طائٌر من طفرخي
جنس اهلاِم. وقال املفضَّل: هو ذََكُر البوم، ومجعه أْضواٌع وضيعاٌن. والضواُع: صوته. وضاَع امِلْسُك وَتَضوََّع 

( : َتَضوََّع ِمْسكاً َبْطُن نـَْعماَن أْن َمَشْت * به زَيـَْنٌب يف 1ُنمريي )وَتَضيََّع، أي حترَّك وانتشرت رائحته. قال ال
 ويروى: " خفرات ". ِنْسَوٍة عطرات *

( ، أي هلك، ومنه قوهلم: فالن بدار مضيعة، مثال 2ضاع الشئ يضيع ضيعة وَضياعاً ابلفتح ) ]ضيع[
سورة التاء، إذا خوطب به املذكر واملؤنث معيشة. قال يعقوب: قوهلم يف املثل: " الصيف ضيعت اللنب " مك

أة كانت حتت رجل موسر فكرهته لكربه فطلقها أو االثنان أو اجلمع، الن املثل يف االصل خوطبت به امر 
فتزوجها رجل مملق، فبعثت إىل زوجها االول تستميحه فقال هلا هذا. والصيف منصوب على الظرف. ورجل 

 مضياع للمال، أي مضيع.
_________ 

 ( يف اللسان: " عبد هللا بن منري الثقفى ".1)
 ( وضياعا ابلكسر.2)
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َعُة: العقاُر )واالضاعة والَتْضيي ( ، واجلمع ضياع وضيع أيضا، مثل بدرة وبدر. وأضاع الرجل، 1ُع مبعىًن. والَضيـْ
َعٌة، وقوهلم: فالن أيكل يف ِمًعى  َعٌة، وال تقل ُضَويـْ يـْ َعِة ُضيـَ إذا فشْت ِضياُعُه وكثرْت، فهو ُمضيٌع. وتصغري الَضيـْ

انب جائع، يلقى يف معى ضائع. وَتَضيََّع املسَك: ِئٍع، أي جائٍع. وقيل البنة اخلس: ما أحد شئ؟ قالت: ضا
 لغٌة يف َتَضو ع، أي فاح.

 فصل الطاء
الطَْبُع: السجي ُه اليت ُجِبَل عليها اإلنسان، وهو يف األصل مصدٌر، والطَبيَعُة مثله، وكذلك الِطباُع.  ]طبع[

 خلامَتُ. والطابع ابلكسر: لغة فيه.، وهو التأثري يف الطني وحنوه. والطاَبُع ابلفتح: اوالطَْبُع: اخلَْتمُ 
_________ 

( قلت: قال االزهرى: الضيعة عند احلاضرة النخل والكرم واالرض، والعرب ال تعرف الضيعة إال احلرفة 1)
 خمتار. والصناعة. اهـ
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( . 1َجرًَّة ) وطبعت على الكتاب، أي ختمُت. وطَبَـْعُت الدرهم والسيف، أي َعَمْلُت. وطَبَـْعُت من الطني
اسم هنٍر بعينه. قال  والطَبَّاع: الذي يعملها. والِطْبُع ابلكسر: النهُر، واجلمع َأْطباٌع، عن االصمعي. ويقال: هو

ُل لبيد: فتَـَولَّْوا فاِترًا َمْشيُهُم * كَروااي الِطْبِع مَهَّْت ابلَوَحْل * والطََبُع ابلتحريك: الدَنُس، يقال منه: طَِبَع الرج
 (2كسر. وطَِبَع أيضاً مبعىن َكِسَل. وطَِبَع السيُف، أي عاله الصدأ. وقال الراجز )ابل

_________ 
 قطع. وطبع مبعىن دنس وكسل وصدئ من ابب طرب. وطبع على اجلهل: جبل.( وابب الكل 1)
بع * ( الرجز: إان إذا قلت طخارير القزع * وصدر الشارب منها عن جرع * نفحلها البيض القليالت الط2)

ا وال من ُكلِ  َعرَّاٍص إذا ُهزَّ اهتزع * مثل قدامى النسر ما مس بضع * يؤوهلا ترعية غري ورع * ليس بفان كرب 
 ضرع * ترى برجليه شقوقا يف كلع * من ابرئ حيص ودام منسلع:
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َتْطبيعاً: مألته،  * إان إذا قلت طخارير القزع * * نفحلها البيض القليالت الطبع * وطبعت السقاء وغريه
 فـََتطََبَع، أي امتأل. وانقٌة ُمطَبـََّعٌة، أي ُمثـَقََّلٌة ابحلمل، قال الراجز:

 ( * ويروى: " اجللنفعه ".1قة املطبعه )وأين وسق النا
ال ( الشمُس والكوكُب طُلوعاً وَمْطِلعاً ومطلعاً. واملَْطَلُع واملَْطِلُع أيضاً: موضُع طلوعها. ق2طََلَعِت ) ]طلع[

ابن السكيت: طََلْعُت على القوم، إذا أتيتهم. وقد طََلعُت عنهم، إذا غبَت عنهم. وطَِلْعُت اجلبل ابلكسر، أي 
( . واطَّلعُت على ابطن أمره، وهو 3وته. وىف احلديث: " ال يهيدنكم الطاِلُع "، يعين الفجر الكاذب )عل

 ه.افْـتَـَعْلُت. وطالعه بكتبه. وطالعت الشئ، أي اطلعت علي
_________ 

 ( قبله:1)
 أين الشظاظان وأين املربعه

 ه.( طلعت الشمس والكوكب من ابب دخل. وطلع اجلبل يطلع طلوعا: عال2)



 . خمتار.( قلت: أي ال تكرتثوا له فتمنعوا عن االكل والشرب. اهـ3)
 (3 -صحاح  158)
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ْلُع: طَْلُع النخلة. واطلَع النخُل، إذا خرج طلُعُه. ( . والطَ 1وتطلعت إىل ورود كتابك. والطَْلَعُة: الرؤية )
اً، إذا طاَلِت النخيَل، أي كانت أطوَل من سائرها. وَأطَلَع الرامي، أي وأْطَلْعُتَك على ِسرِ ي. وخنلٌة ُمْطِلَعٌة أيض

فالن. والِطْلُع جاز سهُمه من فوق الَغَرض. وَأْطَلَع، أي قاء. والطلعاء، مثال الغلواء: القئ. واستطلعت رأى 
. ويقال أيضاً: ُكْن بطِ  ْلِع الوادي وطلع الوادي، ابلكسر: االسم من اإلطِ الع. تقول منه: اطَِّلْع ِطْلَع العدوِ 

ابلفتح والكسر، كالمها صواب. واملطلع: املأتى. يقال: أين ُمطََّلُع هذا األمر، أي مأاته، وهو موضع اإلطِ الِع 
 احلديث: " ِمْن َهْوِل املُطَّلع " شبَّه ما أشرف عليه من أمر اآلخرة بذلك. وطَليَعُة من إشراٍف إىل احنداٍر. ويف

. وِطالُع الشئ: ملؤه. قال الشاعر )اجليش: من يـُبْـ   ( يصف قوسا2َعُث لَيطَِّلَع ِطْلَع العدوِ 
_________ 

 . خمتار.( قلت: ومنه قوهلم: أان مشتاق إىل طلعتك. هـ1)
 .( هو أوس بن حجر2)
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( عن موضع الَكفِ  أفضال * وقال احلسن: الن أعلم أىن 1كتوم ِطالُع الَكفِ  ال دوَن ِمْلِئها * وال َعْجُسها )
قال االصمعي: طالع االرض: ملؤها. ونفس طلعة، مثال  برئ من النفاق أحبُّ إيلَّ من ِطالِع األرض ذهبا.
ة. قال الزبرقان بن بدر: " إنَّ أَبـَْغَض كنائين إىل الطلعة اخلبأة مهزة، أي تكثر التطلع للشئ. وكذلك امرأة طلع

( : وأى فىت ودعت يوم طويلع * عشية سلمنا 2". وطويلع: ماء لبىن متيم ابلشاجنة انحية الصمان. وقال )
 (3وسلما )عليه 

 عه فيه غريه.( َطَمعاً وَطماَعة وَطَماِعَيًة خمف ف فهو َطِمٌع وَطُمٌع. وأطم4َطِمَع فيه ) ]طمع[
_________ 

 ( العجس: مقبض القوس.1)
 ( ضمرة بن ضمرة.2)



( وبعده: رمى بصدور العيس منحرف الفال * فلم يدر خلق بعدها أين ميما * فيا جازى الفتيان ابلنعم اجزه 3)
 بنعماه نعمى واعف إن كان جمرما* 
 ( طمع فيه من ابب طرب وسلم، وطمع به. قال: =4)

(3/1254) 

 

يف التعجب: َطُمَع الرجُل فالٌن بضم امليم، أي صار كثري الَطَمِع. وخرجت املرأة فالنة، إذا صارت كثرية  ويقال
و القاضى فالن. وكذلك التعجب يف كل شئ، إال ما قالوا يف نعم وبئس رواية تروى عنهم غري اخلروج. وقض

وكربت كلمة. وقد شذ عنها نعم  الزمة لقياس التعجب، الن صور التعجب ثالث: ما أحسن زيدا وأمسع به
ُن.وبئس. والَطَمُع: ِرزُق اجلند. يقال: أمر هلم األمري أبطماِعِهْم، أي أبرزاقهم. وامرأ  ٌة ِمْطماٌع: ُتْطِمُع وال مُتَكِ 

ا  ]طوع[ فالٌن َطْوُع يديك، أي منقاٌد لك. وفرٌس َطْوُع العنان، إذا كاَن سلساً. واالسِتطاعة: اإلطاَقة. ورمبَّ
الوا اْسطاَع َيْسطيُع، حيذفون التاء استثقااًل هلا مع الطاء، ويكرهون إدغام التاء فيها فتحرك السني وهى ال ق

دا. وقرأ محزة: }فما اسطاعوا أن أن يظهروه{ ابالدغام ومجع بني ساكنني. وذكر االخفش أن بعض حترك أب
 العرب يقول: استاع يستيع، فيحذف الطاء استثقاال وهو

_________ 
 = فصددت عنهم واالحبة فيهم * طمعا هلم بعقاب يوم سرمد * وطمع ككرم: صار كثري الطمع.

(3/1255) 

 

اع يطيع وجيعل يريد: استطاع يستطيع. قال: وبعض يقول: أسطاع يسطيع بقطع االلف، وهو يريد أن يقول أط
ْسَتطيَعُه، وَتَطوََّع، أي تكلَّف السني عوضا من ذهاب حركة عني الفعل. ويقال: تطاوَْع هلذا األمر حىتَّ تَ 

اْسِتطاعَتُه. والتطوع ابلشئ: التربع به. وقوله تعاىل: }َفَطوََّعْت له نفُسُه قتَل أخيِه{ قال األخفش: هو مثل 
َن لت. واملُطَّوِ َعُة: الذين يـََتَطوَّعوَن ابجلهاد، ومنه قوله تعاىل: }الذين يْلِمزو َطوََّقْت له، ومعناه رخَّصت وسهَّ 

ا مسَّوا الفعل الالزم ُمطاِوعاً. ورجلٌ   املَطَّوِ عنَي{ ، وأصله املَُتَطوِ عنَي فأدغم. واملُطاوعُة: املوافَقُة، والنحويون رمبَّ
ثال الثمانية، أي حسن الطاعِة لك. وطاَع له يطوُع، إذا ِمْطواٌع، أي ُمطيٌع. وفالن حسن الطواعية لك، م

، أي ال يتابعه. ويقال: جاء فالن طائِعاً غري ُمْكَرٍه، واجلمع ُطوٌَّع. قال أبو يوسف: انقاد. ولسانُه ال َيطوُع بكذا



سَع له وأمكنه من يقال قد أطاع النخل والشجُر، إذا أدرك مثُره وأمكن أن جُيَْتىن. وقد أطاَع له املرتُع، أي اتَّ 
 الرعى. قال أوس بن حجر:

(3/1255) 

 

( * وقد يقال يف هذا املعىن: طاَع له املرتُع. ويقال: أَمَره 1أطاع له الوراق ) كأن جيادان يف رعن زم * جراد قد
 ( ، أي طائع.2عن أىب عبيد. ورجل طيع )فأطاعه، ابأللف ال غري. وانطاَع له، أي انقاد، 

 فصل الظاء
به هنَُِش املُشاِش كأنه *  ظَلَع البعرُي َيْظَلُع ظَْلعًا، أي غمَز يف َمشيه. قال أبو ذؤيب يذكر فرساً: يـَْعدو ]ظلع[

قال النابغة: أتوِعُد َعْبدًا مل خَيُْنَك  َصدٌَع َسليٌم رَْجُعُه ال َيْظَلُع * فهو ظاِلٌع واألنثى ظاِلَعٌة. والظاِلُع أيضاً: املُتـََّهُم.
قْت هبم من كثرهتم. أمانًَة * وَترْتَُك َعْبدًا ظاِلماً وهو ظاِلُع * قال أبو عبيٍد: ظَلَعِت األرُض أبهلها، أي ضا

 ويقال: اْرَق على ظَْلِعَك، أي اْرَبْع على نـَْفسك وال حتمْل عليها أكثر مما تطيق.
_________ 

: " كأن جيادهن "، أنشده أبو عبيد وقال: الوراق خضرة االرض من احلشيش والنبات، وليس ( يف اللسان1)
 من الورق.

 ( بوزن سيد.2)

(3/1256) 

 

 فصل الفاء
( : الرزي ُة. وقد َفَجَعْتُه املصيبُة، أي أوجعْته. وكذلك التـَْفجيُع. ونزلت بفالن فاجعة. 1فجيَعُة )ال ]فجع[

 وتفجعت له، أي توجعت.
رجٌل أْفدٌَع بنيِ  الَفدَِع، وهو املعوجُّ الرسغ من اليد أو الرجل، فيكون منقلَب الكف أو القدم إىل  ]فدع[

 دعة.لفِإْنِسيِ ِهما. وكذلك املوضع هو ا
فرع كل شئ: أعاله. ويقال: هو فرُْع قومه، للشريف منهم. والَفرُْع أيضاً: الَشْعُر التامُّ. والَفرُْع أيضاً:  ]فرع[

القوُس اليت ُعِمَلْت من طرف القضيب. يقال: قوس فرع، أي غري مشقوق. وقوس فلق، أي مشقوق. وقال: 
يقال أيضا: اْئِت فـَْرَعًة من ِفراِع اجلبل فانِزهلا. وهي و  أرمى عليها وهى فرع أمجع * وهى ثالث أذرع وإصبع *



 أماكن مرتفعة منه. وفـََرْعُت رأَسه ابلعصا، أي َعَلْوتُُه، وابلقاف أيضا.
_________ 

 ( فجع كمنع: أوجع. وفجع مباله، كعىن.1)

(3/1256) 

 

ا يليه. وفـََرْعُت فرسي ابللجام، وفرعت قومي، أي علوهتم ابلشرف أو ابجلمال. وجبٌل فارٌْع، إذا كان أطول مم
 أي قدعته. قال أبو النجم:

( * وفرعت بينهما، أي حجزت وكففت، عن أىب نصر. وفارع: اسم حصن. 1نفرعه فرعا ولسنا نعتله )
وفارعة: اسم امرأة. وفارعة اجلبل: أعاله، يقال: اْنزل بفارَِعِة الوادي واْحَذر أسفله. وِتالٌع َفوارُِع، أي 

درت. قال رجل من العرب: لقيت فالان املسايل. وفـََرْعُت اجلبَل: صعدته. وأفْـَرْعُت يف اجلبل: احنمشرفاُت 
فارعا مفرعا. يقول: أحدان مصعد واآلخر منحدر. قال الشم اخ: فإْن َكرِْهَت ِهجائي فاْجَتنِب َسَخطي * ال 

 حندرت.( * وفرعت يف اجلبل تفريعا، أي ا2يْدمَهَنََّك إْفراعي وَتْصعيدي )
_________ 

 ( قبله:1)
 مبفرع الكتفني حر عيطله

ديوانه: " ال يدركنك ". واجتنب: جتنب، واالفراع: االحندار، وهو من االضداد، يقال: قد أفرع الرجل ( يف 2)
 يف اجلبل إذا أصعد فيه، وأفرع إذا احندر منه.

(3/1257) 

 

ا يكون من احلر. قال أبو داد. وُفروُع اجلوزاء: أشدُّ م( [ اجلبل أيضاً: َصعَّْدُت، وهو من األض1وفرعت ]يف )
خراش: وظلَّ لنا يوٌم كأن أواراه * ذكا الناِر من جَنِْم الفروِع طويُل * قرأته على أىب سعيد ابلعني غري معجمة. 

حعوا يف وأفرعنا بفالن فما أمحدانه، أي نزلنا به. ورجٌل ُمْفرَُع الكتف، أي عريضها. وأفرع بنو فالن، أي انت
ئس ما أفْـَرْعَت به، أي ابتدأت. وأفرعت االرض، أي جولت فيها فعرفت خربها. والَفرَُع أوَّل الناس. ويقال: ب

ابلتحريك: أوَّل ولٍد تنتجه الناقة، وكانوا يذحبونه آلهلتهم يتربكون بذلك. قال أوس ابن حجر يذكر أزمة يف سنٍة 
رعا * أي جلد فرع. وىف احلديث: " ال فرع وال * أقواِم سقبا جملال ف من ال شديدة الربد: وشبِ ه اهلَْيَدُب الَعَبامُ 



 عترية ". تقول منه: أفرع القوم، إذا ذحبوه.
_________ 

 ( التكملة من اللسان.1)

(3/1257) 

 

ا والفرع أيضا: املال الطائل املعد، واسم موضع. والفرعة: القملة، تسكن وحترك، واجلمع فرع وفرع. وبتصغريه
َعُة. والَفرَُع أيضاً: مصدر األفْـرَِع،  وهو التامُّ الشعر. وقال ابن دريد: امرأٌة فرعاُء كثرية الشعر. قال: مسِ يت فـَُريـْ

ا يقال رجٌل أفرع لضد االصلع. وكان رسول هللا  ِة أفْـرَُع وإمنَّ وال يقال للرجل إذا كان عظيم اللحية أو اجلمَّ
جُت سيِ دة أغصان الشجر، أي كثرت. وتـََفرَّْعُت بين فالٍن، أي تزوَّ  صلى هللا عليه وسلم أفرع. وتفرعت

 ( .1نسائهم. وافرتعت البكر، إذا اقتضضتها )
تَـَفْرقـََعْت. ويف كالم عيسى بن عمر: " افْـَرْنِقعوا عينِ  "، أي  ]فرقع[ الَفْرقـََعَة: تنقيُض األصابع. وقد فـَْرقـََعها فـَ

 انكشفوا وتنحوا.
ا مجع على أْفزاٍع. تق الَفزَُع: ]فزع[ ول منه: َفزِْعُت إليك وَفزِْعُت منك، وال الذعُر، وهو يف األصل مصدر ورمبَّ

 تقل َفزِْعُتَك. واملَْفزَُع: امللجأ. وفالٌن َمْفزٌع للناس،
_________ 

 ( ابلقاف، وهو طبق ما يف اللسان. واالقتضاض واالفتضاض سيان.1)

(3/1258) 

 

مع واملؤنث، أي إذا دمههم أمر فزعوا إليه. ومها مفزع للناس، وهم َمْفزٌَع هلم، وهي يستوي فيه الواحد واجل
املفزعة ابهلاء: ما يفزع منه. والفزع أيضا: االغاثة. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لالنصار: " َمْفزٌَع هلم. و 

، واإلغاثة أيضاً. يقال: َفزِْعُت إليه فأفْـَزَعين، إنكم لتكثرون عند الفزع وَتِقلُّون عند الطمع ". واإلفزاُع: اإلخافةُ 
زيُع من األضداد، يقال فـَزََّعُه أي أخافه. وفـُز َِع عنه أي ُكِشَف أي جلأت إليه من الَفزَع فأغاثين. وكذلك التَـفْ 

 عنه اخلوف. ومنه قوله تعاىل: }حىتَّ إذا فـُز َِع عن قلوهبم{ ، أي كشف عنها الفزع.
طََبة: َعَصَرها لتنقشر. ويف احلديث أنَّه هنى عن فصع الرطبة. وَفَصَع الغالُم وافْـَتَصَع، إذا َفَصَع الرُ  ]فصع[



َر قـُْلَفَتُه. وغالٌم أجلُع أْفَصُع: ابدي الُقْلَفِة من كمَرتِِه. وَفصَّْعُتُه من كذا تـَْفصيعاً، أي أخرجتُه فانـَْفَصَع. َكشَ 
 على املكان. وال تلتفت إىل القاف. وافْـَتَصْعُت حقِ ي من فالن، أي أخذته كله

(3/1258) 

 

وكذلك أْفَظَع األمر فهو ( ابلضم َفظاَعًة فهو َفظيٌع، أي شديٌد شنيٌع جاوز املقدار. 1َفُظَع األمُر ) ]فظع[
لَعشريُة ُمْفِظٌع. وأُْفِظَع الرجُل على ما مل ُيَسمَّ فاعله، أي نزل به أمر عظيم، ومنه قول لبيد: وُهُم الُسعاُة إذا ا

 أُْفِظَعْت * وُهُم َفوارسها وُهْم حكامها * وأفظعت الشئ واستفظعته، أي وجدته فظيعا.
( ، وهو حكاية زجره. وراع فعفاع، كقولك جرجر البعري 2فعفع الراعى، إذا زجر الغنم وقال َفْع َفْع ) ]فعع[

 ا كان خفيفاً يف ذلك.( ، إذ3فهو جرجار، وثرثر فهو ثراثر، وفعفعى أيضاً، وفـَْعَفعاينٌّ )
 الفقوُع: مصدُر قولك أصفر فاقع، ]فقع[

_________ 
 ( فظع االمر من ابب ظرف.1)
 قال الراجز: مثلى ال حيسن قول فع فع * والشاة ال متشى مع اهلملع * متشى: تنمى. (2)
 ( قوله فعفعاىن، نظريه شعشعاىن، وله نظائر أخرى. قاله نصر.3)

(3/1259) 

 

( لونُه يـَْفَقُع ويـَْفُقُع فُقوعاً. وبقرٌة صفراُء فاِقٌع لوهنا، أي لوهنا فاِقٌع. والفاِقَعُة: 1رة. وقد فـََقَع )أي شديد الصف
الداهيُة. وَفواِقُع الدهر: َبوائُِقُه. والُفقَّاُع: الذي يشرب. والَفقاقيُع: النُـف اخاُت اليت ترتفع فوق املاء كالقوارير. 

وفـَقََّع أصابَعه تـَْفقيعاً: فـَْرقـََعها. والَفْقُع: ضرٌب من الكمأة، قال أبو عبيد: وهي  ( .2صاُص )والَفْقُع: احلُ 
البيضاء الرِخوة، وكذلك الِفْقُع ابلكسر، عن ابن الكسيت. ومجع الفقع فقعة، مثل جبء وجبأة ومجع الِفْقع 

فـَْقُع قـَْرَقِر ; الن الدواب تنجله أبرجلها. قال  يل فيقال: هوأيضاً ِفَقَعٌة، مثل قرٍد وِقَرَدٍة. وُيشََّبه به الرجل الذل
 * نع فقعا بقرقر أن يزوال النابغة يهجو النعمان بن املنذر: حدثوين بىن الشقيقة ما مي

( : نشق العهاد احلو مل ترع قبلنا * 3فلعت الشئ فلعا: شققته، فانفلع. وفلعته تفليعا. قال الشاعر ) ]فلع[
 فلع *سى السنام املكما شق ابملو 

_________ 



 ( فقع لونه من ابب خضع، ودخل.1)
 ( أي الضراط.2)
 ( طفيل الغنوى.3)

(3/1259) 

 

 وتفلعت قدمه: تشققْت، وهي الُفلوُع الواحد فـَْلٌع وِفْلٌع. ويقال يف الفحش: لعن هللا فلعتها.
( أم عطاء هللا 2ة * حسدتين )( : أظل بيىت أم حسناء انعم1الَفَنُع: زايدة املال وكثرته. قال الشاعر ) ]فنع[

 ذا الفنع * تقول منه: فَِنَع يـَْفَنُع فـََنعاً. ومسٌك ذو فـََنٍع، أي ذكيُّ الرائحة.
 فصل القاف

َبَع القنفُذ يـَْقَبُع قُبوعًا: أدخل رأسه يف جلده، وكذلك الرج ]قبع[ ل إذا أدخل رأسه يف قميصه. وقـََبَع يف قـَ
اِبُع: املنبهُر. وقـََبَع اخلنزير: خنر. وامرأة قبعة طلعة: تـَْقَبُع مرًَّة وتطلع أخرى. األرض: ذهب. وقـََبَع: انبهر. والق

َقُع مثل العصفور يكون عند ِجَحَرِة اجلرذان، فإذا فـُز ِع أو رُمي حبجر 3والُقبَعُة أيضاً: ُطَويٌر ) َقَبَع فيها. ( أبـْ انـْ
 فضٍَّة أو حديد.ذكره ابن السكيت. وقبيعة السيف: ما على طرف َمقِبضه من 

_________ 
 ( الزبرقان البهدىل.1)
 ( يف اللسان: " عريتين ".2)
 ( مسهل طويئر تصغري طائر.3)
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بَـَعٍة، أي غطاء. والقباع ابلضم:  بَـَعِت الشجرُة، إذا صارت زهرهتا يف قـُنـْ وقبيعة اخلنزير وقنبيعته: خنرة أنفه. وقـَنـْ
( : أمري املؤمنني جزيت خريا * 1بن عبد هللا واىل البصرة. قال الشاعر )مكيال ضخم. والقباع: لقب احلارث 

 ( .3( يف فمك فشربت منه )2إذا أدخلت ُخْربـََتُه ) أرحنا من قباع بىن املغريه * واقتبعت الِسقاَء،
كفَّ بعض جريه. َقَدْعُت فرسي أْقَدُعُه َقْدعاً: كبحته وكففته، فهو فرٌس َقدوٌع، أي حيتاج إىل الَقْدِع لي ]قدع[

 وهذا فحٌل ال يـُْقدَُع، أي ال ُيضرُب أنفه، وذلك إذا كان كرميا.
_________ 



 بتحقيق هارون. 196: 1يف البيان ( أبو االسود الدؤىل كما 1)
 ( اخلربة: عروة املزادة.2)
 ( بعده يف املخطوطة:3)

تَـَعٌة، وأنشد: َغد ]قتع[ اَة غادرهُتُْم قـَْتلى كأهنم * ُخْشٌب تـََقصََّف يف الَقَتُع: دوٌد يكون يف اخلشب، الواحدة قـَ
 ( فدع من ابب منع: كف، ومن ابب فرح: عينه ضعفت.4أجوافها القتع * )

(3/1260) 

 

وقدعت الرجل عنك وأْقَدْعُتُه مبعىًن، أي كففته فانـَْقدََع. وامرأٌة َقِدَعٌة: قليلة الكالم حِييٌَّة. وفرٌس َقدٌِع، أي 
ا َقدٌَع ه أيضا تقدع َقَدعاً، أي َضُعَفْت. قال الشاعر: كم فيهُم من َهجنٍي ُأمُُّه َأَمٌة * يف عينههيوب. وقدعت عين

يف رِجلها َفدَُع * ويقال أيضاً: َقَدَعْت يَل اخلمسون، أي دنت مين. والتقادع: التتايع والتهافت يف الشئ، كأنَّ 
: تطاعنوا. ويف احلديث: " حُيَْمُل الناُس على الصراط يوم كلَّ واحد يدفع صاحَبه أن يسبقه. وتَقاَدعوا ابلرماح

 لصراِط تقادَع الفراِش يف النار ". وَتقادََع القوُم، إذا مات بعضهم يف إثر بعض.القيامة فيتَقادَُع هبم َجنَـَبتا ا
ا دنَّس الُقْبِطيََّة الَوَدُك * ( * ابٍق كم1الَقذَُع: اخلَنا والفحُش. قال زهري: لََيأتِيَـنََّك مينِ  منِطٌق َقذِع ) ]قذع[

 يقال: َقَذْعُتُه وأْقَذْعُتُه، إذا رميته ابلفحش
_________ 

 ( يف اللسان: ومنطق قذع، وقذيع، وقذع، وأقذع: فاحش.1)
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هُم . والقناذع: الكالم القبيح. قال أدوشتمته. وىف احلديث: " من قال يف اإلسالم ِشعرًا ُمْقِذعاً فلسانه هدر "
 ( * أَتْت من لديكم وانظروا ما ُشؤوهُنا * والقنذع الديوث.1بن أيب الزَّعراء: َبين َخْيرَبِيٍ  هَنِْنهوا من قَناذٍِع )

إذا نبه انتبه. ( أقْـَرُعُه قـَْرعاً. وقوهلم: " إنَّ العصا ُقرَِعْت لذي احلِْلِم "، أي أن احلليم 2قـََرْعُت الباب ) ]قرع[
كام العرب عاش حىت أهرت، فقال البنته: إذا أنكرت من فهمي شيئا عند احلكم وأصله أن حكما من ح

فاقرعي ىل اجملن ابلعصا الرتدع. قال املتلمس: لذى احللِم قبل اليوِم ما تـُْقرَُع الَعصا * وما علِ َم اإلنساُن إال  
إلانء جبهته، إذا اشتفَّ ما فيه. والِقراُع: ، مثل فـََرْعُت. وقـَرََع الشارُب ابليَـْعَلما * وقـََرْعُت رأسه ابلعصا قـَْرعاً 

 الِضراُب. وقد قـَرََع الثوُر. وقـَرََع الفحُل الناقَة يـَْقَرُعها قـَْرعاً وقراعا.



_________ 
 ( القنذع والقنذع والقنذوع، كله الديوث. ويقال ابلدال املهملة.1)
 ( قرع الباب من ابب قطع.2)
 (3 -صحاح  - 159)
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عىن فالن فحلى فأقرعته، أي أعطيته ليقرََع إبله، أي يضرهبا. واْستَـْقَرَعِت البقرُة، أي أرادت الفحل. واستقر 
الُقرَعُة ابلضم معروفٌة، يقال: كانت له الُقْرعُة، إذا قـَرََع أصحابه. والَقرُْع: محُل اليقطني، الواحدة قـَْرَعٌة. و 

، إذا أعطوه خياَر النهِب. والَقرَُع ابلتحريك: بـَثْـٌر أبيُض خيرج والُقرَعُة أيضاً: خياُر املال. يقال: أقْـَرعوهُ 
وابره ونضحوا جلده ابملاء مث ( ، فإذا مل جيدوا ملحا نتفوا أ2( . ودواؤه امللح وجباب ألبان االبل )1ابلفصال )

تسكني، يعنون به جروه على السبخة. ومنه املثل: " هو أحر من القرع "، ورمبا قالوا: " هو أحر من القرع " ابل
قرع امليسم، وهو املكواة. قال الشاعر: كأن على كبدي قرعة * حذارا من البني ما تربد * والعامة تريد به هذا 

قريع، واجلمع قرعى مثل مريض ومرضى. يقال: " استنت الفصال حىت الَقْرعى  القرع الذى يؤكل. والفصيل
 ( ". واألقْـرَُع: الذي ذهب شعر رأسه من آفة.3)

_________ 
 ( قوله ابلفصال، أي يف أعناقها وقوائمها، كما يف نسخة.1)
 ( اجلباب، ابلضم: ما اجتمع من ألبان االبل كأنه زبد.2)
 وره وادعى ما ليس له.( يضرب مثال ملن تعدى ط3)
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 وقـُْرعاٌن. والَقرَُع أيضاً: مصدر وقد قرع فهو أقْـرَُع بنيِ  الَقرَِع. وذلك املوضع من الرأس الَقَرَعُة. والقوُم قـُرْعٌ 
إذا كان يقبل املَشورة ويرتدع إذا رُدَِع. والَقرَُع أيضاً: مصدر َقرَِع الِفناُء، إذا خال قولك َقرَِع الرجُل فهو َقرٌِع، 

ل. وقال ثعلب: من الغاشية. يقال: " نعوذ ابهلل من قـَرَِع الِفناِء، وَصَفِر اإلانء ". وُمراٌح َقرٌِع، إذا مل تكن فيه إب
ويف احلديث عن عمر رضي هللا عنه " قرع حجكم "، " نعوذ ابهلل من قرع الفناء " ابلتسكني على غري قياس. 

أي خلت أايم احلج  من الناس. واالقرعان: االقرع بن حابس وأخوه مرثد. قال الفرزدق: فإنك واجد دوين 



الذى يتمعط شعر رأسه زعموا، جلمعه السمَّ فيه.  ( * واحلية االقرع:1صعودا * جراثيم االقارع واحلتات )
وقوهلم: ُسْقُت إليك ألفاً أقْـرََع من اخليل وغريها، أي اتمًّا. وهو نعت لكل ألف، كما أن  يقال: شجاٌع أقـْرَُع.

 هنيدة اسم لكل مائة. واملقرعة: ما تقرع به الدابة.
_________ 

 ( احلتات هو بشر بن عامر بن علقمة.1)
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واملقراع كالفأس تكسر به احلجارة. قال يصف ذئبا: يستمخر الريح إذا مل يسمع * مبثل مقراع الصفا املوقع * 
ع: لقب عبد مشس بن سعد بن زيد مناة بن متيم، وفيه يقول واملقروع: املختار للفحلة. واملقروع: السيد. ومقرو 

رب بن عمرو ابن متيم: " حنت والت هنت ; وأىن لك مازن بن مالك بن عمرو ابن متيم وىف اهليجمانة بنت العن
 مقروع ". والقراع: الصلب الشديد. قال أبو قيس ابن االسلت:

لشدائد، عن أىب نصر. والقارعة: الشديدة من شدائد ( * يعىن ترسا صلبا. واالقارع: ا1وجمنأ أمسر قراع )
ابتهم، ونعوذ ابهلل من َقوارُِع فالٍن ولواذعه، أي الدهر، وهي الداهيُة. يقال: قـََرَعْتهم قوارُِع الدهر، أي أص

 قوارص لسانه. وقارَِعُة الداِر: ساحتها. وقارَِعُة الطريق: أعاله.
_________ 

 ( صدره:1)
 صدق حسام وادق حده:
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ا تـَْقرَُع  وقوارع القرآن: اآلايت الىت يقرؤها اإلنسان إذا فزع من اجلن  أو اإلنس، حنو آية الكرسي ; كأهنَّ
ن اإلبل، أي خمتاٌر، أو أنَّه يقرَُع الناقة. قال ذو الرمة: وقد الح الشيطان. والَقريُع: الفحُل، ألنه ُمْقرَتٌَع م

للساري سهيل كأنَّه * قريُع ِهجاٍن عارَض الَشْوَل جافر * ويروى: " وقد عارض الشعرى سهيل ". والقريع: 
يٍت قطُّ، أي سقف َك: الذي يُقارُِعَك. وقوهلم: ما دخلُت لفالن َقريَعَة بالسيد. يقال: فالن َقريُع دهره. وَقريعُ 

بيٍت. ويقال قريَعُة البيِت: خرُي موضٍع فيه، إن كان برٌد فِخياُر ِكنِ ه، وإن كان َحرٌّ فخياُر ظلِ ه. والَقريَعُة مثل 
هبا ويبطئ لقاحها. وأقْـرََع إىل احلق ، أي رجع الُقْرَعِة، وهي خيار املال. وانقة َقريَعٌة، إذا كان الفحل ُيكثر ِضرا



. يقال : أقرع ىل فالن. قال رؤبة: دعين فقد يقرع لالضز * صكى حجاجى رأسه وهبزى * أي يصرف وذل 
صكى إليه ويراض له ويذل. وفالن ال يـَْقرَُع إْقراعاً، إذا كان ال يقبل املشورة والنصيحة. وأقْـَرَعُه، أي أعطاه 

 أقْـَرعوه خري هنبهم.خري ماله. يقال 
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وأقرعت بينهم، من الُقْرَعِة. واْقرَتَعوا وَتقارعوا مبعىًن. وأقْـَرْعُتُه: كففته. يقال أقْـَرْعُت الدابََّة بلجامها، إذا 
تَـْقريُع: معاجلة الفصيل من الَقرَِع، كأنه ينزع ذلك منه، كما يقال قذيت العني، كبحتها. والتقريع: التعنيف. وال
( . وقال أوس بن حجر: لدى كل أخدود يغادرن دارعا * جير كما جر 1وقردت البعري، وقلحت العود )

َقَرْعُتُه، إذا أصابتك الفصيل املقرع * وُمقاَرَعُة األبطال: قـَرُْع بعضهم بعضاً. واملُقاَرَعُة: املسامهُة. يقال قارَ  ْعُتُه فـَ
ال: اْقرُتَِع فالٌن، أي اخترَي. وبتُّ أتـََقرَُّع، أي أتقلَّب. وقريع: أبو بطن من الُقْرَعُة دونه. واالْقرِتاُع: االختياُر. يق

 بىن متيم رهط بىن أنف الناقة، وهو قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم، وهو أبو االضبط.
َبَع الرجُل يف جملسه، أي تقبض من الربد. بع[]قر   اقْـَرنـْ

_________ 
 نه من القلح، وهو صفرة االسنان.( أي نقيت أسنا1)
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الَقْرَثُع من النساء: البلهاء. وسئل أعرايبٌّ عنها فقال، هي اليت تكَحل إحدى عينيها وترتك األخرى،  ]قرثع[
 ( ، إذا كان حُيسن رِْعَيَة املال ويصُلح على يديه.1صها مقلوابً. وفالٌن ِقْرثَِعُة مال ابلكسر )وتلبس قمي

لَقْرَصَعُة: االنقباُض واالستخفاُء. وقد اقْـَرْنَصَع الرجل. أبو زيد: قـَْرَصْعُت الكتاب: قرمطته، حكاه ا ]قرصع[
 شاعر:عنه أبو عبيد. وقرصعت املرأة، أي مشت مشية قبيحة، قال ال

 (2إذا مشت سالت ومل تقرصع )
. ومنه قوهلم: قَـ  ]قزع[ ْوزََع الديك، إذا ُغِلَب فهرب. قال يعقوب: قـَزََع الظيُب وغريه يـَْقزَُع قزوعاً: أسرع وخفَّ

 وال تقل قنزع ; النه ليس مبأخوذ من قنازع الرأس، وإمنا هو من قزع يقزع، إذا خف يف عدوه هاراب.
_________ 

 موس: وقرثعة مال، أو كزبرجة.( يف القا1)



 ( بعده:2)
 هز القناة لدنة التهزع:
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 ( :1ٌة، الواحدة قزعة. قال الشاعر )والَقزَُع: قطٌع من السحاب رقيق
( : " كأهنم قـَزَُع اخلريف ". والَقزَُع أيضاً: ِصغار اإلبل. والَقزَُع: 3( * وىف احلديث )2زع اجلهام )كأن رعاله ق

أيضاً أن حُيَْلَق رأس الصيب وُيرتَك يف مواضع منه الشعر متفرقا. وقد هنى عنه. وقزع رأسه تقزيعا، إذا حلق شعره 
الرأس متفرقه. واملقزع: السريع اخلفيف. قال ابن  ت منه بقااي يف نواحى رأسه. ورجل مقزع: رقيق شعروبقي

السكيت: يقال ما عليه قزاع، أي قطعة ِخرقٍة. وتـََقزََّع الفرُس، أي هتيَّأ للركض. وقـَزَّعته أان فهو ُمَقزٌَّع. 
 ( يصف الصلع:4ٌد األرقط )والقنزعة: واحدة القنازع وهى الشعر حوايل الرأس. قال مُحي

 ( *5اته )كأنَّ َطسًّا بني قنزع
_________ 

 ( وهو ذو الرمة.1)
 ( صدره:2)

 ترى عصب القطا مهال عليه * يصف ماء يف فالة.
 ( يف القاموس " وىف كالم على رضى هللا تعاىل عنه: كما جيتمع قزع اخلريف. ووهم اجلوهرى ".3)
 قط " حتريف.( يف املطبوعة: " محيد بن االر 4)
 ( بعده:5)

 مرات تزل الكف عن قالته:

(3/1265) 

 

 وىف احلديث: " غطى َعنَّا قُنازَِعِك اي أمَّ أمين ".
: الِقَشعُ  ]قشع[ : اجللود اليابسة، الواحدُة َقْشٌع على غري قياس، الن قياسه قشعة وقشع، مثل بدرة األصمعي 

كوع يف غزاة بىن فزارة قال: " أغران عليهم فإذا امرأة عليها وبدر، إال أنه هكذا يقال. وىف حديث سلمة بن اال 
ما أعلم لرميتموين ابلقشع قشع هلا، فأخذهتا فقدمت هبا املدينة ". ومنه حديث أىب هريرة: " لو حدثتكم بكل 



بـََرماً ". والقشع: بيٌت من جلد، فإن كان من َأَدٍم فهو الِطراُف. قال متمِ م بن نويرة يرثي أخاه مالكاً: وال 
َقَشَع 1هُتْدي النساُء لِعرِسِه * إذا الَقْشُع من بـَْرِد ) ( الشتاِء تـََقْعَقعا * وَقَشَعِت الريُح السحاَب، أي كشفته، فانـْ

شََّع وأْقَشَع أيضا. وقشعته أان، مثل كببته فأكب. والقشعة ابلكسر: القطعة من الَسحاب تبقى بعد انقشاع وتـَقَ 
 الغيم.

_________ 
 التكملة: " من حس ". ( يف1)
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 قْـتُـُهْم فتفرَّقوا. وأْقَشَع القوم عن املاء: أقلعوا عنه.وقشعت القوم فأقشعوا وتـََقشَّعوا، أي فرَّ 
الَقْصَعُة معروفٌة، واجلمع ِقَصٌع وِقصاٌع. والَقْصُع: ابتالُع ُجرِع املاء أو اجِلرَّة. وقد َقَصَعِت الناقُة  ]قصع[

ه عليه السالم خطبهم ردَّهْتا إىل جوفها، وقال بعضهم: أي أخرجتها فمألت فاها. وىف احلديث: " أن جِبرَّهتا، أي
ُة املضغ وضمُّ بعِض االسنان على بعض.  على راحلته وإهنا لتقصع جبرهتا ". قال أبو عبيد: قصع اجلرة: ِشدَّ

اء عطَشه، أي أذهبه وسكنه. قال ذو الرمة: جلعه من َقْصع القملة، وهو أن َيهِشمها ويقتَلها. ويقال: َقْصَع امل
ِئَرها * وقد َنَشْحَن فال رى وال هيم * وقصعت الرجل َقْصعاً: صغَّرتُه وحقرتُه. فانصاعت احلقب مل تـَْقَصْع َصَرا

زداد. وَقَصْعُت هامته، إذا ضربتها بُبْسِط كفك. وَقَصَع هللا شبابه. وغالٌم مْقصوٌع، إذا بقي قميئاً ال يشبُّ وال ي
لريابيع، الذي تـَْقَصُع فيه، أي تدخل، واجلمع وقد َقُصَع َقصاَعًة، فهو َقصيٌع. والقاِصعاُء: ُجْحٌر من ِجَحَرِة ا
 قواصع شبهوا فاعالء بفاعلة وجعلوا ألفى التأنيث مبنزلة اهلاء.
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 (1صعة: مثال اهلمزة، مثل القاصعاء )والق
وهو قضاعة ابن مالك بن محري بن سبأ. وتزعم نساب مضر أنه قضاعة قضاعة: أبو حى من اليمن،  ]قضع[

 ( .2بن معد بن عدانن. والقضاعة: كلبة املاء، ومل يعرفه أبو الغوث )
كيَّة ُقطوعاً وِقطاعاً، أي انـَْقَطَع وذهب. قطعت الشئ قطعا. وقطعت النهر ُقطوعاً: عربته. وَقَطَع ماُء الر  ]قطع[

اً وِقطاعاً: خرجت من بالد الربد إىل بالد احلر، فهي َقواِطُع ذواهُب أو رواجع. وَقَطَع وَقَطَعِت الطرُي ُقطوع
عاىل: َرمِحَُه َقطيَعًة، فهو رجل قطع وقطعة، مثال مهزة. ويقال: رَِحَم َقْطعاُء بيين وبينك، إذا مل ُتوَصل. وقوله ت



ىل السقف مث يقطع نفسه من األرض حىتَّ خيتنق. يقال }مثَّ ليَـْقَطع{ قالوا: ليختنق، ألن املختنَق ميدُّ السبَب إ
 منه: َقَطَع الرجُل.
_________ 

 ( قال الفرزدق يهجو جريرا: وإذا أخذت بقاصعائك مل جتد * أحدا يعينك غري من يتقصع1)
 ع القوم: تفرقوا. عن املخطوطة.( وانقضع عن قومه: انقطع، وانقض2)
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َقِطُع وال رمَل خلفه.  وقطعت الشئ فانقطع. وفالن َقَطُع الرمِل: حيُث يـَنـْ منقطع القرين يف سخاء أو غريه. وُمنـْ
وَمقاِطُع األوديِة: مآخريها. ومقاِطُع األهناِر: حيث تـُْعرَب فيه. واألُْقطوَعُة: عالمٌة تبعثها املرأة إىل أخرى للصرمية 

ليِد. واجلمع قطعان مثل أسود وسودان. والقطعة، واهلجران. ولنٌب قاِطٌع، أي حامٌض. واألْقَطُع: املقطوُع ا
ابلتحريك: موضع القطع، يقال ضربه بَقَطَعِتِه. وكذلك الُقْطَعُة ابلضم مثل الُصْلَعِة ابلضم. والُصْلَعُة والُقْطَعُة 

ى عن أعرايب أنه قال: " ورثت من أىب قطعة ". ويقال أيضا: أيضاً: قطعة من األرض إذا كانت مفروزة. وحك
صاب الناَس ُقْطٌع وُقْطَعٌة، إذا انقطع ماء بئرهم يف القيظ. وأصابه ُقْطٌع أي هُبٌْر، وهو النَـَفُس العايل من الِسَمِن أ

لليل. ومنه قوله وغريه. والقطيعاء مثل الغبرياء: ضرب من التمر، وهو الشهريز. والقطع ابلكسر: ظُلمة آخر ا
 {تعاىل: }فأْسِر أبْهِلَك بِقْطٍع من الليل
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( : افتحي الباب وانظرى يف النجوم * كم علينا من قطع ليل 1قال االخفش: بسواد من الليل. قال الشاعر )
( : أتتك العيس تنفخ يف 3( * والقطع أيضا: طنفسة جيعلها الراكب حتَته تَغطِ ي كتفي البعري. قال )2هبيم )

صل قصري عريُض السهم، واجلمع أْقطٌع وأْقطاٌع، ومنه وع * والقطع أيضا: نبراها * تكشف عن مناكبها القط
 قول أىب ذؤيب:

( * والقطعة من الشئ: الطائفة منه. ويقال: " الصوُم َمْقَطَعٌة للنكاح ". وامِلْقَطُع 4يف كفِ ه َجْشٌء َأَجشُّ وَأْقَطُع )
اخلزِ  وغريه. وقال أبو عمرو: اجلباب وحنوها، من  ابلكسر: ما يقطع به الشئ. واملَُقطَّعاُت من الثياب: شبه

ُمَقطَّعاُت الثياب والشعر: قصارها. ويقال لالرنب: املقطعة االسحار، وقد فسرانه يف ابب الراء. وقطع الفرس 
 اخليل تقطيعا، أي خلفها ومضى.



_________ 
 وية.( الشعر لعبد الرمحن بن احلكم بن العاص، وقيل لزايد االعجم ميدح معا1)
 ض من أمية َمْضَرِحيٍ  * كأنَّ َجبيَنُه سيٌف َصنيعُ ( بعده: أببي2)
 ( االعشى.3)
 ( صدره:4)

 ومنيمة من قانص متلبب:
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ويقال: جاءت اخليل ُمْقَطْوِطعاٍت، أي سراعاً بعضها يف إثر بعض. والِقطاُع والَقطاُع: اجلَراُم. والَقطيُع: الطائفُة 
ري قياس، كأهنم مجعوا إقطيعا. وقد قالوا أقطاع مثل شريف وأشراف. من البقر والغنم، واجلمع أقاطيُع على غ

 عان البقر، مثل جريب وجرابن. والقطيع: الَسْوُط. قال األعشى:وقد قالوا قط
( * وفالٌن َقطيُع القيام، إذا ُوِصَف ابلضعف أو الِسَمن. والَقطيَعُة: اهلجراُن. 1تراقب َكف ي والَقطيَع املَُحرَّما )

ُقِطَع بوالُقطاعَ  َقَطٌع به، إذا عجز عن ُة ابلضم: ما سقط عن الَقْطِع. وُقِطَع بفالن فهو َمْقطوٌع به. وانـْ ه فهو ُمنـْ
َقَطُع كلِ  شئ  سفره من نفقٍة ذهبت، أو قامت عليه راحلته، أو أاته أمر ال يقدر على أن يتحرَّك معه. وُمنـْ

َقَطِع الوادي   والرمِل والطريق. وانقطع احلبل وغريه.أيضا: حيث ينتهى إليه طرفه، حنو ُمنـْ
_________ 

 ( صدره:1)
 جنب موقها * قال ابن برى: السوط احملرم: الذى مل يلني بعد. الليث: القطيع: السوط ترى عينها صفراء يف

 القطيع.
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َد للكثرة، فتَـَقطََّع. وتـََقطَُّعوا أمرهم بينهم، أي تقسَّموه. وتـَقْ  طيُع الشعر: وزنه أبجزاء وقطعت الشئ، شدِ 
الَعروِض. والتَـْقطيُع: َمْغٌص يف البطن، عن أىب نصر. وأقطعته قضباان من الكرم، أي أِذنت له يف قطعها. وهذا 

َك قميصاً. وأْقَطْعُتُه َقطيَعًة، أي طائفًة من أرض اخلراج. وأْقَطَع الرجُل، إذا انـَْقَطَعْت ُحجَّته وبكَّتوه الثوب يـُْقِطعُ 
( : 1فلم جُيب، فهو ُمْقِطٌع. واملُْقَطُع بفتح الطاء: البعري إذا َجَفر عن الضراب. قال النمر بن تولب ) ابحلق



ود مقطع * ويقال أيضا للغريب: أقطع عن أهله فهو مقطع قامت تباكى أن سبأت لفتية * زقا وخابية بع
نك. يقال: قد أْقَطْعُت الغيَث، عنهم، وكذلك الذى يفرض لنظرائه ويرتك هو. وأقطعت الشئ، إذا انقطع ع

 ( . وقاَطْعُتُه على كذا. والتقاُطُع: ضدُّ التواصل.2أي خلَّفته. وأْقَطَعِت الدجاجُة، مثل أقـَفَّْت )
_________ 

 ( يصف امرأته.1)
 ( أي انقطع بيضها.2)
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 واقتطعت من الشئ قطعة. يقال اقْـَتَطْعُت َقطيعاً من غنم فالن.
ْعَقَعًة وِقْعقاعاً الق ]قعع[ عقعة: حكاية صوت السالح وحنوه. ويف املثل: " ما يـَُقْعَقُع يل ابلِشناِن ". وقـَْعَقعوا قـَ

ومحار قـَْعَقعاينُّ الصوت ابلضم، أي شديد الصوت يف ابلكسر. والقعقاع ابلفتح االسم. والتقعقع: التحرك. 
عة احملور خطاف العلق * واملقعقع: الذي جييل صوته قعقعة. قال رؤبة: شاحى حلىي قعقعاىن الصلق * قعق

ا * ِلَمْوِضِع آالٍت من الطَْلِح أربع *  الِقداح يف امليسر. قال كثري يصف انقته: وتعرف إن ضلت فتهدى ِلرهبِ 
ن نص اهلواجر والضحى * بقدحني فازا من قداح املقعقع * عليها وملا يبلغا كل جهدها * وقد وتؤبن م

دمع * اآلالت: خشبات تبىن عليها اخليمة. وتؤبن، أي تتهم وتزن. يقول: هزلت فكأهنا أشعراها يف أظل وم
هدها، أي وفيها بقية. ضرب عليها ابلقداح فخرج املعلى والرقيب فأخذا حلمها كله. مث قال: ومل يبلغا كل ج

 وقوله وقد أشعراها، أي وهذان القدحان قد اتصل عملهما ابالظل حىت دمى،
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لعني حىت دمعت من االعياء. ويقال: قـَْعَقَع يف األرض، أي ذهب. والَقعاِقُع: تتابع أصوات الرعد. واب
لك إال والقعاقع: مواضع من بالد قيس. والقعقاع: طريق أيخذ من اليمامة إىل الكوفة. وطريٌق قعقاٌع: ال ُيس

م جيَِدُّون يف السري.  ومتٌر قعقاع، أي ايبس. وقعقاع: اسم رجل. والقعقاع: مبشقَّة. ومنه قيل قـََرٌب قـَْعقاٌع، ألهنَّ
( من 2( : إذا ذكرْت سلمى على الَنأي عاَدين * نوائُب قـَْعقاٍع )1احلمى النافض تقعقع االضراس. قال مزرد )

 ُمُدُهْم، أي ارحتلوا. قال جرير:الِوْرِد ُمْرِدِم * وتـََقْعَقَعْت عُ 
( "، كما يقال: إذا مت أمر دان 4املثل: " من جَيَْتِمْع يـَتَـَقْعَقْع َعَمُده )( * ويف 3تـََقْعَقَع حنو أرضكم ِعمادي )



نقصه. وقعيقعان: جبل مبكة، وهو اسم معرفة. وابالهواز جبل يقال له قعيقعان، ومنه حنتت أساطني مسجد 
 البصرة.

_________ 
 ( أخو الشماخ.1)
 ( يف اللسان: " ثالجى قعقاع ".2)
 :118( صدره يف ديوانه 3)

 فأصبحنا وكل هوى إليكم
 ( يف القاموس: " تتقعقع ".4)
 (3 -صحاح  - 160)
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والُقْعُقُع ابلضم: طائٌر أبلق ضخٌم من طري الرب، طويل املنقار. والقعاع: ماء مر غليظ. يقال أَقعَّ القوُم إْقعاعاً، 
 ( .1إذا أنبطوه )

( : " ليت عندان 2ابلكبري. وىف احلديث ) ل من خوٍص، ليسالقفعة: شئ شبيه ابلزبيل بال ُعروة يُعم ]قفع[
ا أصابْتها انٌر فانزوت. والرِجل  منه قفعة أو قفعتني "، يعىن من اجلراد. والقفعاء: شجر. وأذن قـَْفعاُء، كأهنَّ

صابع. ورجٌل قوٌم قـُْفُع األالَقْفعاُء: اليت ارتدَّت أصابعها إىل القدم. يقال رجٌل أقْـَفُع وامرأٌة قـَْفعاُء بيِ نا الَقَفِع، و 
 ُمَقفَُّع اليدين. والقلفع، مثال اخلنصر: ما يتقلع ويتشقق من الطني إذا يبس، والالم زائدة. قال الراجز:

 (3قلفع روض شرب الداثاث )
 قلعت الشئ واقتلعته، فتقلع وانقلع. ]قلع[

_________ 
 . كذا يف نسخة االصل.( ومياه املالحات كلها قعاع اهـ1)
 حلديث اخل، هو من كالم سيدان عمر رضى هللا عنه.( قوله وىف ا2)
 ( الدث والداثث: املطر الضعيف. والقلفع يقال ايضا كدرهم. وبعده:3)

 منبثة تفزه انبثااث:
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يكون فيه زاد  ( . ودائرة القاِلِع تكون حتت الِلْبِد، وُتْكَرُه. والَقْلُع: شبُه الِكْنفِ 1واملقلوع: االمري املعزول )
: اي ليت أىن وقشاما نلتقي * وهو على ظهر البعري االورق * وأان  (2الراعى وتواديه وأصرته. قال الراجز )

فوق ذات غرب خيفق * مث اتقى وأى عصر يتقى * بعلبة وقلعه املعلق * أي وأى زمان يتقى. وىف املثل: " 
 ه. يقال: أقْـَلَع فالٌن عما كان عليه، وأقْـَلَعْت عنه( ". واالقالع عن األمر: الكفُّ عن3شحميت يف قلعي )

احلم ى. ويقال: تركت فالان يف قلع وقلع من محاه، يسكن وحيرك، أي يف إقالع من محاه. والقلعان من بىن 
 منري: صالءة وشريح ابنا عمرو بن خويلفة بن عبد هللا بن احلارث بن منري. قال

_________ 
 ع كعىن ".( وىف القاموس: " وقد قل1)
 ( أبو حممد الفقعسى.2)
 أي زادي يف وعائي ".( يف املخطوطة: " 3)
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( * والقلع أيضا: اسم معدٍن يـُْنسب إليه الَرصاص 1رغبنا عن دماء بىن قريع * إىل القلعني إهنما اللباب )
عى سيف منسوب إليه. قال : موضع ابلبادية. والقلاجليد. والقلعة: احلصن على اجلبل. ومرج القلعة ابلتحريك

الراجز: حمارف ابلشاء واالابعر * مبارك ابلقلعى البائر * والقلعة أيضاً: القطعُة العظيمة من السحاب، واجلمع 
 ( * والقلع أيضا: مصدر قولك2قلع. قال ابن أمحر: تـََفقََّأ فوقه الَقَلُع الَسواري * وُجنَّ اخلازابز به جنوان )

( . وقوهلم: هذا منزُل قـُْلَعٍة 3كسر، إذا كانت قدمه ال تثبت عند الِصراع، فهو َقِلٌع )رجٌل قِلَع القدِم ابل
 ( ، أي4ابلضم )

_________ 
 ( بعده: وقلنا للدليل أقم إليهم * فال تلغى لغريهم كالب1)
 ( ويروى " ترجز ". واخلازابز: بقل. عن املخطوطة.2)
 ، وطرفة، ومهزة، وجنبة، وشداد.فهو قلع ابلكسر، وككتف ( وزاد يف القاموس:3)
 ( وزاد يف القاموس: وبضمتني، وكهمزة.4)
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ليس مبستوطٍن. وجَمِْلس قلعٍة، إذا كان صاحبه حيتاج إىل أن يقوم مرًَّة بعد مرة. ويقال أيضاً: هم على قـُْلَعٍة، أي 
البطش والِصراع. والُقْلَعُة أيضاً: املاُل العاريَُّة.  لَُّع عن سرجه وال يثبت يفعلى رحلة. وفالٌن قـُْلَعٌة، إذا كان يـَتَـقَ 

( . ويف احلديث: " 1ويف احلديث: " بئس املال الُقْلَعُة ". وامِلْقالُع: الذي يُرمى به احلجر. والقالُع: الشرطيُّ )
منه ُقالَعٌة. ا نضب عنه املاء، والقطعة ال يدخل اجلنَّة قالع ". والقالع، ابلضم خمفٌف: الطني الذي يتشقق إذ

والُقالُع أيضاً: ِقشر األرض الذي يرتفع عن الكمأة فيدل عليها. والُقالَعُة أيضاً: صخرٌة عظيمٌة يف فضاء 
سهل وكذلك احلجر واملدر يـُْقتَـَلُع من األرض فرُيمى به. يقال: رماه بُقالَعٍة. والِقْلُع ابلكسر: الِشراُع، واجلمع 

 ليَة ذاَت الِقالِع * وقد كاد ُجْؤُجُؤها يـَْنَحِطْم *( : َيُكبُّ اخلَ 2. وقال )ِقالعٌ 
_________ 

. ( والقالع: النباش. والقالع: النمام. والقالع: الواشى. كذا يف نسخة ابالصل قبل قوله وىف احلديث اهـ1)
 فتفطن.

 ( االعشى.2)

(3/1271) 

 

 ، معروف،( . والُقالُع ابلتخفيف من أدواء الفم واحللق1وسفٌن ُمْقَلعاٌت )
قد َقَمْعُتُه إذا ضَربته هبا. امِلْقَمَعُة: واحدة املَقاِمِع من حديٍد كاحملجن ُيضَرب هبا على رأس الفيل. و  ]قمع[

َقَمَع. قال ابن السكيت: أْقَمْعُت الرجل عينِ  إْقماعاً إذا طََلَع  وَقَمْعُتُه وأْقَمْعُتُه مبعىًن، أي قهرته وأذللته، فانـْ
. وقمعة بن إلياس ابلتحريك، مساه بذلك أبوه زعموا ملا انقمع يف بيته. والقمعة أيضا: رأس عليك فرددته عنك

م، واجلمع َقَمٌع. والَقَمُع أيضاً: بـَثْـَرٌة خترج يف أصول األشفار، تقول منه: َقِمَعْت عينه ابلكسر، تـَْقَمُع السنا
 َقَمعاً. والَقَمَعُة أيضاً: ذابٌب يركب االبل والظباء

_________ 
القلعة. والقوس  ( يف املخطوطة زايدة: والقلع: الرجل البهيمة البليد الذى ال يفهم شيئا. إمنا أنت قلع من1)

القلوع: الىت إذا نزعت فيها انقلبت. قال الراجز: ال كزة السهم وال قلوع * يدرج حتت عجسها الريبوع * 
 الكرة: الىت ال يتباعد سهمها من ضيقها.

(3/1272) 



 

ْفُر شتد احلر. يقال: احلمار يـَتَـَقمَُّع، أي حيرِ ك رأسه. قال أوس بن حجر: أمَلْ تـََر أنَّ هللا أنـَْزَل ُمْزنًَة * وعُ إذا ا
َرتُُه. والِقْمُع والِقَمُع: ما ُيَصبُّ فيه ا لدهن الِظباِء يف الِكناِس تـََقمَُّع * وُعْرقوٌب أْقَمُع بنيِ  الَقَمِع، إذا عُظمت إبـْ

ل نطع ونطع. وانس يقولون قمع بفتح أوله وتسكني اثنيه، حكاه يعقوب. وَقَمْعُت الَوْطَب، أي وغريه، مثا
( . أبو عمرو: اقْـَتَمْعُت 2( . والِقْمُع والِقَمُع أيضاً: ما على التمرة والُبسرة )1وضعُت يف رأسه الِقْمَع )
 ( .3السقاَء: لغة يف اقتبعت )

 يف املسألة. وقد قـََنَع ابلفتح يـَْقَنُع قنوعا. قال الشماخ الُقنوُع: السؤاُل والتذلُّل ]قنع[
_________ 

 ( وقمعت القربة، إذا ثنيت فمها إىل خارجها.1)
 ( وهو الثفروق.2)
( عن املخطوطة: والقمع مصدر قولك امرأة قمعة، وهى الىت تطلع مث حتبس ال تظهر الحد من قبحها. قال 3)

 زعانف * وال قمعات فحشهن قريب:محيد بن ثور: رعابيب بيض ال قصار 

(3/1272) 

 

اِنٌع وقَنيٌع. قال عديُّ بن ملال املرء يصلحه فيغىن * مفاقره أعف من الُقنوِع * يعين من مسألة الناس. والرجُل ق
و ( جَاء قانِعا * يعين سائاًل. وقال الفراء: ه1زيد: وما خنُت ذا عْهٍد وأْبُت بعهده * ومل أْحرِِم املضطرَّ إن )

الذي يسألك فما أعطيته قَِبله: والَقناَعُة، ابلفتح: الِرضا ابلَقْسِم. وقد قَِنَع ابلكسر يـَْقَنُع َقناَعًة، فهو قَِنٌع 
نوع. وأقعنه الشئ، أي أرضاه. وقال بعض أهل العلم: إنَّ الُقنوَع قد يكون مبعىن الرضا، والقاِنُع مبعىن وق

ا قد زُهيَت فقلَت كالَّ * ولكينِ  أَعزَّينَ الُقنوع * وقال لبيد: فمنهم الراضي، وهو من األضداد. وأنشد: وقالو 
ُع * ويف املثل: " خرُي الِغىن الُقنوُع، وشرُّ الفقِر اخُلضوُع ". قال: سعيٌد آخٌذ بَنصيِبِه * ومنهم شقيٌّ ابملعيَشِة قانِ 

كثر، ويقبله وال يردُّه، فيكون معىن الكلمتني وجيوز أن يكون السائل مسِ ي قانِعاً ألنَّه يرضى مبا يعطى قلَّ أو  
 راجعاً إىل الرضا.
_________ 

 ( يف اللسان: " إذ جاء ".1)

(3/1273) 



 

واملقنع واملقنعة ابلكسر: ما تـَُقنِ ُع به املرأة رأسها. والِقناُع أوسُع من امِلْقنَـَعِة. قال عنرتة: إن تـُْغِديف دوين الِقناَع 
املْستَـْلِئِم * والِقناُع أيضاً: الطبُق من ُعُسِب النخِل، وكذلك الِقْنُع. واملقنع ابلفتح: فارِس فإنين * َطبٌّ أبخذ ال

العدل من الشهود. يقال: فالٌن شاهٌد َمْقَنٌع، أي رضاً يـُْقَنُع بقوله ويُرضى به. يقال منه رجٌل قـُْنعاٌن ابلضم، 
اجلمع، أي َمْقَنُع رضاً. وقال: فقلت له بـُْؤ ابمرٍئ لسَت ثنية و وامرأٌة قـُْنعاٌن، يستوي فيه املذكَّر واملؤنَّث والت

( * وإن كنَت قـُْنعاانً ملن يطلب الَدما * والِقْنعاُن ابلكسر من الِقْنِع، وهو املستوي بني أكمتني 1مثَله )
بس * ( * فراشا وأن البقل ذاو واي2سهلتني. قال ذو الرم ة يصف احلُُمر: وأبصرن أن القنع صارت نطافه )

 وفٌم ُمْقَنٌع، أي معطوفٌة أسنانه إىل داخل. قال الشماخ يصف إبال
_________ 

 ( يف اللسان:1)
 فبؤ ابمرئ ألفيت لست كمثله

 ( يف املطبوعة االوىل: " صار ".2)

(3/1273) 

 

 املرأة، أي يباكرن العضاه مبقنعات * نواجذهن كاحلدإ الوقيع * ورجل مقنع ابلتشديد، أي عليه بيضٌة. وقـَنـَّْعتُ 
ألبستها الِقناَع، فتَـَقنـََّعْت هي. وقـَنـَّْعُت رأَسه ابلسوط ضرابً. وقـَنََّع الديُك، إذا َردَّ بُرائَلُه إىل رأسه. قال الراجز: 

ه واجلناح يلمع * قال أبو يوسف: أقنع رأسه، إذا رفعه. ومنه قوله تعاىل: وال يزال خرب مقنع * برائال
 ( :1ذلك قوله رؤبة )}مهطعني مقنعي رؤسهم{ وك

أشرف روقاه ضليفا مقنعا * يعىن عنق الثور. وأقنع يديه يف الصالة، إذا رفعهما يف الُقنوت مستقباًل ببطوهِنِما 
ه إىل احلوض ليشرب. وأقْـنَـْعُت اإلانء، إذا أملَتُه لتصبَّ ما فيه وجهه ليدعو. وأقنع البعرُي، إذا مدَّ رأس

 ئ. قال الراجز يصف انقته:واستقبلت به جرية املاء ليمتل
 تقنع للجدول منها جدوال *

_________ 
 ( العجاج كما يف احملكم. وىف املخطوطة قبله:1)

 سودا من الشام وبيضا بضعا:



(3/1274) 

 

شبه فاها وحلقها ابجلدول تستقبل به جدوال إذا شربت. وأقنعت اإلبَل والغنَم، إذا أملتها للمرتع. وقد قَِنَعْت 
واها وأقبلت حنو أهلها، عن ابن السكيت. وأقنعين كذا، أي الت له. وقـَنَـَعْت ابلفتح، إذا مالت ملأهي، إذا م

 أرضاين.
( . 1قاَع الفحُل على الناقة يَقوُع قـَْوعاً وِقياعاً، إذا نزا. وهو قلب َقعا. واْقتاَع الفحُل، إذا هاج ) ]قوع[

لها. والقيعة مثل ٌع وقيعاٌن، صارت الواو ايء لكسرة ما قبوالقاُع: املستوي من األرض، واجلمع أقْـوٌُع وأْقوا 
( . قال االصمعي: قاعة الدار: ساحتها، مثل القاحة. 2القاع، وهو أيضا من الواو، وبعضهم يقول هو مجع )

 قال وعلة اجلرمى: وهل تركت نساء احلى ضاحية * يف قاعة الدار يستوقدن ابلغبط
 فصل الكاف

 َكتيٌع، أي أحد. حكاهيقال: ما ابلدار   ]كتع[
_________ 

 قواع: ذكر االرانب. عن املخطوطة.( وال1)
 ( مثل جار وجرية.2)

(3/1274) 

 

يعقوب، ومسعته أيضا من أعراب بىن متيم. والكتع: ولد الثعلب، والرجُل اللئيم أيضاً ; واجلمع ِكْتعاٌن، مثل 
قال: اشرتيت هذه الدار مجعاَء َكْتعاَء، ورأيت أَخواِتك َتُع: مجع َكْتعاَء يف توكيد املؤنَّث. يصرد وصردان. وكُ 

ُم ُكَتُع على مُجََع يف التأكيد، وال يـُْفَرُد ألنه إتباٌع له. ويقال1)  ( مُجََع ُكَتَع. ورأيت القوم أمجعني أْكَتعنَي. وال يـَُقدَّ
ض النحويني، ذكره يف شرح ٌل كتيع، أي اتم. وهذا احلرف مسعته من بعإنَّه مأخوذ من قوهلم: أتى عليه َحوْ 

 كتاب اجلرمى. وكتع، أي هرب.
َكثـََعِت اإلبُل والغنُم ُكثوعاً، أي اسرتخت بطوهنا ورمت بِثُلوطها. وَكَثَع اللنُب، أي عال دمسُُه وُخثورتُُه   ]كثع[

 أي ممتلئة غليظة.َزَبِدها، وهو الكثعة. وشفة كاثعة ابثعة، رأسه، مثل َكثَأ وَكثَّأ. وَكثَـَّعِت القدُر: َرَمْت ب
 الَكرَُع ابلتحريك: ماُء السماء يكرع ]كرع[



_________ 
 ( يف اللسان " إخوانك " ابلنون.1)

(3/1275) 

 

( يصف راعيا ابلرفق يف رعاية االبل: يسنها آبل ما إن جيزئها * جزءا شديدا وما إن 1فيه. قال ابن الرقاع )
، إذا تناوله بفيه من موضعه من غري أن يشرب بكفَّيه وال إبانء. يقال ترتوى كرعا * وكرع يف املاء َيْكرَُع ُكروعاً 
يه لغة أخرى َكرَِع ابلكسر َيْكرَُع َكَرعاً. وأْكرََع القوُم، إذا أصابوا الَكرََع اْكرَْع يف هذا اإلانء نـََفساً أو نـََفَسنْيِ. وف

ء، عن أىب عبيد. واالكرع: الدقيق من مقدَّم فأوردوه إبلهم. والكارِعاُت واملُْكَرعاُت: النخيل اليت على املا
زلة الوظيف يف الفرس والبعري، وهو الساقني، وفيه َكرٌَع، وقد كرع، عن أىب عمرو. والكراع يف الغنم والبقر مبن

" ألنَّ  مستَدقُّ الساِق، يذكَّر ويؤنَّث، واجلمع أْكرٌُع مثَّ أكارُِع. ويف املثل: " أعطَي العبُد ُكراعاً فطََلَب ذراعاً 
: الذراع يف اليد وهو أفضُل من الُكراِع يف الرِجل. والُكراُع: أنٌف يتقدَّم من احلَرَِّة مثَّ ميتدٌّ. وقال ا ألصمعي 

 الُكراُع: ُعُنٌق من احلَرَِّة ممتدٌّ. قال عوف بن االحوص
_________ 

 ( ويقال الراعى، كما يف اللسان.1)

(3/1275) 

 

* كما ظلف الوسيقة ابلكراع * وكراع الغميم: موضع معروف بناحية احلجاز.  أمل أظلف عن الشعراء عرضى
 ( .1والكراع: اسم جيمع اخليل نفسها )

 الُكْرسوُع: طرُف الَزْنِد الذي يلي اخلِْنِصر، وهو الناتئ عند الرسغ. ]كرسع[
 أدابرهم َيْكَسُعُهْم ابلسيف، الَكْسُع أن تضِرب ُدَبر اإلنسان بيدك أو بصدر َقَدمك. يقال: اتَّبع فالنٌ  ]كسع[

 ( :2مثل َيْكَسُؤُهم، أي يطردهم. ومنه قول الشاعر )
 ( *3كسع الشتاء بسبعة غرب )

_________ 
 ( ورجال اجلندب: كراعاه.1)
 ( هو أبو شبل االعرايب.2)



وآبمر وأخيه ( بعده:......... أايم شهلتنا من الشهر * فإذا انقضت أايم شهلتنا * صن وصنرب مع الوبر * 3)
 مؤمتر * ومعلل ومبطفئ اجلمر * ذهب الشتاء موليا هراب * وأتتك وافدة من النجر:

(3/1276) 

 

. يقال: َكَسَعُه بكذا، إذا جعله اتبعاً له ومذهبا ) ( ووردت اخليول يكسع بعضها بعضاً. 1والَكْسُع: سرعُة املَرِ 
َسُع بنيِ  الَكَسع. وَكَسْعُت الناقة بغرْبِها، أي ضربت ِخلفها والَكَسُع: بياٌض يف أطراف الثـُنَِّة، يقال: فرٌس أكْ 

هرها ويبقى هلا ِطْرُقها، وذلك إذا ِخْفَت عليها اجلدَب يف العام القابل. قال ابملاء البارد ليرتادَّ اللنُب يف ظَ 
( * ومنه قيل رجٌل ُمَكسٌَّع، وهو من 2احلارث بن ِحلِ زة: ال َتْكَسِع الَشْوَل أَبْغبارِها * إنَّك ال تدري َمِن الناتُج )

قال الراجز: وهللا ال خيرجها من قعره * إال فىت نعت الرجل الَعَزب إذا مل يتزوَّج. وتفسريه: ردت بقيته يف ظهره. 
ثْـَفَر به. والكسعة: احلمري: والكسعوم ابحلمريية: احلمار، وامليم  مكسع بغربه * واكتسع الكلب بَذنَِبِه، إذا اْستـَ

 دة. وكسع: حى من اليمن، ومنه قوهلم: " ندامةزائ
_________ 

 ( يف اللسان " ومذهبا به ".1)
 الضيافك ألباهنا * فإن شر اللنب الواجل:( بعده: واحلب 2)

(3/1276) 

 

حىت اختذ منها قوسا ونبال، فرمى الوحش عنها ليال فأصاب وظن أنه الكسعى "، وهو رجل منهم رىب نبعة 
( . قال الشاعر: ندمت ندامة الكسعى 1، فلما أصبح رأى ما أصمى من الصيد فندم )أخطأ فكسر القوس

 ملا * رأت عيناه ما صنعت يداه
( فتكعكع، أي حبسته فاحتبس. وأكعه الفرق إكعاعا، إذا حبسه عن وجهه. وتكعكع، 2كعكعته )  ]كعع[

يكع ُكعوعاً. وحكى يونس َيُكعُّ أي جنب، لغة يف تكأكأ: ورجٌل ُكْعُكٌع ابلضم، أي جبان ضعيف. وقد كع 
 ابلضم. وقال سيبويه: يكع ابلكسر أجود. فهو كع وكاع. قال الشاعر

_________ 
شد: ندمت ندامة لو أن نفسي * تطاوعين إذا لقطعت مخسى * تبني ىل سفاه الرأى مىن * لعمر أبيك ( وأن1)

 حني كسرت قوسى



 ( قبله يف املخطوطة:2)
 القتيل كشعا: تفرقوا.َكَشَع القوُم عن   ]كشع[

(3/1277) 

 

 ( * وقال أبو زيد: كععت وكععت لغتان، مثل زللت وزللت.1* إذا كان كع القوم للدحل الزما )
الَكَلُع: ُشقاٌق ووسُخ يكون ابلقدم، وقد َكِلَعْت رِجله ابلكسر َتْكَلُع َكَلعاً. وإانء َكِلٌع: اْلتَـَبَد عليه  ]كلع[

والَكَلَعُة: القطعة من الغنم، عن أىب عبيد. وذو الكالع ابلفتح: اسم ملك من ملوك الوسُخ. وِسقاٌء َكِلٌع. 
 ( .2اليمن من االذواء )

، وكذلك الِكْمُع ابلكسر. قال عنرتة: وَسيفي كالَعقيقِة فهو ِكْمعي * سالحي ال أَفلَّ الَكميُع: الضجيعُ  ]كمع[
 وال ُفطارا * أي ليس فيه تشقق. وكامعه، مثل ضاجعه.

_________ 
 ( يف اللسان: " للرحل ألزما "، وكالمها صحيح املعىن، فلعلهما روايتان.1)
. كذا يف مسى ذو الكالع، الهنم تكلعوا على يديه، أي جتمعوا اهـ ( أبو زيد: التكلع: التجمع لغة ميانية، وبه2)

 نسخة.
 (3 -صحاح  - 161)
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 ن يضاجع الرجُل الرجَل ال سرت بينهما.واملكامعة اليت هُني عنها يف احلديث: أ
 َكَنَع ُكنوعاً: انقبض وانضمَّ. وكنع االمر، أي قرب. وأنشد أبو زيد:  ]كنع[

إىن إذا املوت كنع * وكنع النجُم، أي مال للغروب. وَكَنَع الرجُل، أي خضع والن. وأْكَنَع مثله. وأْكنَـَعِت 
 أصابعه ابلكسر، كنعا، أي تشنجت. ومنه قول الشاعر: الُعقاُب، إذا ضمَّْت جناحيها لالنقضاض. وكنعت

ِه: ( * والتكنيع: التقبيض. والتكنع: 1فأصبحت كفه اليمىن هبا كنع ) التقبُُّض. يقال: َتَكنََّع األسرُي يف ِقد 
 ( .2تقبََّض واجتمع. واْكتَـَنَع القوُم، أي اجتمعوا )

م. يقال: " أمحُق مَيَْتِخُط بكوعه ". واأَلْكَوُع: املعوجُّ الكوُع والكاُع: طرف الَزْند الذي يلي اإلهبا ]كوع[
 الكوع. وامرأة كوعاء بينة الكوع.



_________ 
 :( صدره1)

 أحنى أبو لقط حزا بشفرته
 ( قال الفراء: املكنعة: اليد الشالء. واملكنع: املقفع اليد. كذا يف نسخة ابالصل.2)
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 كوعه يف الَرمل من شدَّة احلر.  وكاع الكلُب َيكوُع، أي مشى على
َتُه وجبنت. حكاه عنه  ]كيع[ الكسائي: كعت عن الشئ َأكيُع وَأكاُع، لغة يف كَعْعُت عن األمر َأِكعُّ، إذا ِهبـْ

 يعقوب.
 فصل الالم

واِذِعِه ". كالم. يقال: " نعوذ ابهلل من لَ ( َلْذعاً: أحرقته. وَلَذَعُه بلسانه، أي أوجَعه ب1َلَذَعْتُه النار ) ]لذع[
: الرجل الظريف احلديد الفؤاد )  ( .2واْلِتذاُع الَقرحِة: احرتاقها وجعاً إذا قيَّحْت. والَلْوَذِعيُّ

 ( .3َلَسَعْتُه العقرب واحليَّة تـَْلَسُعُه لسعا ) ]لسع[
ه ابلكسر برجلك. تقول منهما مجيعا: لطعت الَلْطُع: اللحُس. والَلْطُع أيضاً: أن تضرب مؤخَّر إنسان ]لطع[

 ( ألطعه لطعا.4)
_________ 

 ( لذعته النار من ابب قطع.1)
 ( واللذعة: النكزة بطرف امليسم.2)
 ( لسع من ابب منع، ولسعه بلسانه، إذا قرصه.3)
 ( وابلفتح أيضا.4)
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طن الشفة، وأكثر ما والتطع: شرب مجيع ما يف اإلانء أو احلوض، كأنَّه حلََِسُه. والَلَطُع ابلتحريك: بياٌض يف اب
 ُع وامرأٌة َلْطعاُء. قال الراجز:يعرتي ذلك السودان. والَلَطُع أيضاً: حتاتُّ األسناِن إال أسناَخها. رجٌل أَْلطَ 

 ( * والَلْطعاُء: أيضاً القليلة حلم الفرج، ذكره ابن دريد.1ُعَجيِ ٌز َلْطعاُء َدْرَدبيُس )



( 2يبدو. وقال األصمعي: ومنه قيل: " الدنيا لعاعة ". وأنشد البن مقبل ) اللعاُع: نبٌت انعٌم يف أوَّل ما ]لعع[
( * وألعت األرُض تُِلعُّ إلعاعاً، إذا أنبتتها. 3ها * ورجرج بني حلييها خناطيل ): كاد اللعاع من احلوذان يسحط

 فإن أردت أنك تناولتها قلت: تلعيتها، وخرجنا
_________ 

 ( قبله:1)
 يس * وبعده:جاءتك يف شوذرها مت

 أحسن منها منظرا إبليس
 ( وتروى أيضا جلران العود، ومل توجد يف ديوانه.2)
فتح: نبات سهلى حلو طيب الطعم يرتفع قدر الذراع، له زهرة محراء يف أصلها صفرة، وورقته ( احلوذان ابل3)

 ل: قطع متفرقة.مدورة، الواحدة حوذانة. يسحطها ابحلاء: يذحبها. والرجرج: اللعاب يرتجرج. وخناطي
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نتلعى، وأصلها تلععتها، فكرهوا ثالث عْيناٍت، فأبدلوا من األخرية ايًء. وقال أبو عمرو: الُلعاَعُة: الكألُ 
( : 1لعته: بصيصه. ولعلع: جبل كانت به وقعة. قال الشاعر )اخلفيف رُِعَي أو مل يرع. واللعلع: السراب. ولع

َلٍع * ُحساماً إذا ما ُهزَّ ابلَكفِ  صمما * وتـََلْعَلَع فالن من اجلوع، أي تضوَّر. والَلعيَعة: لقد ذاق منا عاِمٌر يوَم َلعْ 
تَـَلْعَلَع، أي كسرته فتكسَّر.  ُخبُز اجلاَورِس. وَلْعَلْعُت عظَمه فـَ

صها، أي تلفحت به.  رأسه تـَْلفيعاً، أي غط اه. وَلفَّْعُت املزادَة أيضاً: قـََلبتها. وتلفعت املرأة مبر َلفَّعَ  ]لفع[
َزرِها * َدْعٌد ومل تـُْغَذ َدْعُد ابلعلب * وتلفع 3( : ما يـُتَـَلفَُّع به. قال الشاعر )2والِلفاُع ) ( : مل تـَتَـَلفَّْع بفضل ِمئـْ

 لرجل ابلثوب، والشجر ابلورق،
_________ 

 ( محيد بن ثور.1)
 ( وامللفعة أيضا بكسر أوهلما.2)
 ( وضاح اليمن، وقيل جرير.3)
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( . واالْلِتفاُع: االلتحاُف. والتَـَفَعِت األرض ابلنبات: 1إذا اشتمل به وتغطى. وتـََلفََّع فالٌن، إذا مِشله الشيب )
 اخضارت.

َلَقَعُه ببعرٍة، أي رماه هبا. وَلقَعُه بَعينه، أي عانَه. قال أبو عبيد: ومل يسمع الَلْقُع إال يف إصابة العني ويف  ]لقع[
والُلقَّاَعُة ابلضم والتشديد: الرجل احلاضر اجلواب. والُتِقَع لونه، أي ذهب وتغري، عن اللحياىن، مثل  البعرة.
 امتقع.
الوسخ َلْكعًا، إذا لصق به ولزمه، عن االصمعي. ورجل ُلَكٌع، أي لئيٌم، ويقال هو العبد  َلَكَع عليه ]لكع[

: ُأَطوِ ُف ما ُأَطوِ ُف مث آوي * إىل بيٍت َقعيَدتُُه َلكاِع * ( 2الذليل النفس. وامرأٌة َلكاِع، مثل قطام. وقال )
 وتقول يف النداء: اي ُلَكُع، ولالثنني اي ذوى لكع.

_________ 
 ( وألفع الشيب رأسه: مشله.1)
 ( يف اللسان أن قائله أبو الغريب النصرى.2)
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ألنه معدول من أْلَكَع. وقال أبو عبيدة:  يصرف ُلَكُع يف املعرفة وقد َلِكَع َلكاَعة، فهو أْلَكُع وامرأٌة َلْكعاُء. وال
يقال للفرس الذكر ُلَكٌع واألنثى ُلَكَعٌة، فهذا ينصرف يف املعرفة ألنه ليس ذلك املعدول الذي يقال للمؤنَّث 

مث لكاع، وإمنا هو مثل صرد ونغر. ويقال للجحش لكع، وللصىب الصغري أيضا. وىف حديث أىب هريرة: " أ
احلسني رضى هللا عنهما. واللكيعة: االمة اللئيمة. وبنو اللكيعة: قوم. قال على بن  لكع؟ " يعىن احلسن أو

( * واملكع 1عبد هللا ابن عباس رضى هللا عنهم: هم حفظوا ذمارى يوم جاءت * كتائب مسرف وبنو اللكيعه )
 ( :2ساكن: اللسع. ومنه قول الشاعر )

 ( *3إذا مس دبره لكعا )
_________ 

: " وبىن اللكيعه ". مسرف: لقب مسلم بن عقبة املرى صاحب وقعة احلرة ; النه كان أسرف ( يف اللسان1)
 فيها.

 ( ذو االصبع العدواين.2)
 * شاء إذا مس دبره لكعا: ( البيت بتمامه: إما ترى نبله فخشرم خ3)
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 يعىن نصل السهم. واللكع أيضا: النهز يف الرضاع.
( ، ويشبَّه به الَكذوُب. 2وَلَمعاانً، أي أضاء. واْلَتَمَع مثله. ويقال للسراب يـَْلَمُع )( 1ملَع الربُق َلْمعاً ) ملع[]

ا أنَت يـَْلَمُع * والَلماَعُة: الفالُة، ومنه قول ابن  قال الشاعر: إذا ما َشَكْوُت احُلبَّ كيما تُثيَبين * بِودِ ي قالْت إمنَّ
ٍة تـُْنَذُر فيها الُنذْر * والَلماَعُة أيضاً: الُعقاُب. والُلْمَعُة ابلضم: ِقطعة من ْيلى من تَنوِفيٍَّة * َلمَّاعَ أمحر: كم دوَن لَ 

النبت إذا أخذت يف الُيبس. قال ابن السكيت: يقال هذه ُلْمَعٌة قد أَحشَّْت، أي قد أمكنت الن حتش، وذلك 
 حىت تبيض.نبٌت. وال يقال هلا ُلْمَعٌة  ( ، وهو3إذا يبسْت. والُلْمَعُة من اخلََلى )

_________ 
 ( اببه قطع.1)
 ( وىف املثل: " أكذب من يلمع "، وهو السراب والربق اخللب.2)
 ( من " اخللى " وىف احملكم " من احللى " وكذلك يف املخطوطة.3)
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: الذكيُّ املتوقِ د. قال أوس بن حجر: األْلَمِعيَّ الذي ْلِمَعٌة. واألْلَمِعيُّ قال: ويقال هذه بالٌد قد أْلَمَعْت، وهي مُ 
. وأنشد 1يُظنُّ لك ) م. وكذلك اليَـْلَمِعيُّ ( الظ * نَّ كأْن قد رأى وقد مسعا * نصب األْلَمِعيَّ بفعل متقدِ 

س واألاتُن وأْطباُء ائم جوُل * وأْلَمَع الفر ( : وكاِئْن ترى من يـَْلَمِعيٍ  حُمَْظَربٍ  * وليس له عند العز 2األصمعي  )
اللبؤِة، إذا أشرقْت ضروُعها للَحمل واسودَّْت حلمتاها. أبو عمرو: أْلَمْعُت ابلشئ والتمعت الشئ: اختلسته. 

. واملَُلمَُّع من اخليل: الذي يكون يف َجسده بقٌع ختالف سائر لونه. فإذا ك ان ويقال: الُتِمَع لونُه، أي ذهب وتغريَّ
 فيه استطالة فهو مولع.

: ُحرقُته. وقد الَعُه احلب  يَلوُعُه واْلتاَع فؤادُه، أي احرتَق من الشوق. يقال: أاتٌن الَعُة  ]لوع[ َلْوَعُة احلبِ 
 الفؤاد إىل جحشها،

_________ 
 ( ويروى: " بك الظن "1)
 ( لطرفة.2)
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ا َوهْلى من الفزَع.قال  : أي الئَِعُة الفؤاد، وهي اليت كأهنَّ *  وأنشد لألعشى: ُمْلِمٍع الَعِة الفؤاِد إىل َجحْ  األصمعي 
ٍش َفالُه، عنها فبئس الفايل * ورجٌل هاٌع الٌع، أي جبان َجزوع. وقد الَع يَليُع. وحكى ابن السكيت: ِلْعُت 

 الَعٌة، ورجٌل هاِئٌع الِئٌع.َأالُع، وِهْعُت َأهاُع وامرأٌة هاَعٌة 
 هليعة: اسم رجل. ]هلع[

 فصل امليم
َمَتَع النهاُر مَيَْتُع، أي ارتفع وطال. واملاِتُع: الطويُل من كل شئ. وقد متع الشئ. ومتعه غريه. قال لبيد  ع[]مت

 وقول النابغة:( * 1يصف خناًل: ُسُحٌق مُيَتِ ُعها الصَّفا وسرِيُُّه * ُعمٌّ َنواِعُم بينهنَّ كروُم )
 ( *2وميزانَُه يف ُسورَِة اجملِد ماتع )

_________ 
 ( الصفا والسرى: هنران متخلجان من هنر حملم الذى ابلبحرين، لسقى خنيل هجر كلها.1)
 ( صدره:2)

 إىل خري دين سنة قد علمته:
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أي راجح زائد. وحبل ماِتٌع، أي جيِ د الفتل. ونبيٌذ ماِتٌع، أي شديد احلمرة. وكلُّ شئ جيد فهو ماتع. واملتاع: 
تعن منه املنفعُة وما مَتَتـَّْعَت به. وقد َمَتَع به مَيَْتُع َمْتعاً. يقال: لئن اشرتيت هذا الغالم لتم الِسلعُة. واملتاُع أيضاً:

بغالم صاحل، أي لتْذَهنَبَّ به. قال املشعَّث: متتَّع اي مشعَّث إنَّ شيئاً * َسبَـْقَت به املماَت هو املَتاُع * وهبذا 
َعُة، البيت مسِ ي مشعِ ثاً. وقال تعاىل: }ابتغا َء ِحْلَيٍة أو َمتاٍع{ . ومَتَتـَّْعُت بكذا واْسَتْمتَـْعُت به، مبعىًن. واالسُم املُتـْ

َعُة احلج ، ألنَّه انِتفاٌع. وَأْمتَـَعُه هللا بكذا وَمتـََّعُه، مبعىًن. أبو زيد: َأمْ ومن َعُة الطالق، وُمتـْ َعُة النكاح، وُمتـْ تَـْعُت ه ُمتـْ
( من شعبني شىت جتاورا * قدميا وكاان ابلتفرق أمتعا * وأبو 1عي: خليطني )ابلشئ، أي متتعت به. وأنشد للرا

 عمرو مثله. وأنشد للراعي
_________ 

 ( وىف اللسان أيضا: " خليلني ". وكذلك يف احملكم، وىف التهذيب ابلطاء.1)

(3/1282) 



 

غنم. وخالفهما االصمعي ولكنما أجدى وأمتع جده * بفرق خيشيه هبجهج انعقه * أي متتع جده بفرق من ال
وروى البيت االول: " وكاان للتفرق " ابلالم. يقول: ليس أحد يفارق صاحبه إال أمتعه بشئ يذكره به، فكان ما 

أن فارقه. وروى البيت الثاين " وأمتع جده " ابلنصب، أي أمتع هللا جده. أمتع به كل واحد من هذين صاحبه 
 ( .1نيت عنه. حكاه أبو عمرو عن النمريي )ويقال: َأْمتَـْعُت عن فالٍن، أي استغ

امِلْجُع، ابلكسر: األمحُق، واملُْجَعُة ابلضم مثله، وكذلك اجملعة مثال اهلمزة. وجمع الرجل ابلكسر مَيَْجُع  ]جمع[
 اَعًة، إذا متاَجَن. وامرأٌة جمََِعٌة: قليلُة احلياء، مثال َجِلَعٍة يف الوزن واملعىن، عن يعقوب.جمَ 

_________ 
 ( بعده يف املخطوطة:1)

 َمثـََعِت املرأُة َمْثعاً، وَمِثَعْت مثعا: مشت مشية قبيحة. وىف اللسان: مثعت املرأة متثع مثعا ومتثع، ومثعت. ]مثع[
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ومتاَجَع الرجالن: مَتاَجنا وترافثا. واملَجيُع: ضرٌب من الطعام، وهو مَتٌْر يعجن بلنب. وقال: إن يف داران ثالث 
* جاريت للخبيص باىل * فوددان أن لو وضعن مجيعا * جاريت مث هرتى مث شاتى * فإذا ما وضعن كن ربيعا ح

 واهلر للفا * ر وشاتى إذا اشتهينا جميعا
( يل اخلرب، إذا حدَّثك ببعضه وكَتم البعض، حكاه عنه أبو عبيد. قال: واملذاع 1الكسائي: َمذََع ) ]مذع[

 الكذَّاب. وَمذََع ببوله، أي رمى به.الذى ال يكتم السر، ويقال 
 ( وأمراع، مثل ميني وأمين وأميان. قال أبو ذؤيب2املَريُع: اخلصيُب، واجلمع َأْمرٌُع ) ]مرع[

_________ 
 ( مذع ميذع مذعا.1)
( قال ابن برى: ال يصح أن جيمع مريع على أمرع، الن فعيال ال جيمع على أفعل إال إذا كان مؤنثا حنو ميني 2)
 أمين. وأما أمرع يف بيت أىب ذؤيب فهو مجع مرع، وهو الكال.و 
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( اأَلْمرُُع * وقد َمرَُع الوادي ابلضم، وَأْمرََع، أي َأْكأَل، 1أكل اجلَميِم وطاَوَعْتُه مَسَْحٌج * مثُل القناِة وَأْزَلَعْتُه )
ويف املثل: " َأْمَرْعَت فاْنِزْل ". ويقال: القوُم مُمْرِعوَن، إذا كانت  ُه، أي أصبتُه َمريعاً، فهو مُمْرٌَع.فهو مُمْرٌِع. وَأْمَرْعتُ 

مواشيهم يف ِخْصٍب. وأرٌض ُأْمروَعٌة، أي ِخْصبٌة. وَأْمرََع رأَسه بدهٍن، أي أكثر منه وأوَسَعه. قال رؤبة: كغصن 
ائه. واملرعة، مثال ( * يقول: كأن لونه يعلى ابلدهن لصف2) ابن عوده سرعرع * كأن وردا من دهان ميرع

 اهلمزة: طائر شبيه ابلدراجة، عن ابن السكيت. واجلمع مرع.
 يقال: َمرَّ الظيُب مَيْزَُع، أي يسرع. وكذلك الفرس. والَتْمزيُع: التفريق. واملرأة متزع القطن ]مزع[

_________ 
 ( يف اللسان " وأزعلته ".1)
 ( بعده:2)

 لوين ولو هبت عقيم تسفع:
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ا تقطِ عه مث تؤلِ فه فتجوِ ده بذلك. وفالٌن يَتَمزَّع من الغيظ، أي يتقطَّع. ويف احلديث:بي " أنَّه  ديها، إذا زَبََّدْتُه كأهنَّ
( أن أنفه يتمزع ". قال أبو عبيد: ليس يتمزع بشئ، ولكين أحسبه " 1غِضب َغَضباً شديدًا حىت ختيل إىل )

غضب. ومل ينكر أبو عبيد أن يكون التمزع مبعىن التقطع، وإمنا استبعد يرتمع "، وهو أن تراه كأنه يرعد من ال
ه ُمْزَعُة حلٍم. وما يف اإلانء ُمْزَعٌة من املاء، أي جرعٌة. وامِلْزَعُة املعىن. واملُزَعُة ابلضم: قطعُة حلم. يقال: ما علي

 ما:ابلكسر من الريش والقطن، مثل امِلزقِة من اخلرق. ومنه قول الشاعر يصف ظلي
 مزع يطريه أزف خذوم * أي سريع.

: يقال لريح الشمال مسع ونسع. قال املتنخل اهلذىل ) ]مسع[ ريسيه مؤوبة * ( : قد حال بني د2األصمعي 
 ( *3نسع هلا بعضاه االرض هتزيز )

_________ 
 ( يف اللسان: " حىت ختيل ىل ".1)
 ( قال ابن برى: هو اليب ذؤيب.2)
 ضاه: كل شجر له شوك، الواحدة عضة.( دريسيه: خلقيه. والع3)
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 ( .1وقوله: " مؤوبة "، أي ريح جتئ مع الليل )
املَْشُع: الكسُب واجلمع. وَمَشْعُت الَغَنَم: حلبَتها. واْمَتَشْعُت ما يف الَضرع، إذا مل تدع فيه شيئاً.  ]مشع[

قال ابن األعرايب: اْمَتَشَع الرجل ثوَب صاحبه،  ويقال: اْمَتِشْع من فالن ما َمَشَع لك، أي ُخْذ منه ما وجدت.
 ( . وذئب مشوع.2أي اختلسه )

 ة بذنَبها: حرَّكته. قال رؤبة:َمَصَعِت الدابَّ  ]مصع[
( . ورجٌل 4( * واملَْصُع: الضرب ابلسيف. واملُماَصَعُة: اجملالدُة يف احلرب )3مَيَْصْعَن ابألذانب من َلْوٍح َوَبْق )

 مصع.
_________ 

 ( عبارة القاموس: " وريح مؤوبة: هتب النهار كله ".1)
 ( ويقال: امتشع سيفه، إذا استله.2)
 إذا بدا منهن إنقاض النفق * بصبصن واقشعررن من خوف الرهق( قبله: 3)
 ( قال القطامى: تراهم يلمزون من اشرتكوا * وجيتنبون من صدق املصاعا:4)

(3/1285) 

 

ا ضربته ابملاء البارد. وَمَصَعِت األمُّ ابلولد: َرَمْت به. ويقال: مرَّ مَيَْصُع، أي ومصعت ضرع الناقة احللوبة، إذ
يسرع، مثل ميزع. وأنشد أبو عمرو: ميصع يف قطعة طيلسان * مصعا كمصع ذكر الورالن * ومصع الربق، أي 

َتِهنْبَ الِسجاال )ن ماِصٍع لْونُُه * على قـُُلصٍ أومض. وشئ ماصع، أي براق. قال ابن مقبل: فأفْـَرْغُت م ( * 1 يـَنـْ
أبو عمرو: َمَصَع لنب الناقة ُمصوعاً، إذا وىلَّ وذهب، فهي ماصعة الدر. وكل شئ وىل وذهب فقد مصع. 

 ويروى قول الشماخ يصف نبعة:
عليها ليطها. ( * ابلصاد غري معجمة. يقول: ترك عليها قشرها حىت جف 2فمصعها شهرين ماء حلائحا )

ذهبت ألبان إبلهم. قال أبو عبيدة: أْمَصَع الرجُل، إذا ذهب لنُب إبله. وَمَصَعْت إبله، إذا  وأمصع القوم، أي
 ذهبْت ألباهنا. قال: وَمَصَع الربُد، أي ذهب.

_________ 
 ( قبله: فأوردهتا منهال آجنا * نعاجل حال به وارحتاال1)



 ( عجزه:2)
 (3 -صحاص  - 162مز * )وينظر فيها أيها هو غا
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 هب. قال االغلب العجلى:قال الفراء: مصع الرجُل يف األرض واْمَتَصَع، أي ذ
 ( * واملصعة، مثال اهلمزة: طائر. واملصعة أيضا: مثرة العوسج، واجلمع مصع.1وهن ميصعن امتصاع االظب )

يتصدَّع. قال الشماخ يصف َمظْعُت العوَد، إذا قطعته َرْطباً مث تركته بلحائه ليتشرَّب ماءه لئال يتشقَّق و  ]مظع[
( : فمظعها حولني ماء حلائها * 2قوساً: َفَمظََّعها َحْوَلنْيِ مَاء حِلائها * ويَنظُر فيها أي ها هو غامز * وقال آخر )

 تعاىل على ظهر العريش وتنزل
 َضْرٌب ة: صوت احلريق يف القصِب وحنوه، وصوُت األبطال يف احلرب. قال الشاعر: َمْن َسرَّهُ املعمع ]معع[

 يـَُرْعِبُل بـَْعُضُه * بـَْعضاً َكَمْعَمَعِة االابء احملرق *
_________ 

 ( بعده:1)
 متسقات كاتساق اجلنب * وىف التكملة: والذى يف رجزه:

 جوانح ميحصن حمص االظب
 ( أوس بن حجر.2)
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. واملَْعَمُع: املرأة اليت أمُرها واملعمعان: شدة احلر. يقال: يوٌم َمْعَمعاٌن. وَمْعَمَع القوُم، أي سارو  ا يف شدَّة احلرِ 
ُئها أمجُع ".  جُمَْمٌع ال تعطي أحدًا من ماهلا شيئاً. ومن كالم بعضهم يف صفة النساء: " منهن َمْعَمٌع، هلا َشيـْ

: الرجل الذي ي : الذيواملَْعَمِعيُّ يدلُّ  كون مع من غلب. ومع: كلمة تدل على املصاحبة. قال حممد بن الَسريِ 
 على أنَّ َمَع اسٌم حركُة آخرِه مع حترُّك ما قبله، وقد يسكَّن وينوَّن تقول: جاءوا معا.

ذا رضعها. قال الكسائي: ُمِقَع فالن ِبَسْوءٍة، أي رُِمَي هبا. واملَْقُع: أشدُّ الشرب. والفصيُل مَيَْقُع أمَّه، إ ]مقع[
 ع أو ريبة. وكذلك انتقع وابتقع. وابمليم أجود.يقال اْمُتِقَع لونُه، إذا تغريَّ من حزٍن أو فز 

َلٌع، وامْنََلَعْت. وأنشد أبو عمرو: ]ملع[  املَْلُع: السرُي السريُع اخلفيف. ويقال: َمَلَعِت الناقُة يف سريها، فهي َميـْ



 ( *1تَـْنَمِلُع )فتُل املرافِق حَيْدوها فَـ 
_________ 

 ( يف اللسان: " حتدوها ".1)
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ليُع واملالُع: املفازَة اليت ال نبات هبا. ومن أمثاهلم: " أوَدْت به ُعقاُب َمالٍع ". قال أبو عبيد: يقال ذلك يف واملَ 
َلُع أيضاً:  َلُع. واملُيـْ الواحد واجلمع، وهو شبيٌه بقوهلم: طارت به العنقاء، وحلَّقْت به عنقاُء ُمْغِرٍب. وكذلك املَيـْ

َلُع الَتقريِب يـَْعبوٌب إذا * ابدَر اجلونة وامحر االفق )يصف ( 1السريُع. قال الشاعر )  (2فرساً: َميـْ
املَْنُع: ِخالف اإلعطاء. وقد َمَنَع فهو ماِنٌع وَمنوٌع وَمنَّاٌع. ومنعت الرجل عن الشئ فامتنع منه. ومانعته  ]منع[

تحريك وقد يسكَّن، عن ابن ابل الشئ ممانعة. ومكان منيع، وقد منع ابلضم مناعة. وفالن يف ِعزٍ  وَمنَـَعةٍ 
ُعُه من عشريته. وقد مَتَنََّع. وقال  السكيت. ويقال: املنعة مجع مانع، مثل كافر وكفرة، أي هو يف عز ومن مَيْنـَ

 ( : الَبْكَرُة والَعناُق، مَتَْتِنعاِن على السنة بفتائهما، والهنما3الكاليب: املَُتَمنِ عاِن )
_________ 

 سدي. اال( احلسني بن مطري1)
 ( وملع الفصيل أمه وملعها، إذا رضعها.2)
 ( يف اللسان والقاموس: " املتمنعتان ".3)
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 يشبعان قبل اجلِلَِّة. قال: ومها املُقاتِلتان للزمان عن أنفسهما.
يُع، إذا املَْيُع: مصدر ماَع السمُن مَييُع، إذا ذاب. واملَْيُع: سيالن الشئ املصبوب. وقد ماع الشئ ميَ  ]ميع[

َعُة  َعُة: النشاُط، وأوَّل جرِي الفرس، وأوَّل الشباب، وأوَّل النهار. واملَيـْ جرى على وجه األرض. ومَتَيََّع مثله. واملَيـْ
َعُة السائلُة، وما بقي منه ِشْبه  أيضاً: صمُغ يسيل من شجٍر ببالد الروم، يؤخذ فُيطبُخ، فما صفا منه فهو املَيـْ

عَ   ُة اليابسة.الَثجرِي فهو املَيـْ
 فصل النون

ُبُع ويـَْنِبُع نـَْبعاً ) ]نبع[ َبُع ويـَنـْ ( ونُبوعاً: خرج من العني. واليَـْنبوُع: عنُي املاء، ومنه قوله تعاىل: 1نـََبَع املاء يـَنـْ



ه. قال نا من األرض يـَْنبوعًا{ ، واجلمع الَينابيُع. وَنواِبُع البعري: املواضع اليت يسيل منها َعَرقُ }حىتَّ تـَْفُجَر ل
 ( علينا فالن2األصمعي: يقال قد انباع )

_________ 
 ( وزاد يف املختار: نبعاان.1)
 ( احلق أنه انفعل من مادة )بوع( .2)
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ْبُع: شجٌر 1ابلكالم، أي انبعث. ويف املثل: " خُمَْرنِْبٌق لَِينباَع ) َبِعَث، ومطِرٌق لينثاَل. والنـَ ( "، أي ساكٌت لِيَـنـْ
 ُذ منه القسى. قال الشماخ:تـُتَّخَ 

ل دريد بن الصمة: وأصفر من شرائج النبع براها القواس * الواحدة: نبعة، وتتخذ من أغصاهنا السهام. قا
قداح النَـْبع َفرٍع * به َعلماِن من عقب وضرس * يقول إنه برى من فرع الغصن ليس بفلق. وينابع: موضع. 

 نـَبَّاَعُتَك، إذا َرَدم. وابلغني املعجمة أيضا. وينبع: بلد. والنباعة: االست. يقال: كذبت
أي َهَنَأ آِكله. وماٌء جَنوٌع، كما يقال منرٌي. وجَنوُع الصيب  هو اللنب. وقال  جَنََع الطعاُم يـَْنَجُع ويَنِجُع جُنوعاً، ]جنع[

، وال يقال أجْنََع. وقد جَنََع فيه ابن السكيت: الَنجوُع: املديُد. وقد جَنَْعُت البعري. قال: وجَنََع يف الدابَّة العلفُ 
 : طلب الكال يف موضعه.اخلطاُب، والوعُظ، والدواُء، أي دخل وأثَّر. والُنْجَعُة ابلضم

_________ 
 ( ويروى: " لينباق " عن القاموس.1)
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َتَجُع: املنزُل يف طلب  َتَجْعُت فالانً، إذا أتيَته تطلب معروفه. واملُنـْ الكأل. وهؤالء قوم انِجَعٍة تقول منه: انـْ
َتِجعون. وقد جَنَعوا يـَْنَجعوَن يف معىن انتجعوا ينتجعون، عن يعقوب. و  النجيع: خبط يضرب ابلدقيق وابملاء، وُمنـْ

 ( .1يوجره البعري. والَنجيُع من الدم: ما كان إىل السواد. وقال األصمعي : هو دم اجلوف خاصة )
َتَخَع فالن عن أرضه، أي بـَُعَد عنها. قال الُنخاَعُة ابلضم: الُنخامَ  ]خنع[ ُة. وتـََنخََّع فالن، أي رمى بُنخاَعِتِه. وانـْ

عرب من يقول قطعُت خُناَعُه وخِناَعُه. وانٌس من أهل احلجاز يقولون: هو مقطوع الُنخاِع الكسائي: من ال
َقِة بني الُعنق والرأس من ابطن. يقال: ابلضم، وهو اخليط األبيض الذي يف جوف الَفقاِر. واملَْنَخُع: مفِصُل الَفهْ 



َنَخَعُه خَنْعاً، أي جاوز منتهى الذبح إىل النخاع.  ذحبه فـَ
_________ 

( والنجيع: ما جنع يف البدن من طعام أو شراب. وأنشد ملسعود أخى ذى الرمة: وقد علمت أمساء أن 1)
 حديثها * جنيع كما ماء السماء جنيع * كذا يف نسخة ابالصل.
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 ويقال: دابة منخوعة. والنخع: قبيلة من اليمن، رهط إبراهيم النخعي. وخنعته الود والنصيحة: أخلصتهما.
وقوهلم: فالٌن يف النَـزِْع، أي يف قـَْلِع احلياِة. ونـَزََع فالن إىل نزعت الشئ من مكانه أَْنزُِعُه نـَْزعاً: قلعته.  ]نزع[

عرٌي انزٌِع وانقٌة انزَِعٌة، إذا َحنَّْت إىل أوطاهنا ومرعاها. قال مجيل: فقلت هلم ال أهله يـَْنزُِع ِنزاعًا، أي اشتاق. وب
األمر نُزوعًا: انتهى عنه. ونـَزََع إىل أبيه يف الَشَبِه تـَْعِذلوينَ واْنظروا * إىل النازِِع املَْقصوِر كيف يكوُن * ونـَزََع عن 

ي جذب وتـََرها. ويف املثل: " صاَر األمر إىل النَـَزَعِة "، إذا قام يـَْنزُِع، أي ذهب. ونـَزََع يف القوس: َمدَّها، أ
لفحل. والَنزاِئُع من إبصالحه أهُل األانِة، وهو مجع انزٍِع. والَنزيُع: الغريُب. وغنٌم نـُزٌَّع: َحرامى، أي تطلب ا

 اخليل: اليت نـََزَعْت إىل أعراٍق، ويقال هي اليت انـُْتزَِعْت من قوم
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زَُع منآخر  ها ين. والنزائع من النساء: اللوايت يـَُزوَّْجَن يف غري عشائرهن. وبئٌر َنزوٌع وَنزيٌع، أي قريبُة القعر يـُنـْ
ُ النَـزَِع، وهو الذي احنسَر الشعر عن جانيب  ابليد. ويقال للخيل إذا جرْت طََلقاً: لقد نـََزَعْت. ورجٌل أنـْزَُع بنيِ 

عاً. وموضعه النَـَزَعُة، ومها النَـَزَعتاِن. وال يقال امرأٌة نـَْزعاُء، ولكن يقال امرأٌة َزْعراُء. جبهته. وقد نـَزََع يـَْنزُِع نـَزْ 
ناَزَعًة ونزاعا، إذا جاذبته يف يف اخلصومة. وبينهم ِنزاَعٌة، أي خصومٌة يف حقٍ . والَتنازُُع: التخاصُم. وانَزْعُتُه مُ 

 وَأنـْزََع القوُم، إذا نـََزَعْت إبلهم إىل أوطاهنا. قال الشاعر: وانَزَعِت النفُس إىل كذا ِنزاعاً، أي اشتاقت.
إىل كذا، أي متسر ِعاً إليه انزعا. وانتزعت الشئ فانتزع، أي وقد أهافوا زعموا وأنزعوا * ورأيت فالان منتزعا 

زَُع ابلكسر: السهُم، قال أبو ذؤيب د للكثرة. وامِلنـْ  :اقتلعته فاقتلع. ومُثاٌم ُمنَـزٌَّع، شدِ 
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َزَعُة ابلفتح: ما يرجع إليه الرجل من أ زَُع * واملَنـْ ْيِه امِلنـْ مره ورأيه فرمى لينفذ فرها فهَوى له * سهٌم فأَنـَْفَذ طُرَّتـَ
وتدبريه. قال الكسائي: يقولون: وهللِا لتعلمن أينا أضعف منزعة. قال خشاف االعرايب: منزعة بكسر امليم، 

َزَعِة، أي حكاه ابن السكيت يف ابب  َزَعِة، أي قريُب اهلمَّة. وشراٌب طيِ ُب املَنـْ مفعلة ومفعلة. وفالن قريُب املَنـْ
 طيِ ُب مقطع الشرب.

اليت تـُْنَسُج عريضاً للتصدير، واجلمع نسع ونسع وأنساع ونسوع. قال األعشى: خَتاُل َحْتماً  الِنْسَعُة: ]نسع[
وىف النسعا * وأنساع الطريق: شركه. وَنَسَعِت األسناُن ُنسوعاً، إذا عليها كلَّما َضَمَرْت * من الَكالِل أبن تست

ونسعت أسنان عود فاجنلع * عمورها عن  احنسرت لِثـَُتها عنها واسرتخت. يقال: َنَسَع فوه. قال الراجز:
ُلمِ ها ) َحًة إمَّا ( َلقْ 1انصالت مل تدع * االصمعي: النسع واملسع: امسان لريح الشمال. قال قيس بن خويلد: َويـْ

هُبُْم * نسع شآمية فيها االعاصري *  تؤوِ 
_________ 

 املطالع النصرية. قاله صر. ( قوله: " ويلمها " أصلها ويل المها، مث تصرف فيه مبا ذكرانه يف1)
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ابلضم املصدر. وقد صيبُّ. والُنشوُع الَنشوُع ابلعني والغني: الَسعوُط والَوجوُر الذي يوَجُرُه املريُض أو ال ]نشع[
( وأىب أن ينشعا * اي ِهْنُد ما 1َنَشْعُت الصيبَّ الَوجوَر وأْنَشْعُتُه، مثل وجرته وأوجرته. قال رؤبة: قال احلوازى )

*  (2أسرع ما تسعسعا * وقال املرار يف الَسعوِط: إليكم اي لِئاَم الناِس إين ِ * ُنِشْعُت الِعزَّ يف أنفي نشوعا )
ا قالوا: َنَشْعُتُه الكالم، إذا لقنته.وانتشع الرجل م  ثل استعط، ورمبَّ

( خالِص 3الناِصُع: اخلالُص من كلِ  شئ. يقال أبيض انصع، وأصفر انِصٌع. قال األصمعي: كلُّ لوٍن ) ]نصع[
 ر انصع ودفان *البياض أو الصُّفرة أو احلمرة فهو انِصٌع. قال لبيد: سدما قليال عهده أنيسه * من بني أصف

_________ 
 ( يف اللسان: " احلوازى: الكواهن ". وكذلك يف املخطوطة.1)
 ( ومنشوعة: منزل بطريق مكة على جادة البصرة.2)
 ( يف املخطوطة: " كل ثوب ".3)
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 ( ، إذا اشتدَّ بياضه وخلص. وَنَصَع األمُر: وَضَح وابن. والَنْصُع:1)أي وردُت ُسدوماً. وَنَصَع لونُه ُنصوعاً 
ضرٌب من الثياب بيٌض. قال الشاعر: َيرعى اخلُزامى ِبذي قاٍر فقد َخَضَبْت * منه اجَلحاِفَل واألطراَف والَزَمعا 

الفراء: أْنَصَعِت الناقُة للفحل: أقـَرَّت له * جُمْتاُب ِنْصٍع مَياٍن فوق نـُْقَبِتِه * وابألكارِِع من ديباِجِه ِقَطعا * وحكى 
أْنَصَع الرجُل، أي أظهر ما يف نفسه وقصد للقتال. قال رؤبة: َكرَّ أبْحجى ماِنٍع أن عند الضراب. أبو عمرو: و 

ثل َمَصَعْت به. مَيَْنعا * حىتَّ اْقَشَعرَّ ِجْلُدُه وأْنَصعا * قال أبو يوسف: يقال قبَّح هللا أمًّا َنَصَعْت به، أي ولدته، م
 * أتـَْوين انِصعنَي إىل الِصياِح * أي قاصدين.( 2وقول الشاعر: وَلمَّا أن َدَعْوُت َبين قـَُعنْيٍ )

_________ 
 ( من ابب خضع.1)
 ( يف اللسان: " بىن طريف ".2)
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( * ضرب 2( : يضربن ابالزمة اخلدودا )1نطع. وقال الراجز ) النطع فيه أربع لغات: نطع ونطع ونطع ]نطع[
والِنْطُع أيضاً: ما ظهر من الغار األعلى فيه آاثر كالتحزيز، الرايح النطع املمدودا * واجلمع نُطوٌع وأَْنطاٌع. 
 ( .3خيفَّف ويثقَّل. وتـََنطََّع يف الكالم: أي تعمَّق فيه )

النَـْعَنُع مقصوٌر منه. والنُـْعُنُع، ابلضم: الطويل. والتنعنع: التباعد. ومنه النعناع: بقلة معروفة. وكذلك  ]نعع[
 قول ذى الرمة:
 ( * قال ابن السكيت: النعاعة: اللعاعة، وهى بقلة انعمة.4نع )طى النازح املتنع

_________ 
 ( التميمي.1)
 ن عودا( االزمة: مجع زمام. وقبله: أصبح ذود ابن عدى قودا * من الكالل ال يذق2)
 ( ونطاع: ماء ببالد متيم.3)
 قريب ويطوى النازح املتنعنع: * ( كذا. والبيت بتمامه كما يف اللسان: على مثلها يدنو البعيد ويبعد ال4)
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تَـَفَع به، واالسُم املنفعة.1النَـْفُع ) []نفع . يقال: نـََفْعُتُه بكذا فانـْ  ( : ضد الُضرُّ
( . والنَـْقُع: حمبس املاء، وكذلك ما اجتمع يف البئر منه. ويف احلديث: " 2النقع: الغبار، واجلمع نقاع ) ]تقع[

ُة الطنِي َيْستَـْنِقُع فيها املاء، واجلمع نقاع وأنقع، مثل حبر ْقُع البئر ". والنَـْقُع أيضاً: األرُض احلرَّ أنَّه هنى أن مُيَْنَع نَـ 
وحبار وأحبر. وىف املثل: " أنَّه لَشرَّاٌب أبنـُْقٍع "، أي إنَّه ُمعاوٌد لألمور أيتيها حىتَّ يبلغ إىل أقصى ُمراِدِه. 

َقُع يف املاء من الليل لدواءٍ واألُْنقوَعُة: َوقْـَبُة الثريِد: وا  أو نبيذ، وذلك االانء منقع ابلكسر. ومنقع لَنقوُع: ما يـُنـْ
َقُع ابلفتح: املوض َقَعُة: بـُْرَمٌة صغريٌة يُطرح فيها اللنب ويُْطَعُمُه الصيب. واملُنـْ ُع الرُبَِم: تـَْوٌر صغرٌي من حجارة. وامِلنـْ

َقْعُت الدواَء وغريَه يف املاء فهو منقع.َيْستَـْنِقُع فيه املاء، واجلمع َمناِقُع. و   أَنـْ
_________ 

 ( نفع من ابب قطع.1)
 ( وزاد يف القاموس: " ونقوع ".2)
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َقِع. ونـََقَع املاء العطش نـَْقعاً ونُقوعاً، أي سكَّنه. ويف املثل: " الَرْشُف  َقُع نُقوعاً، أي اجتمع يف املَنـْ ونقع املاء يـَنـْ
َقُع "، أي َْ ُسمٌّ انِقٌع، إنَّ الشراب الذي ُيرَتَشَُّف قلياًل قلياًل أقطُع للعطش وأجنع وإن كان فيه بطٌء. ويقال  أَن

أي ابلٌغ. وقال أبو نصر: اثبٌت. ودم انقع، أي طرى. قال الشاعر، قسام ابن رواحة: وما زال من قتلى رزاح 
اقع الطرى، وابجلاسد القدمي. والنقيع: البئر بعاجل * دم انقع أو جاسد غري ماصح * قال أبو سعيد: يريد ابلن

َقُع يف الكثرية املاء، وهو مذكَّر، واجلمع أَْنِقَعةٌ  . والَنقيُع أيضاً: املاء الناِقُع، والَنقيُع: شراٌب يتَّخُذ من زبيٍب يـُنـْ
َقَع، أي ارتفع. وقال لبيد: فمىت ينقع صراخ صادق  املاء من غري طبخ. والَنقيُع: الُصراُخ. ونـََقَع الصوُت واْستَـنـْ

 ( ذات جرس وزجل *1* جلبوه )
_________ 

 " والضمري عائد للحرب. وىف املخطوطة: " حيلبوه ".( صواب الرواية: " حيلبوها 1)
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َقُع أيضاً. قال يصف فرساً: قاىن له يف الَصيف ِظلٌّ  ابرٌد قال أبو يوسف: الَنقيُع: احملُض من اللنب يرَبَُّد، وهو املُنـْ
َقُع ) إان ( * قاىن له، أي دام له. والَنقيَعُة: طعام القادم من السفر. قال مهلهل: 1* وَنِصيٌّ انِعَجِة وحمٌض ُمنـْ



اِم ) اُم: القادمون من 2لنضرب ابلسيوف رؤوسهم * ضرب الُقدام نَقيَعَة الُقدَّ ( * قال أبو عبيد: يقال الُقدَّ
تَـَقْعت، أي سفر، ويقال امللُك، ويقال كلُّ َجزورٍ   جزْرهَتا للضيافة فهي نَقيَعة. يقال نـََقْعُت الَنقيَعَة، وأنـَْقْعُت، وانـْ

تَـَقُع لكم "، أي جُيزر لكم، كأنَّه يدعوهم حَنَْرُت. ويف كالم العرب إذ ا لقي الرجل منهم قوماً يقول: " ميلوا يـُنـْ
 اجلزَّار النقيعة. إىل دعوته. ويقال: الناس نَقاِئُع املوت، أي جَيِزرهم كما جيزر

_________ 
ء ذات ( قال ابن برى: صواب إنشاده: " ونصى ابعجة " ابلباء. قال أبو هشام: الباعجة هي الوعسا1)

 الرمث واحلمض، وقيل هي السهلة املستوية تنبت الرمث والبقل، وأطايب العشب، وقيل هي متسع الوادي.
 دار.( ويروى: إان لنضرب ابلصوارم هامهم * ضرب الق2)
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وحكى أبو عمرو عن السلمي: الَنقيَعُة: طعام الرجل ليلة مُيِْلُك. ونـََقْعُت ابملاء: َرويت. يقال: شرب حىت نقع، 
أي شفى غليله. وماء انقع، وهو كالناجع. وما رأيُت َشربًة أنـَْقَع منها ومنه. وما نـََقْعُت خبرِب فالن نُقوعاً، أي ما 

دقه. قال االصمعي: نقعت ابخلرب وابلشراب، إذا اشتفيت منه. ونـََقَع املاُء يف املوضِع ُت بكالمه ومل أصُعجْ 
َقَع، وأنـَْقَعين املاُء، أي أرواين. ويف املثل: " َحتَّاَم تكرع املاء وال تنقع ". وأنقعت الشئ يف املاء. ويقال  واْستَـنـْ

َقٌع، أي ُمَرىًب. ر. وحكى أبو عبيدطال إْنقاُع املاِء واْسِتْنقاُعُه حىت اصف : أنقعت له شرا. وهو استعارة. وسمٌّ ُمنـْ
 قال الشاعر:

َقُع * يعين يف كأس املوت. وحكى الفراء: نقع الصارخ بصوته وأنقع صوته، إذا اتبعه. ومنه  فيها َذراريُح وسمٌّ ُمنـْ
من الغنيمة شيئا قبل  نقيعة، أي ذحبوا قول عمر رضي هللا عنه: " ما مل يكن نقع وال لقلقة ". وانتقع القوم

 القسم.
 (3 -صحاح  - 163)
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َقْعُت يف الغدير، أي نزلت فيه واغتسلت، كأنك ثبت فيه لتَـَترَبََّد.  َتِقٌع: لغة يف اْمٍتِقَع. واْستَـنـْ وانتقع لونه فهو ُمنـْ
َقَع املاُء يف الغدير، أي اجتمع وثبت. واستنقع الشئ َقٌع. واْستَـنـْ   فاعُله.يف املاء، على ما مل يسمَّ  واملوضع ُمْستَـنـْ

نكعه عن االمر، أي أعجله عنه. ويقال رجل هكعة نكعة، لالمحق. ونكعة الطرثوث ابلتحريك: رأسه،  ]نكع[



 وهو من أعاله إىل قدر أصبع، عليه قشرة محراء. ورجل أنكع بني النكع، وهو االمحر الذى يتقشر أنفه.
ع، ابلضم: إتباٌع للجوع. والناِئُع: إتباٌع للجائع. تنوع الشئ أنواعا. والنو  النَـْوُع أخصُّ من اجلنس. وقد ]نوع[

يقال: رجٌل جائٌع انئٌع. وإذا َدَعوا عليه قالوا: جوعاً نوعاً. وقوٌم جياٌع نِياٌع. وزعم بعضهم أن الُنوَع العطُش، 
 (1)والناِئع العطشاُن. ويقال: رماه هللا ابجلوع والنوِع. قال دريد ابن الصمة 

_________ 
 أيضا للقطامي كما يف اللسان.( وينسب 1)
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لعمر َبين ِشهاٍب ما أقاموا * ُصدوَر اخليِل واألَسَل الِنياعا * يعين الرماح الِعطاَش. واالْسِتناَعُة: التقدُُّم يف 
 اعااستن ( االبل1السري. قال القطامى يصف انقته: وكانت ضربة من شدقمى * إذا ما استنت )

 هنع هنوعا، أي هتوع، وهو التقيؤ. ]هنع[
 فصل الواو

َعُة: االسُت. يقال: كذبْت وابعتك ووابغتك، ونباعتك ونباغتك، ابلعني والغني، كله مبعىن، أي  ]وبع[ الَوابَّ
 ردم.

ايَجُع ُع و الَوَجُع: املرُض، واجلمع أْوجاٌع ووجاع، مثل جبل وأجبال وجبال. وقد وجع فالن يوجع ويـَْيجَ  ]وجع[
( فهو َوِجٌع، وقوٌم َوِجعوَن وَوْجعى مثل مرَضى، ونسوٌة وجاعى أيضا ووجعات. وبنو أسد يقولون: ييجع 2)

 بكسر الياء.
_________ 

 ( يف اللسان: " إذا ما احتثت ".1)
 ( وزاد اجملد: وجيع فهو وجع.2)
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عت الياءان قويتا واحتملتا ما مل حتتمله املفردة. وهم ال يقولون يعلم استثقاال للكسرة على الياء. فلما اجتم
عيىن مالمة * وال تنكئى قرح الفؤاد فييجعا * وفالن وينشد ملتمم بن نويرة على هذه اللغة: قعيدك أال تسم

يوجع رأَسه، نصبَت الرأس، فإن جئت ابهلاء رفعت فقلت يـَْوَجُعُه رأُسه. وأان أجْيَُع رأسي ويـَْوَجُع رأسي، وال تقل 



 َوَجْدُتين * َوِجْعُت من يُوِجُعين رأسي، والعامَّة تقوله. قال الِصمَُّة بن عبد هللا الُقشريي : تـََلفَّتُّ حنو احلَيِ  حىتَّ 
اإلصغاِء ِليتاً وَأْخَدعا * واإلجياُع: اإليالُم. وضرٌب وجيع، أي موجع، مثل أليم مبعىن مؤمل. وتوجعت لفالن من 

 ( :1عاُء: السافلة، وهى الدبر، ومنه قول الشاعر )كذا، أي رَثـَْيُت. والَوجْ 
 ( *2وإذ يشد على وجعائها الثفر )

_________ 
 أنس بن مدركة اخلثعمي.( هو 1)
 ( صدره:2)

غضبت للمرء إذ نيكت حليلته * وبعده: أغشى احلروب وسرابىل مضاعفة * تغشى البنان وسيفي صارم ذكر 
 يضرب ملا عافت البقر:* إىن وقتلى سليكا مث أعقله * كالثور 
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 يعىن أهنا بوضعت. واجلعة: نبيذ الشعري، عن أىب عبيد، ولست أدرى ما نقصانه.
وقوله تعاىل: " ما َودََّعَك الَتوديُع عند الرحيل. واالسم الوداع ابلفتح. وتوديع الفحل: اقتناؤه للفحلة.  ]ودع[

ن جتعله يف صواٍن يصونه. والَوَدعاُت: َمناِقُف ِصغار خُتَْرُج من من رَبُّك " قالوا: ما تركك. وتـَْوديُع الثوِب: أ
( : وال ألقي ِلذي الَوَدعاِت َسْوطي * 1البحر، وهي َخَرٌز بيٌض تتفاوت يف الصغر والكرب. قال الشاعر )

 ُه ُأريُد * الواحدة َوْدَعٌة َوَوَدَعٌة أيضاً ابلتحريك. قال الشاعر:أَلْخَدَعُه وِغرَّتَ 
( * والدعة: اخلفض، واهلاء عوض من الواو. تقول منه: َودَُع الرجل ابلضم، 2لُم ِحْلُم صيبٍ  مَيُْرُث الَوَدَعْه )واحلِ 

 فهو َوديٌع، أي ساكٌن، ووادع أيضا، مثل محض فهو
_________ 

 املرى، كما يف نسخة.( عقيل بن علفة 1)
من جلفزيز عوزم خلق * والعقل عقل صىب ميرس  ( هذا البيت يف االصمعيات لرجل من متيم بكماله: السن2)

 الودعه:
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حامض. يقال: انل فالن املكارم واِدعاً من غري كلفٍة. ورجٌل ُمتَّدٌِع، أي صاحُب َدَعٍة وراحٍة. واملُواَدَعُة: 
ل منه ودعه كما ال يقال . والَتوادُُع: التصاحلُ. وقوهلم: عليك ابملَْودوِع، أي ابلسكينة والوقار. وال يقااملصاحلةُ 

( ماضيه، ال 1من املعسور وامليسور عسره ويسره. وقوهلم: دع ذا، أي اترْكه. وأصله َودََع َيدَُع وقد ُأميَت )
ا يقال تركه، وال وادٌِع ولكن ات رٌك، ورمبا جاء يف ضرورة الشعر: َوَدَعُه فهو َمْودوٌع على أصله. يقال َوَدَعُه وإمنَّ

شعري عن خليلي ما الذى * غاله يف احُلبِ  حىتَّ َوَدَعْه * وقال ُخفاُف بن نُْدبة: إذا ما ( : ليَت 2وقال )
وال يـُْزَجُر. والَوديَعُة:  اْسَتَحمَّْت أرضُه من مسائِِه * َجرى وهو َمْودوٌع وواِعُد َمْصَدِق * أي مرتوٌك ال ُيْضَربُ 

، أي دفعته إليه يكون وديعة عنده. وأودعته أيضاً، إذا دفع واحدة الوداِئع. قال الكسائي: يقال أْوَدْعُتُه ماالً 
 إليك ماالً 

_________ 
( قوله " وقد أميت ماضيه " انزع يف ذلك حمشى القاموس مبا سيذكره من الشعر، ومبا ورد يف احلديث وىف 1)

 راءة الشاذة فانظره. قاله نصر.الق
 ( أبو االسود الدؤىل.2)
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ها. قال الشاعر: اْستَـْودََع ليكون وديعًة عن دك فقبلَتها. وهو من األضداد. واْستَـْوَدْعُتُه َوديَعًة، إذا استحفظته إايَّ
( : واحدة املوادِِع. قال 2فبئَس ُمْستَـْودَُع الِعْلَم القراطيُس * وامليدَُع وامليَدَعة ) ( َفَضيـََّعُه *1الِعْلَم ِقرطاساً )

َتَذُل، مثل املَعاِوِز. واألْودَُع: اسٌم من أمساء الريبوع. وودعان: اسم الكسائي: هي الِثياب اخلُلقاُن  اليت تـُبـْ
 موضع.
ا الَورَُع ابلتحريك: اجلباُن. قال ابن السكيت: و  ]ورع[ أصحابنا يذهبون ابلَورَِع إىل اجلبان، وليس كذلك، وإمنَّ

ا مالُ   فالٍن أْوراٌع، أي صغاٌر. تقول منه َورَُع ابلضم الَورَُع الصغرُي الضعيُف الذي ال َغناَء عنده. ويقال: إمنَّ
ورع َيرُِع ابلكسر  َيورَُع ُوروعاً ووراعة وورعا أيضا ابلضم ساكنة الراء. والورع بكسر الراء: الرجل التفى. وقد

 فيهما َورِعاً ورَِعًة. يقال: فالن سيئ الرعة، أي قليل الورع.
_________ 

 طاس فضيعها.( يف اللسان: استودع العلم قر 1)
 ( وزاد يف القاموس: " وامليداعة ".2)
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وتورع من كذا، أي حترَّج. وَورَّْعُتُه َتوريعاً، أي كَففته. ويف حديث عمر رضي هللا عنه " َور ِِع اللص وال ُتراِعِه "، 
ملاء: رددهتا. واملُواَرَعُة: أي إذا رأيته يف منزلك فادفـَْعه واكففه وال تنظر ما يكون منه. وَورَّْعُت اإلبل عن ا

املناَطقُة واملكاملُة. قال حسان ابن اثبت: َنَشْدُت َبين النجَّاِر أفعاَل والدي * إذا العاِن مل يوَجْد له من يوارعه 
 ( * والوريعة: اسم فرس.1)

. وأْوَزْعُتُه ابلشئ: أغر  ]وزع[ يته به، فأوزع به، فهو موزٌَع به، أي َوَزْعُتُه َأَزُعه َوْزعاً: كففته، فاتَـّزََع هو، أي كفَّ
 ُمْغرى به. ومنه قول النابغة:

 ( *2فهاَب ضمران منه حيث يوزعه )
_________ 

لسان واملخطوطة. العاىن: االسري. وىف ( ويروى: " يوازعه " وىف املطبوعة االوىل: " أذا العار " صوابه يف ال1)
 ديوانه:

 إذا مل جيد عان له من يوارعه
 ( عجزه:2)

 طعن املعارك عند احملجر النجد:
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ْوَزَعين، أي استلهمته فأهلمين. أي يغريه. واالسُم واملصدُر مجيعا الَوزوع ابلفتح. واْستَـْوَزْعُت هللا ُشْكَرُه فأ
م ويؤخِ ر. ويف حديث أيب بكر رضي هللا عنه وقد ُشِكي إليه بعضُ   والوازُِع: الذي يتقدَّم الصفَّ فيصلحه ويقدِ 
عماله: " أأان أُِقيُد من َوَزَعِة هللا "، وهو مجع وازٍِع. وقال احلسن: " ال بدَّ للناس من وازٍِع "، أي من سلطان 

ا مَسُّوا يكفُّهم.  يقال: َوَزْعُت اجليَش، إذا حبسَت أوَّهلم على آِخرهم. قال هللا تعاىل: }فهم يوَزعوَن{ . وإمنَّ
ب عن الغنم. والتَـْوزيُع: القسمُة والتفريُق. ويقال: تـََوزَّعوُه فيما بينهم، أي الكلَب وازِعاً ألنَّه يكفُّ الذئ

( ببوهلا، إذا رمْت به رمياً وَقطَعْتُه. قال األصمعي : وال 1ْوَزَعْت الناقة )تقسَّموه. واملُتَّزُِع: الشديُد النـَْفِس. وأ
 ، أي مجاعات.يكون ذلك إال إذا ضرهبا الفحل. وقوهلم: هبا أْوزاٌع من الناس

_________ 
( قال أبو سهل اهلروي: هذا تصحيف، والصواب أوزغت الناقة ببوهلا، وقد ذكره اجلوهرى أيضا يف ابب 1)



 املعجمة.الغني 
 (3 -صحاح  - 164)
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 واالوزاع: بطن من مهدان، ومنهم االوزاعي.
عنك، أي وإن يضيق عنك، أي بل مىت وسعه الشئ ابلكسر يسعه سعة. يقال: ال يسعىن شئ ويضيق  ]وسع[

سقطت الواو منه يف املستقبل ملا ذكرانه يف ابب اهلمز يف وطئ يطأ. والوسع والسعة:  َوِسَعين شئ وسعك. وإمنا
اجلدة والطاقُة. قال تعاىل: }لِيُـْنِفَق ذو َسَعٍة من َسَعِتِه{ ، أي على قدر ِغناه وَسَعِتِه، واهلاء عوض من الواو. 

سماء بـَنَـْيناها أبَْيٍد وإانَّ َلموِسعوَن{ ، أي أغنياء الرجل ; إذا صار ذا َسَعٍة وِغىًن، ومنه قوله تعاىل: }والوأْوَسَع 
قادرون. ويقال: أْوَسَع هللا عليك، أي أغناك. والتَـْوسيُع: خالف التضييق. تقول: وسعت الشئ فاتسع 

سَّحوا. وفرٌس َوسَّاٌع ابلفتح، أي واِسُع اخلطو. وقد واستوسع، أي صار واِسعاً. وتـََوسَّعوا يف اجمللس، أي تف
( 1َع ابلضم وساعة. ووسيع ودحرض: ماءان بني سعد وبىن قشري، ومها الدحرضان، الذى يف شعر عنرتة )َوسُ 

. 
_________ 

 ( وبيت عنرتة هو قوله: شربت مباء الدحرضني فأصبحْت * َزْورَاء، تـَْنِفُر عن ِحياِض الديلم:1)
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ويسع: اسم من أمساء العجم، وقد أدخل عليه االلف والالم، ومها ال يدخالن على نظائره، حنو يعمر ويزيد 
( : وجدان الوليد بن اليزيد مباركا * شديدا أبعباء اخلالفة كاهله 1لشعر. وأنشد الفراء )ويشكر إال يف ضرورة ا

 * وقرئ " واليسع " و " الليسع " بالمني.
ُة لفيفٌة من َغْزل، وتسمَّى القصبَة اليت جيعل النسَّاج فيها حُلمة الثوب للنسج: َوشيَعًة. قال الَوشيعَ  ]وشع[

ن ُمْعِصفاٍت َنَسْجَنُه * كَنْسِج اليماين بـُْرَدُه ابلوشائِع * والتَـْوشيُع: لفُّ القطن بعد ( : به َمْلَعٌب م2الشاعر )
 ( :3) الَندف. وكلُّ لفيفٍة منه َوشيَعٌة. قال الراجز

ندف القياس القطن املوشعا * والَوشيَعُة: الطريقة يف الرُبِْد. وَوشََّعُه الشيُب، أي عاله. وحكى أبو عبيد وَشْعُت 
 بَل َوْشعاً، أي علوته. وتـََوشََّعِت الغنم يف اجلبل، إذا ارتقت فيه ترعاه.اجل



_________ 
 ( جلرير.1)
 ( ذو الرمة.2)
 ( رؤبة، وقبله:3)

 وها الغبار االصيعا:فانصاع يكس
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وأوشعت االشجار: أزهرت، عن أىب سعيد الضرير. والوشوع: الوجور، عن ابن السكيت، مثل الَنشوُع. 
ا أقيم كاخُلصِ  وُسدَّ َخصاُصها ابلثماِم. قال  والوشيُع: شرجية من السعف تلقى على خشباِت السقف، ورمبَّ

: داير عفت من عزة الصيف بعد ما  ي جتُِدُّ َعزَُّة، يعين جتعله جديدا.* جتد عليهن الوشيع املثمما * أ كثريِ 
( : طائر أصغر من العصفور. ويف احلديث: " إنَّ إسرافيَل ليتواضع هلل عز  وجل  حىتَّ يصري 1الَوْصُع ) ]وصع[

 كأنه الوصع ".
َوْضعاً، وَمْوضوعاً وهو مثل  املَْوِضُع: املكان. واملَْوِضُع أيضاً: مصدر قولك وضعت الشئ من يدي ]وضع[

املعقول، وَمْوِضعاً. واملْوَضُع بفتح الضاد: لغة يف املوضع، مسعها الفراء. ويقال يف احَلَجر ويف اللنِب إذا ُبيِن به: 
 َضْعُه على غري هذه الوضعة والوضعة والضعة،

_________ 
 ( الوصع، وحيرك عن القاموس.1)
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الِضَعِة عوض من الواو. والَوضيَعُة: واحدة الوضاِئِع، وهي أثقال القوم. ويقال: أين َخلَّفوا  كله مبعىن. واهلاء يف
وضائَِعهم. والَوضيَعُة أيضاً: حنو َوضاِئِع ِكسرى، كان ينقُل قوماً من أرض فيسكنهم أرضا أخرى، وهم الِشَحُن 

جِلرار. وتقول: َوَضْعُت عند فالن َوضيعاً، أي ل أن يلبس فيوضع يف اواملَساِلُح. والَوضيُع: أن يؤخذ التمر قب
استودعته وديعًة. والوضيع أيضا: الدنئ من الناس. ويقال: يف حسبه َضَعٌة وِضَعٌة، واهلاء عوض من الواو. 

لضعة: شجر من املواضعة: املراهنة. واملواضعة: متاركة البيع. وواَضْعُتُه يف األمر، إذا وافقته فيه على شئ. وا
هذا إذا جعلت اهلاء عوضا من الواو الذاهبة من أوله، فأما إن كانت من آخره فهو من ابب املعتل. احلمض. 



يقال: انقة واضعة، لليت ترعاها، ونوٌق واِضعاٌت. قال أبو زيد: إن َرَعِت احلَْمَض حول املاء ومل تربح قيل: 
 وضعت تضع وضيعة،
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أي وهي َمْوضوعٌة، يتعدَّى وال يتعدَّى. وهؤالء أصحاب الَوضيَعِة،  فهى واضعة، قال: وكذلك َوَضْعتها أان،
أصحاب مَحٍْض مقيمون فيه. وَوَضَعِت املرأة مِخارها وامرأٌة واِضٌع، أي ال مِخار عليها. وَوَضَعِت املرأة َوْضعاً 

( ، فهي واِضٌع، 1يضِة )ابلفتح، أي َوَلدت. وَوَضَعْت ُوْضعاً ابلضم، أي محلْت يف آخر طهرها من ُمْقَبِل احلَ 
وتضعا أيضا وتضعا. قال الراجز: تقول واجلردان فيها مكتنع *  عن ابن السكيت، يقال: ما محلته أمه وضعا

 (3( * ووضَع البعري وغريه، أي أسرع يف سريه. وقال دريد )2أما ختاف حبال على تضع )
_________ 

 ( يف اللسان: " يف مقبل احليضة ".1)
وفته أن حتبل، واحلبل على الذكر، واملكتنع: اجملتمع الصلب. وكان جامعها يف مقبل احليضة فخ ( اجلردان:2)

 التضع مكروه عندهم، الن ولد ذلك احلمل ال ينجب، والتاء يف تضع مبدلة من الواو.
 ( ابن الصمة يف يوم هوازن.3)
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ضوع، قال طرفة: َمْوضوُعها َزْوٌل وَمْرفوُعها * ( * وبعري حسن املو 1اي ليتىن فيها جذع * أخب فيها وأضع )
( 3ه. وأنشد أبو عمرو: إن دليما قد أالح من أىب * وقال )( جلٍَِب َوْسَط ريْح * وأوضعه راكب2َكَمرِ  َصْوٍب )

ما أنزلىن فال إيضاَع يب * أي ال أقدر على أن أسري. قال اليزيدى: يقال: ُوِضَع الرجل يف جِتارته وُأوِضَع، على 
الرجل ابلضم  مل يسمَّ فاعُله، َوْضعاً فيهما، أي َخِسَر. يقال: ُوِضْعَت يف جتارتك فأنت َمْوضوٌع فيها. وُوِضعَ 

يوَضُع َضَعًة وِضَعًة، أي صار وضيعاً. وَوَضَع منه فالٌن، أي حطَّ من درجته. والَتواُضُع: التذلُُّل. واالتِ ضاُع: أن 
 ى عنقه فرتكب. قال الكميتختفض رأَس البعري لتضع قدَمك عل

_________ 
 ( بعده: أقود وطفاء الزمع * كأهنا شاة صدع1)



 غيث ". ( يف اللسان: " كمر2)
 ( يف اللسان: " فقال ".3)
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( كارهني لبيعة * أانخوا ألخرى واأَلزِمَُّة جُتَْذُب * والَتوضيُع: خياطة اجلُبَِّة بعد وضع القطن. 1إذا اتضعوان )
 اخللق. ٌل ُمَوضٌَّع، أي ُمَطرٌَّح ليس مبستحكمورج

خطيب وعوع، وهو نعت حسٌن. والَوْعَوَعُة: صوت الذئب. ومهذاٌر َوْعواٌع، وهو نعٌت قبيٌح. ومسعُت  ]وعع[
 ( :2َوْعواَع الناس، أي ضجَّتهم. والَوْعواَع أيضا: مجاعة من الناس، ومنه قول الشاعر )

 وعاث يف كبة الوعواع والعري
: الَوفيَعُة مثل السلَّة تـُتَّخذ من العراجني واخلوص. وال ابن السكيت عن أيب عمرو قال: قال ا وفع[] لطائي 

 تقله ابلقاف.
 الَوقْـَعُة: َصدمُة احلرب. والواِقَعُة مثله. والواقعة: القيامة. ]وقع[

_________ 
 ( يف اللسان: " إذا ما اتضعنا ".1)
 يب ذؤيب.( أبو زبيد. ونسبه االزهرى ال2)
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( : املوضع الذي يـََقُع 1ومواقع الغيث: مساقطه. ويقال: وقع الشئ موقعه. وَمْوقـََعُة الطائِر بفتح القاف )
 البازي: املوضع الذي أيلفه فيَقع عليه، وامليَقَعُة أيضاً: خشبُة القصَّاِر اليت يدق عليها، وامليقعة: عليه. وِميَقَعةُ 

( خنس * وقول الشاعر: دلفت له 2لزة: أمنى إىل حرف مذكرة * هتص احلصى مبواقع )املطرقة، فال ابن ح
ويقال: امليَقَعُة: امِلَسنُّ الطويُل. والَوْقُع  ( * يعىن به مواقع امليقعة.3أببيض مشرىف * كأن على مواقعه غبارا )

رُة، واحدهتا َوقـََعٌة. والَوَقُع أيضاً: ابلتسكني: املكان املرتفع من اجلبل، عن أىب عمرو. والوقع ابلتحريك: احلجا
 احلَفى. يقال َوِقَع الرجلُ 

_________ 
 ( وتكسر قافه، عن القاموس.1)



" صوابه يف املخطوطة واللسان. ويروى: " مبناسم ملس "، كما نص عليه يف ( يف املطبوعة االوىل: " اخلنس 2)
 اللسان.

 حت الرواية.( يف اللسان: " غبار " ابلرفع وله وجهه إن ص3)
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 يـَْوَقُع، إذا اشتكى حلَم قدِمه من غلظ االرض واحلجارة. ومنه قول الشاعر:
: الذي أصابته احلجارة ( والوقع أيضاً: السحاُب الرقيق. واحلافُر الَوقيعُ 1كل احلذاء حيتذى احلاىف الوقع * )

َوقيٌع أي حديٌد ُوِقَع ابمليقعة. يقال: قع حديدك. قال فرقَّقته. والَوقيُع من السيوف: ما ُشِحَذ ابحلجر. وسكِ نٌي 
 الشماخ:

( * والوقائع: املناقع. والوقيعة يف الناس: الغيَبُة. والَوقيَعُة: القتاُل ; واجلمع 2نواجذهن كاحلدإ الوقيع )
اء، وهي تصُغر وتعظم . وقال أبو صاعد: الَوقيَعُة نـُْقرٌة يف مْت حجٍر يف سهٍل أو جبٍل يستنِقُع فيها املالَوقائعُ 

حىتَّ جتاوز حدَّ الَوقيعِة فتكون َوقيطاً. قال ابن أمحر: الزاجر العيس يف االمليس أعينها * ِمْثُل الوقاِئع يف 
 أنصاِفها الَسَمُل *
_________ 

 ىل نعلني من جلد الضبع * وشركا من استها ال تنقطع ( قبله: اي ليت1)
 ( صدره:2)

 يباكرن العضاه مبقنعات:
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ُتُه َوقاِع، مثل َقطاِم. قال أبو عبيد: هي الدائرة على اجلاِعرَتني وحيثما كانت، ال تكون إالَّ إدارًة  ويقال: َكَويـْ
( * 3: وكنُت إذا ُمنيُت خَبْصِم َسْوٍء * َدَلْفُت له َفَأْكويِه َوقاِع ) (2( . يعين ليس هلا موضع معلوم. وقال )1)

 القتال وَأْوقـَْعُت هبم، مبعىًن. ويقال أيضاً: أْوَقَع فالٌن بفالٍن ما يسوءه، وأْوَقعوُهْم يف القتال َوَوقـَْعُت ابلقوم يف
عا: سقط، وأوقعه غريه. وأهل الكوفة يسمون ُمواقـََعًة وِوقاعاً. ووقْعُت من كذا وعن كذا وقعا. ووقع الشئ وقو 

 يقال: سقط. وَوقـَْعُت السكِ ني. أحدْدهُتا. وحافٌر موقوع، الفعل املتعدى واقعا. ويقال: َوَقَع رَبيٌع ابألرض، وال
 مثل وقيع. ومنه قول رؤبة:



 ( *4بكل موقوع النسور أخلقا )
_________ 

 ( يف اللسان: " االدارة ".1)
 حوس.( عوف بن اال2)
 ( وهذا البيت نسبه االزهرى لقيس بن زهري.3)
 ( قبله:4)

 دملق منه.الم يدق احلجر املدملقا * راجع مادة 
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ووقع يف الناس َوقيَعًة، أي اغتاهبم. وهو رجٌل َوقَّاٌع وَوقَّاَعٌة: يغتاب الناس. وَوَقَع الطائُر ُوقوعاً، وإنَّه حَلَسُن 
اِقُع: جنٌم. وتوقعت الشئ واستوقعته، أي انتظرت كونَه. والتَـْوقيُع: ما يَوقَُّع يف الِوقْـَعِة ابلكسر. والَنْسُر الو 

كتاب. يقال: " السروُر تـَْوقيٌع جائٌز ". وطريٌق ُمَوقٌَّع، أي مذلٌَّل. ويقال رجٌل ُمَوقٌَّع ; للذي أصابته البالاي، ال
( إالَّ َذلوٌل ُمَوقَُّع * والتَـْوقيُع أيضاً: 1* ِلغارتِنا )وكذلك البعري. قال الشاعر: فما منُكُم أْفنَاء بكِر بن وائٍل 

ْوقيُع: الَدبـَُر. وإذا كُثر إقباُل الَصْيقِل على ال نٌي ُمَوقٌَّع، أي حمدٌَّد. وِمْرماٌة ُمَوقَـَّعٌة. والتـَ ده. وسكِ  سيف مبيَقَعِتِه حيدِ 
( : مثُل احلماِر املَُوقَِّع الَظْهِر ال * حُيِْسُن مشياً إالَّ 2عرايب )ابلبعري الَدبـَُر قيل: إنَّه ملَُوقَُّع الظهِر. وأنشد ابن اال

 *إذا ُضِراب 
_________ 

 ( يف اللسان: " بغارتنا ".1)
 ( للحكم بن عبدل االسدي.2)
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 والتوقيع أيضا: تظىن الشئ وتومهه. يقال: َوقِ ْع، أي اْلِق ظنَّك على الشئ.
 ريه. ومنه قول الشاعر:سقاٌء وَكيٌع وفرٌس وَكيٌع، أي صلٌب شديٌد. وقد وَُكَع ابلضم، وَأوَْكَعُه غ ]وكع[
( * يعين سقاء اللنب. والوََكُع ابلتحريك: إقباُل اإلهبام على السبَّابة من 1ن مكتوب العجال وكيع )على أ

ا قالوا َعْبٌد َأوَْكُع ; يريدون اللئي م. الرِْجل حىتَّ يُرى أصُلها خارجاً كالُعقدة. يقال: رجٌل َأوَْكُع وامرأٌة وَْكعاُء. ورمبَّ



تَـوَْكَعْت معدتُُه، أي اشتدَّت طبيعته. وامليَكَعُة: سكَُّة احِلراثَِة، واجلمع ميكع، وهى  وَْكعاُء، أي محقاُء. واسْ وَأَمةٌ 
 ابلفارسية " بزن ". ووكعت العقرب إبرهتا، أي ضربْت. ووََكَعْتُه احليَُّة. وأنشد أبو عبيٍد لعروة بن مرَّة اهلذيل :

 ( *2ساِوِد )وَرْمُي نِباٍل مثِل وَْكِع األَ 
_________ 

( قال ابن برى: الشعر للطرماح، وصوابه بكماله: تنشف أوشال النطاف ودوهنا * كلى عجل مكتوهبن 1)
 وكيع

 ( صدره:2)
 ودافع أخرى القوم ضرب خرادل:
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ووكعت الشاة، إذا هنزت ضرعها عند احللب. وابت الفصيُل َيَكُع أمه الليلة. ومن كالمهم: " قالت العنز: 
تدع ". وقالت النعجة: " احلب وكع، فليس لك ما تدع " أي اهنز الضرع واحلب  مااحلب ودع، فإن لك 

 كل ما فيه. ووكيع: اسم رجل.
الَولوُع: االسم من َوِلْعُت به َأْوَلُع َوَلعاً وَولوعاً، املصدر واالسم مجيعا ابلفتح. وأولعته ابلشئ وُأوِلَع به،  ]ولع[

. والَوْلُع ابلتسكني: الكِذب. يقال َوْلٌع واِلٌع، كما تقول َعَجٌب عاِجٌب. بهفهو موَلٌع به بفتح الالم، أي ُمْغًرى 
 وقد َوَلَع ابلفتح َوَلعاً وَوَلعاانً، أي كذب. قال الشاعر:

( * أي هن من أهل االخالف. الوالع: الكذاب، واجلمع ولعة، مثال فاسق 1وهن من االخالف والولعان )
 وفسقة.

_________ 
 ( صدره:1)

 العينني كذابة املىن * أي من أهل اخللف والكذب. وجعلهن من االخالف ملالزمتهن له. بةخلال
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َعُتُه مبعناه. واملَُولَُّع قال أبو يوسف: يقال مر فالن فما أدرى ما ولعه، أي ما أدري ما حبسه. وما أدري ما والِ 
بة: فيها خطوط من سواد وبلق * كأنه يف اجللد توليع البهق * كاملَُلمَِّع، إال أنَّ التَـْوليَع استطالة البلق. قال رؤ 



قال أبو عبيدة: قلت لرؤبة: إذا أردت اخلطوط فقل " كأهنا " وإن أردت السواد والبلق فقل " كأهنما " قال: 
قال: أردت كأن ذاك ويلك توليع البهق، كما قال تعاىل: }عوان بني ذلك{ . قال فكلح يف وجهى مث 

كان يف الدابَّة ضروٌب من األلوان من غري بـََلٍق فذلك التوليع. ويقال: برذون مولع. وبنو وليعة:   االصمعي: إذا
 ( .1حى من كندة. والوليع: الطَّلُع ما دام يف ِقيقائِِه )

 فصل اهلاء
 بعات.اهلَُبُع: الفصيُل الذي نُِتَج يف آخر النتاج. يقال: ماله هبع وال ربع. واالنثى هبعة، واجلمع ه ]هبع[

_________ 
 ( لعله وعاء الطلع املسمى ابلكافور والكفرى أيضا وإن مل يذكره هو وال القاموس يف مادته. قاله نصر.1)
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وقال االصمعي: سألت جرب بن حبيب: مل مسى اهلبع هبعا؟ قال: الن الرابع تنتج يف ربعية النتاج، أي يف أوله، 
( ، الهنا أقوى منه، فهبع أي استعان بعنقه يف 1شى الرابع أبطرته ذرعه )وينتج اهلبع يف الصيفية، فإذا ما

 ( يصف بعريا:2مشيته قال الشاعر )
( * قال: وال جيمع هبع على هباع، كما جيمع ربع على رابع. وقد هبع الفصيُل 3)عوج يبذ الذامالت اهلبعا 

 ( :5َبُع يف مشيتها، أي متدُّ عنقها. وقول الراجز )( ، إذا مد عنقه. ويقال: احلُُمُر كلها هتَْ 4يـَْهَبُع َهْبعاً )
 ( *6يستهبع املواهق احملاذي )

_________ 
 ( يف اللسان: " أبطرته ذرعا ".1)
 ( العجاج.2)
 ( قبله: كلفتها ذا هبة هجنعا * عوجا.......3)
 ( يف القاموس: هبع كمنع هبوعا وهبعاان: مشى ومد عنقه.4)
 سدي.( هو عمرو بن مجيل اال5)
( كأن أوب ضيعه املالذ * ذرع اليمانني سدى املشواذ * يستهبع املواهق احملاذي * عافيه سهوا غري ما 6)

 ذا االلواذ: إجراذ * أعلو به االعراف
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 أي يبطره ذرعه فيحمله على أن يهبع.
فشحا جحافله جراف هبلع اهلبلع، مثال الدرهم: االكول: قال جرير: وضع اخلزير فقيل أين جماشع *  ]هبلع[

(1) 
َقُع: املزهوُّ األمحُق الذي حيبُّ  ]هبقع[ َقَعُة: قعوُد الرجل على ُعرقوبـَْيه قائماً على أطراف أصابعه. واهلَبَـنـْ اهلَبَـنـْ

َقَع الرجل، إذا جلس ا َقِع. قال الفرزدق: ومهور نسوهتم حمادثَة النساء. واْهبَـنـْ َقَعَة. وهي ِجْلَسة اهلَبَـنـْ إذا ما هلَبَـنـْ
 (2أنكحوا * غذوى كل هبنقع تنبال )

( : النوُم. والتَـْهجاُع: النومُة اخلفيفُة. قال أبو قيس ابن األسلت: قد َحصَِّت البَـْيَضُة رأسي 3اهلُجوُع ) ]هجع[
 فما * أطعُم نوماً غري هَتْجاِع *

_________ 
 ( شحا جحافله، أي فتح شفتيه. واهلبلع: اجلوف الواسع.1)
 ى: ما يف بطون احلوامل مل ينتج بعد. والتنبال من الرجال: القصري.( الغذو 2)
 ( اهلجوع: النوم ليال، واببه خضع. عن املختار.3)
 (3 -صحاح  - 165)
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وهجيع من الليل، مثل َهزيٍع. وَهجََّع القوُم هَتْجيعاً، أي نـَوَّموا. ويقال: أتيت فالانً بعد َهْجَعٍة، أي بعد نومٍة 
ة من أوَّل الليل. واهِلْجَعُة منه، كاجلِلسة من اجللوس. ويقال: رجٌل ُهَجَعٌة، مثال مهرة، وهجع، ومهجع، خفيف

اهلُجوِع. وَهَجَع جوَعه مثل َهَجَأ، إذا انكسر ومل يشبع. وأْهَجَع فالٌن  للغافل عما يراد به، األمحُق. وأصله من
. قال ذو الرم ة َغَرثُُه، إذا سكََّن َضَرُمُه، متل أهجأ. واهلج نع بتشديد النون: الطويل الضخم عن األصمعي 

 يصف ظليماً: َهَجنٌَّع راَح يف سودَاء خُمِْمَلٍة * من الَقطائِف أعلى ثوبه اهلدب
 اهلجرع، مثال الدرهم: الطويل. جرع[]ه

رت. واهلَْودَُع: ( : كلمة يسكن هبا صغار اإلبل إذا نف1هدع، بكسر اهلاء وفتح الدال، وتسكني العني ) ]هدع[
 النعام.

_________ 
 ( وبسكون الدال مكسورة العني: هدع، كما يف القاموس.1)
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دٌم َهرٌِع: أي جاٍر بنيِ  اهلَرَِع. وقد َهرَِع. ورجٌل َهرٌِع: سريُع البكاء. واهلَرَِعُة: املرأُة اليت تـُْنِزُل حني  ]هرع[
الذي ُيْصرَُع. واإلْهراُع: اإلْسراُع. وقوله تعاىل: }وجاءُه قـَْوُمُه يـُْهَرعوَن إليه{ ، خيالطها الرجُل. واملَْهروُع: اجملنون 

ُيْسَتَحثُّوَن إليه، كأنَّه حيثُّ بعضهم بعضاً. وُأْهرَِع الرجُل على ما مل يسم  فاعله، فهو ُمْهرٌَع،  قال أبو عبيدة: أي
ا مسُّوا إذا كان يـُْرَعُد من غضٍب أو محَّى أو فـَزَع. واهلرَْيَ  ُع: اجلباُن الضعيُف. وريٌح َهرْيٌَع: سريعُة اهلبوِب. ورمبَّ

َعًة ويراعة. واهرمع الرجل، أي أسرع يف مشيه، وكذلك إذا كان سريع البكاء قصبَة الراعي اليت يزِمُر هبا َهريَْ 
 (1والدموع. وأظن امليم زائدة )

لثه أو ربعه. وهزعت الشئ هَتْزيعاً: كسرتُه فاهْنَزََع، أي مضى َهزيٌع من الليل، أي طائفٌة، وهو حنٌو من ث ]هزع[
 انكسر واندق.

_________ 
 والفرعة: القملة الصغرية. ( وقال الباهلى: اهلرعة1)
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واملهزع: املدق. وقال يصف أسدا: كأهنم خيشون منك مدراب * جبلية مشبوح الذراعني مهزعا * واهتزاع القناة 
( : إان إذا قلت طخارير القزع * وصدر الشارب منها عن جرع * 1ا إذا هزا. قال الراجز )والسيف: اهتزازمه

( * مثل قدامى النسر ما مس بضع * 2تزع )نفلحها البيض القليالت الطبع * من ُكلِ  َعرَّاٍص إذا ُهزَّ اه
كنانته أهزع. قال ابن   واالهزع: آخر ما يبقى من السهام يف الكنانة، جيِ دًا كان أو رديئاً. يقال: ما يف

السكيت: فيتكلم به مع اجلحد، إال أن النمر بن تولب أتى به مع غري اجلحد فقال: فأرسل سهما له أهزعا * 
وهلم: ما يف الدار أْهزَُع، أي ما فيها أحد. ومرَّ فالن يـَْهزَُع، أي يسرع، مثل مَيْزَُع. فشك نواهقه والفما * وق

 ، كلُّه مبعىن أسرع.وَهزََع واْهتَـزََع وهَتَزَّعَ 
 َهَطَع الرجل، إذا أقبل ببصره على الشئ ال يقلع عنه، يهطع هطوعا. ]هطع[

_________ 
 ( أبو حممد الفقعسى.1)
 سيف الرباق املضطرب. واهتزع: اضطرب.( أراد ابلعراص ال2)
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ٍد وقد أرى * ومنُْر بُن َسْعٍد ىل مطيع وأهطع، إذا مد عنقه وصوب رأسه. قال الشاعر: تـََعبََّدين مَنُْر بُن َسعْ 
ومهطع * وبعري ُمْهِطٌع: يف عنقه تصويٌب ِخْلَقًة. وأْهَطَع يف عدوه، أي أسرع. واهلطلع: الرجل الطويل اجلسيم، 

 هلجنع.مثل ا
 َهعَّ يـَُهعُّ َهعًَّة: لغٌة يف هاَع َيهوُع، أي قاَء. ]هعع[
ُعْرِض َزْور الفرس ; وُتْكَرُه. ويقال: إنَّ املَْهقوَع ال يسِبُق أبدًا. واهلَْقَعُة.  اهلَْقَعُة: الدائرُة اليت تكون يف ]هقع[

ٍَة قريٍب بعُضها من بعض، وهي رأس اجلوزاء ينِزهلا القمر. ويقال رجل هقعة، مثال مهزة، للذى  ثالثة أجنٍم نريِ 
َقَعُة: حكاية وْقِع السي ف. وقال أبو عبيدة: هي أن يضرب ابحلدِ  من يكثر االتكاء واالضطجاع بني القوم. واهلَيـْ

 (1فوق. وأنشد للهذىل )
_________ 

 ( عبد مناف بن ربع.1)
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( والضرب هيقعة * ضرب املعول حتت الدمية العضدا * واهلمقع، بتشديد امليم ; مثال 1الطعن شغشغة )
 الزملق: مثر التنضب، وهو يف كتاب سيبويه.

. وذهب فالن  ، أي سكن واطمأنَّ. يقال: َهَكَعتِ َهَكَع ُهكوعاً  ]هكع[ البقرة حتت ظلِ  الشجرة من شدَّة احلر 
 فما يُدرى أين َسَكَع وأين َهَكَع، أي أين توجه وأين أقام. واهلكعة، مثال اهلمزة: االمحق.

: " من شرِ  ما أويتَ اهلََلُع: أفحُش اجلزِع. وقد َهِلَع ابلكسر، فهو َهِلٌع وَهلوٌع. وقد جاء يف احلديث ]هلع[
 هاِلٌع، وجنٌب خاِلٌع " أي جيزع فيه العبد وحيزن، كما يقال: يوم عاصف، وليل انئم. وحيتمل أيضا أن العبُد ُشحٌّ 

يكون هالع ملكان خالع لالزدواج. واخلالع: الذى كأنه خيلع فؤاده لشدته. وحكى يعقوب: رجل هلعة، مثال 
 سريعا. مهزة، إذا كان يهلع وجيزع ويستجيع

_________ 
 اية صوت الطعن. وىف املطبوعة االوىل " شقشقة " صوابه يف املخطوطة واللسان.( الشغشغة: حك1)
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ويقال: ماله هلع وال هلعة، أي ماله جدى وال عناق. ويقال: انقٌة ِهْلواٌع وِهْلواَعٌة، أي سريعٌة حديدٌة ِمْذعاٌن. 
بـَُلٌع. فاهلََلُع من احلرص، والبَـَلُع من االبتالع. واهلاِلُع: النعاُم السريُع يف   ُهَلعٌ وقد َهْلَوَعْت أي أسرعْت. وذئبٌ 

 مضيه، والنعامة هالعة.
( ، أي 2( عينُه هَتَْمُع مَهْعاً ومُهوعاً ومَهَعاانً )1اهلُموُع: ابلضم: السَيالُن. واهلاِمُع: السائُل. وقد مَهََعْت ) ]مهع[

 ( :3لى الشجر مث سال قيل: مَهََع. وقال )ذا سقط عدمعت. وكذلك الَطلُّ إ
( * وسحاٌب مَهٌَع، أي ماطٌر. وهَتَمََّع الرجل: تباكى. واهلملع: السريع من االبل، 4ابدر من ليل وطل أمهعا )

ا مسِ ي الذئب مَهَلَّعاً، والالم مشددة وأظنها زائدة.  ورمبَّ
_________ 

 .مهعا اخل( يف القاموس مهعت عينه كجعل ونصر 1)
 ( وزاد يف القاموس: وهتماعا.2)
 ( رؤبة.3)
 ( * أجوف هبى هبوه فاستوسعا:4)
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 ( .1اهلََمْيَسُع ابلفتح: الرجُل القوي  زعموا، واسم رجل أيضا ) ]مهسع[
َعُة: مسٌة يف منخَفض العنق. يقا ]هنع[ َعُة أيضاً: منكِ اهلَنـْ ب اجلوزاء األيسر، ل: بعري َمْهنوٌع، وقد ُهِنَع. واهلَنـْ

وهي مخسة أجنم مصطفٌَّة ينزهلا القمر. واهلنع: تطامن يف عنق البعري، وهو أن تنحدر َقَصَرتُُه ويرتفع رأسه 
ا التواء حىت يقصر وُيشرف حاركه. وقد هنع ابلكسر يهنع هنعا. وظليم أْهَنُع، ونعامٌة َهْنعاء يكون يف عنقه

وأكمٌة َهْنعاُء أي قصريٌة، وهي ضد سطعاء. واهلنع يف العفر من الظباء  لذلك كما يفعله الطائر الطويل العنق.
 خاصًَّة دون اأُلْدِم، ألنَّ يف أعناق الُعْفِر ِقَصرًا.

يِ ئَـنَُّه. والتَـَهوُُّع: التقيـُُّؤ. وهاَع القومُ هاَع َيهوِع َهواعاً وَهْيعوَعًة، أي قاء. يقال: أُلَهوِ َعنَُّه ما أكل، أي  ]هوع[  ألُقـَ
 بعضهم إىل بعض، أي مهوا ابلوثوب.

_________ 
 ( قال االزهرى: هو جد عدانن بن أدد.1)
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 هاَع َيهيُع ُهيوعاً، أي جنب. ومنه قول الطرماح: ]هيع[
َعُة: سيالن الشئ املصبوب 1ع )إذا جعلت خور الرجال هتي ( * وفيه لغة أخرى: هاع َيهاُع َهْيعاً وَهَيعااًن. واهلَيـْ

َعِة. وقد هاَع َيهيُع َهْيعاً. ورصاٌص هائٌع يف املَْذَوِب. واهْناَع السراُب: جرى. ورجٌل عل ى وجه االرض مثل املَيـْ
َعُة: كل ما أفزعك هاٌع الٌع، وهائٌع الئٌع، أي جباٌن َجزوٌع. وامرأٌة هاَعٌة ال عٌة. واهلائَعُة: الصوُت الشديد. واهلَيـْ

َعًة )2شاعر )من صوٍت أو فاحشة ُتشاع. قال ال ( طاروا هبا فرحاً * مينِ  وما مسعوا من 3( : إن يسمعوا َهيـْ
 ( * واملَْهيَـَعُة، هي اجلُْحَفُة، ميقاُت أهل الشام.4صاحٍل دفنوا )

_________ 
 املدينة:( أوله كما يف نسخة 1)

 أان ابن محاة اجملد من آل مالك
 ( قعنب بن أم صاحب.2)
 ( يروى: " سبة ".3)
 صم إذا مسعوا خريًا ذُِكْرُت به * وإْن ذكرت بسوء عندهم أذنوا: ( بعده:4)
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 فصل الياء
 األْيدَُع: الزعفراُن. قال رؤبة: ]يدع[

وهذا ينصرف، فإن مسيت به رجال مل تصرفه يف املعرفة للتعريف ووزن الفعل،  ( *1كما اتقى حمرم حج أيدعا )
أيدعه تيديعا، أي صبغُته ابلزعفران. وأَْيدََع احلجَّ على نفسه، أي  وصرفته يف النكرة مثل أفكل. ويدعت الشئ

الضىب. أوجبه، وكذلك إذا تطيب الحرامه. وميدوع: اسم فرس عبد احلارث بن ضرار ابن عمرو بن مالك 
( * فال جتزع من احلداثن إىن * أكر الغزو 2وقال: تشكى الغزو ميدوع وأضحى * كأشالء اللحام به كدوح )

 ب القروحإذ جل
 الرَياُع: مجع َيراَعة، وهو ذابٌب يطري ابلليل كأنه انٌر. ]يرع[

_________ 



 ( قبله:1)
 أبيت من ذاك العفاف االودعا * وبعده:

 * أي تسفه وجاء مبا يستحيا منه. أين امرؤ ذو مرأة متتعا
 ( يف اللسان: " به فدوح ".2)
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ويقال للجبان َيراٌع وَيراَعٌة. وأما قول أيب ذؤيب يصف مزمارًا: َسيبٌّ من  بُة.والرَياُع: القصُب. والرَياَعُة: القص
 َيراَعِتِه نَفاُه * أيتٌّ َمدَُّه صخر ولوب * فيقال إنه أراد ابلرياعة االمجة.

َفَع الغالم، أي ارتفع، وهو ايفع وال يقال موفع، وهو من النوادر ]يفع[ . الَيفاُع: ما ارتفع من األرض. وأيـْ
 الم يفع ويفعة أيضاً، وغلماٌن أْيفاٌع ويـََفَعٌة أيضاً.وغ

َنُع يـَْنعاً ويـُْنعاً ويُنوعًا، أي نضَج. وأينع مثله. ومل تسقط وأيفع الغالم، أي ارتفع، وهو  ]ينع[ يـََنَع الثمُر يـَْيِنُع ويـَيـْ
 ويـََفَعٌة أيضاً. فاعٌ ( أيضاً، وغلماٌن أيْ 1ايفع وال يقال موفع، وهو من النوادر. وغالم يفع ويفعة )

َنُع يـَْنعاً ويـُْنعاً ويُنوعًا، أي نضَج. وأينع مثله. ومل تسقط الياء يف املستقبل لتقويها  ]ينع[ يـََنَع الثمُر يـَْيِنُع ويـَيـْ
أبختها. وقرئ }وينعه{ و }ينعه{ ، وهو مثل النضج والنضج. والينيع واليانع، مثل الَنضيِج والناِضِج. قال 

( عليه رُمَّاٌن يَنيُع * ومجع اليانع ينع، مثل 2رب: كأن على عوارضهن راحاً * يـَُفضُّ )بن كعمرو بن معدى 
 صاحب وصحب، عن ابن كيسان.

_________ 
 ( قال يف ديوان االدب: غالم يفعة أي أشرف على البلوغ، أي كما يقال مراهق. قاله نصر.1)
 اس.االس( يف املطبوعة االوىل " يغض " والصواب من اللسان و 2)
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 لد الرابع ...اجمل
 ابب الغني:

 فصل االلف:
( بعني أابغ قامسنا املنااي فكان 2( : موضع بني الكوفة والرقة. قالت امرأة من بىن شيبان )1عني أابغ ) ]أبغ[



 ( ومنه يوم عني أابغ: يوم من أايم العرب قتل فيه املنذر بن ماء السماء.3قسيمها خري القسيم )
 لباء:فصل ا
ِذرَِة يـَْبدَُغ َبَدغاً، مثال تعب تعبا، أي تلطَّخ هبا، وكذلك إذا تلطخ ابلشر. وزعم ابن االعرايب أن َبدَِغ ابلعَ  ]بدغ[

 بعض العرب غدر غدرة فسمى البدغ، ومثال التعب.
_________ 

 ( قوله " أابغ " يف نسخة املدينة ابلضم وىف القاموس: عني أابغ كسحاب ويثلث.1)
 املنذر، تقوله بعد موته. ال ابن برى: الشعر البنة( ق2)
 ( قبله: وقالوا فارسا منكم قتلنا فقلنا الرمح يكلف ابلكرمي3)
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( ابلضم، وبـُْرزوٌغ، وِبْرزاٌغ، أي ممتلٌئ اتمٌّ. وأنشد أبو عبيدة لرجٍل من بين سعد جاهلي : 1شاٌب بـُْرزٌُغ ) ]برزغ[
 هى غرك برزاغ الشباب املزدهى قوله " ال متد هي " يريد ال متدحي.َحْسُبَك بعَض القوِل المتد

زَُغ: املشرُط. بـََزَغِت الشمُس بُزوغاً، أي طلعْت. وبـَزََغ انُب البعري: ط ]بزغ[ لع. وابـْتَـزََغ الربيُع: جاء أوَُّله. وامِلبـْ
 وبـَزََغ احلاجُم والَبيطاُر، أي شرط. ومنه قول االعشى:

 (2هص الكوادن )كبزغ البيطر الثقف ر 
 بطغ ابلشئ: تلطخ به، لغة يف بدغ. ]بطغ[

_________ 
لشباب، والشاب املمتلئ التام، كالربزوغ ( قوله " شاب برزغ " اخل. عبارة القاموس: الربزغ كقنفذ: نشاط ا1)

 كعصفور، وقرطاس.
فرة وهى أن يدوى ( الكوادن: الرباذين. قال ابن برى: هو الطرماح، والرهص: مجع رهصة، وهى مثل الو 2)

 حافر الدابة من حجر تطؤه. وصدره:
 يساقطها ترتى بكل مخيلة:
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وبطغ ابالرض، أي متسح هبا وتزحف. قال الراجز رؤبة: وامللغ يلكى ابلكالم االملغ لوال دبوقاء استه مل يبطغ 
(1) 

( 2راجز: اي رب ماء لك ابالجبال )لقريبة املنزع. قال الالبغبغة: ضرب من اهلدير. والبغيبغ: البئر ا ]بغغ[
 بغيبع ينزع ابلعقال طام عليه ورق اهلدال واملبغبغ: السريع العجل.

بـََلْغَت املكان بُلوغاً: وصلت إليه، وكذلك إذا شارفَت عليه. ومنه قوله تعاىل: }فإذا بَلْغَن َأَجَلُهنَّ{ أي  ]بلغ[
َنُه. وبـََلَغ الغالُم: إليصاُل، وكذلك التَـْبليُغ، واالسُم منه الَبالُغ. والَبالُغ أيضاً: الكفاية. أدرك. واإِلْبالُغ: ا قارَبـْ

 ومنه قول الراجز
_________ 

 ( امللغ: النذل االمحق يتكلم ابلفحش. ولكى ابلشئ: أولع به. والدبوقاء: العذرة.1)
 ( بني هذا الشطر واتلية:2)

 أجبال سلمى الشمخ الطوال:

(4/1316) 

 

وشئ  ( * وبـَلَّْغُت الرسالَة. وبـَلََّغ الفارُس، إذا َمدَّ يَده بعنان فرسه ليزيد يف َجْريه.1ياَك ابلَبالغ )* تزج ِمْن ُدنْ 
َلغاً. ويقال: أمُر هللِا بـَْلٌغ ابلفتح، أي ابِلٌغ من قوله تعاىل: }إن  هللا ابلغ  ابلغ، أي جيد. وقد بـََلَغ يف اجلودة َمبـْ

هم مسع ال بلغ، ومسع ال بلغ، معناه يسمع به وال يتم. وقال الكسائي: إذا مسع ( . قال الفراء: يقال الل2أمره )
لهم مسع ال بلغ، ومسع ال بلغ، ومسعا ال بلغا. وقوهلم: أمحق ِبْلٌغ ابلكسر، أي هو الرجل اخلرب ال يعجبه قال: ال

 ابلضم، أي صار بليغا. ( . والبالغة: الفصاحُة. وبـَُلَغ الرجلُ 3مع محاقته يبلغ ما يريده. يقال بلغ ملغ )
 والبالغات، كالوشاايت.

_________ 
 ( بعده:1)

 وابكر املعدة ابلدابغ
وقرئ  283: 8ن أىب عبلة، وداود بن أىب هند، وعصمة عن أىب عمرو. تفسري أىب حيان ( هي قراءة اب2)

 أيضا بنصب أمره، وابلغ أمره ابالضافة.
 لغ، بكسرمها: خبيث.( قوله " بلغ ملغ " قال اجملد: ورجل بلغ م3)
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َلغنَي ".  َُ والبلغني: الداهية. ويف احلديث أن عائشة قالت لعلي  رضي هللا عنهما حني ُأِخَذْت: " بـََلْغَت ِمنَّا الِب
َوتـَبَـلََّغْت  . والبُـْلَغُة: ما يـُتَـبَـلَُّغ به من الَعيش. وتـَبـَلََّغ بكذا، أي اكتَفى به.وابَلَغ فالٌن يف أمري، إذا مل يقصِ ر فيه

 به الِعلَُّة، أي اشتد ْت. والباِلغاُء: اال كارع فيه لغة أهل املدينة. قال أبو عبيد: وأصلها ابلفارسية " اپيها ".
أىب عبيد: وتبوغ الدم بصاحبه وتـَبَـيََّغ به، أي هاج به. البـَْوغاُء: الرُتبُة الرخوُة اليت كأهنا ذريرة، عن  ]بوغ[

لفراء: تبوغ الرجل بصاحبه فغلبه، وتبوغ الدم بصاحبه فقتله. وىف احلديث: " وحكى ابن السكيت عن ا
عليكم ابحلجامة ال يتبيغ أبحدكم الدم فيقتله " أي ال يتهيج. ويقال: أصله يتبغى من البغى، فقلب مثل 

 جذب وجبذ.
 تاءفصل ال
 التغتغة: حكاية صوت. يقال: مسعت هلذا ]تغغ[

(4/1317) 

 

 ( .1أصاب بعضُه بعضاً فسمعَت صوته )احللى تغتغة، إذا 
 فصل الثاء

املثغثغ: الذى إذا تكلم حر ك أسنانه يف فيه واضطرب اضطراابً شديدًا فلم يبنيِ  كالمه. قال رؤية: وعض  ]نغغ[
 عض االدرد املثغثغ بعد أفانني الشباب الربزغ

 من الُرَطِب: ما سقط من النخلة فانشدخ.( 2ثـََلَغ رأَسه يـَثْـَلُغُه ثـَْلغاً، أي شدخه. واملُثـَلَُّغ ) ]ثلغ[
 رأَسه مَثْغاً، أي شدخته. وحكى الفراء عن الكسائي: مثغة اجلبل: أعاله. قال الفراء: والذى مسعت مَثَْغتُ  ]مثغ[

َفْخٍر  ( صَبغته صبغاً ُمْشَبعاً. قال الشاعر: َترْكُت َبين الُغَزيِ ِل غريَ 3أان منغة ابلنون. أبو عمرو: مَثَْغُت الثوَب )
 كأنَّ حِلاُهُم مثغت بورس

_________ 
 ملخطوطة: " فسمعت صوت وقعه ".( يف ا1)
 ( قوله واملثلغ، أي كمعظم، كما يف القاموس.2)
 ( قال ابن برى: وجيوز مثغت الثوب، ابلتشديد.3)
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 فصل الدال
. والِدابُغ ًة وِدابغًا، ويف احلديث: " ِدابُغها َطهورُها "( إهابه َيْدبـَُغُه وَيْدبـُُغُه َدْبغاً وِدابغَ 1َدَبَغ فالن ) ]دبغ[

َغُة ابلفتح: املر ة الواحدة.  َغُة ابلكسر والَدبـْ أيضاً: ما يُْدَبُغ به. يقال: اجللُد يف الِدابِغ، وكذلك الِدْبُغ والِدبـْ
 وتقول: دبغت اجللد فاندبغ.

 الدغدغة، معروفة. ]دغغ[
لغت الشجة الدماغ، وامسها الدامغة، الن ( َدْمغاً: َشجَُّه حىتَّ ب2ِة. وقد َدَمَغُه )الِدماُغ: واحد اأَلْدِمغَ  ]دمغ[

الشجاج عشرة: أوهلا القاشرة وهى احلارصة، مث الباضعة، مث الدامية، مث املتالمحة، مث السمحاق، مث املوضحة، 
 مث اهلامشة، مث املنقلة، مث اآلمة، مث الدامغة.

_________ 
 غة، ويدبغ، ويدبغ.من ابب نصر وكتب، ومنع وضرب يدبغ دبغا، ويدبغ داب( دبغ إهابه 1)
 ( دمغه من ابب منع ونصر: شجه2)
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( . والدامغة: طَْلعٌة خترج من بني شظي اِت الُقْلب 1وزاد أبو عبيدة الدامعة بعني غري معجمة بعد الدامية )
 طويلٌة صلبٌة إن ُترَِكْت أفسدت النخلة.

 :فصل الراء
( 3( ، إذا تركها تِرد املاَء كيف شاءت من غري وقت، يقال: ُترَِكْت إبلهم مهال مربغة )2اْربغ فالن إبله ) ]ربغ[

. 
الَرَدغُة، ابلتحريك: املاُء والطنُي، والوحُل الشديد، وكذلك الَرْدَغُة ابلتسكني، واجلمع َردٌْغ َوِرداٌغ.  ]ردغ[

 ل، وهى مابني العنق إىل الرَتقوة، الواحدُة َمْرَدَغٌة.والَرديُغ: األمحُق. واملرادغ: الباد
_________ 

عبيدة قبل دامية: دامعة ابملهملة، ووهم اجلوهرى فقال بعد  ( قوله بعد الدامية، يف القاموس: وزاد أبو1)
 الدمية.

 ( هكذا رواه أبو عبيد، والصحيح، أنه ابلعني املهملة، وقد تقدم.2)



وم يف النعيم: أقاموا. وعيش رابغ: انعم، وربيع رابغ: خمصب، والرابغ من يقيم على ( يف القاموس: ربغ الق3)
 رتاب املدقق. والربغ: سعة العيش.أمر ممكن له. والربغ: الرى وال
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على  الَرَزَغُة ابلتحريك: الوحُل. وَأْرزََغ املطُر األرَض، إذا بـَل ها وابَلَغ ومل يسل. قال طرفة يهجو: وأنت ]رزغ[
االدىن مشال عرية شآمية تزوى الوجوه بليل وأنت على االقصى صبا غري قرة تذاءب منها مرزغ ومسيل يقول: 

ر مرزغ، ومطر مسيل وهو الذى يسيل أنت للبعداء كالصبا تسوق السحاب من كل وجه فيكون منها مط
للصبا. مث قال: منها مرزغ ومنها االودية والتالع. فمن رواه " تذاءب " ابلفتح جعله للمرزغ، ومن رفع جعله 

َته. قال رؤبة:1مسيل. والرزغ: املرتطم )  ( . وأرزغت يف الرجِل، إذا استضعفَته وِعبـْ
 ( *2وَأِعِطَي الذلََّة َكفُّ املرزغ )

_________ 
 ( يف اللسان: والرزغ والرازغ: املرتطم فيها، أي يف الرزغة.1)
مثت أعطى الذل كف املرزغ فاحلرب شهبا الكباش الصلغ قال ابن برى: ( الرجز: إذا املنااي انتبنه مل يصدغ 2)

 صوابه " مثت أعطى الذل "
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 ويقال: احتفر القوم حىت ُأْرَزغوا، أي بلغوا الطني الَرْطَب.
الرسغ من الدواب: املوضع املستدقُّ الذي بني احلافر وَمْوِصِل الوظيف من اليد والرِجل. يقال رسغ  ]رسغ[

رسغ، مثل عسر وعسر. قال العجاج: يف رسغ ال يتشكى احلَْوَشبا َمْستَـْبِطناً مع الَصميِم َعَصبا وجاء املطر و 
ًا شديدًا فيمنعه من االنبعاث يف املشى. فرسغ، إذا بلغ املاء الرسغ. والرساغ: حبٌل ُيَشدُّ يف ُرْسِغ ا لبعري شد 

 ( .1الصمعي )والرسغ ابلتحريك: اسرتخاء يف قوائم البعري، عن ا
الرغرغة: رفاغة العيش. والرغرغة: أن ترد االبل املاء كل يوم مىت شاءت، وهو مثل الرِفِه. والرغيغة:  ]رغغ[

 لنب يغلى ويذر عليه دقيق، تتخذ للنفساء.
_________ 

 ( وىف القاموس: وعيش رسيغ: واسع. وطعام رسيغ: كثري. وارتسغ على عيالك: وسع النفقة.1)
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الَرْفُغ: السعُة واخلصُب. يقال َرُفَغ عيُشه ابلضم َرفاَغًة: ات سع، فهو عيش رافع ورفيع، أي واسٌع طيِ ٌب.  ]رفغ[
 ( من اآلابِط وأصول1وتـََرفََّغ الرجل: توسَّع، فهو يف َرفاِغيٍة من العيش، مثال مثانية. واأَلْرفاُغ: أملَغاِبُن )

 ز: قد زوجوين جياال فيها حدب دقيقة االرفاغ ضخماء الركبالفخذين، الواحد رفغ ورفغ. قال الراج
راَغ الثعلب َيروُغ َروغاً وَرَوغاانً. ويف املثل: " روغي َجعاِر وانظري أيَن املَفرُّ ". وَجعاِر: اسٌم للضبع. وال  ]روغ[

تقول: َأَرْغُت الصيَد. وماذا  وَأراَغ واْراتَغ مبعىًن: طلب وأراد. تُقل ُروغي إال  للمونث واالسم منه الرواغ ابلفتح.
ُتريُغ، أي تريد وتطلب. وراَغ إىل كذا، أي مال إليه ِسر ًا وحاَد. وطريٌق راِئٌغ، أي مائٌل. وقوله تعاىل: )فراَغ 

 عليهم َضْرابً ابليمني( ، أي أقبل. قال الفراء: مال عليهم. وكأن الروغ
_________ 

 وسخ املغابن قوله: واالرفاغ املغابن، يف القاموس: (1)
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هاهنا أن ه اعتلَّ عليهم َرْوغاً ليفعل آبهلتهم ما فـََعل. ويقال: َأريغوا يب ِإراَغَتُكْم، أي اطلبوا يب طَِلبَـَتُكْم. وفالن 
عن  وهذه ِرايَغُة بين فالن، للموضع الذي يصطرعون فيه،يُراوُِغ يف األمر ُمراَوَغًة. واملُراَوَغُة أيضاً: املصاَرعُة. 

 اليزيدى، وأصله رواغة، صارت الواو ايء لكسرة ما قبلها. وتراوغ القوم، أي رواغ بعضهم بعضا.
 فصل الزاى

 يقال: كلمته ابلزغزغية، وهى لغة لبعض العجم. ]زغغ[
شمس، أي لَّ. وَأزاَغُه عن الطريق، أي أماَله. وزاَغِت الالَزْيُغ: امليُل. وقد زاَغ َيزيُغ. وزاَغ البصر، أي كَ  ]زيغ[

مالت، وذلك إذا فاء الفئ. وقوم زاغة عن الشئ، أي زائغون. والتزايغ: التمايل. قال أبو زيد: تزيغت املرأة، 
 أي تزينت وتربجت.
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 فصل السني
 شئ سابغ، أي كامل واٍف. وَسبَـَغِت النعمُة َتْسُبُغ ابلضم ُسبوغاً: اتسعْت. وَأْسَبَغ هللا عليه النعمة، أي ]سبغ[

متاُمه. وَسبـََّغِت الناقُة َتْسبيغاً: ألقت ولدها وقد أشَعَر. وَذَنٌب ساِبغ، أي واٍف. أمتَّها. وإْسباُغ الوضوِء: إ
والساِبَغُة: الدرُع الواسعُة. ورجٌل ُمْسِبٌغ: عليه درٌع ساِبَغٌة. وَتْسِبَغُه الَبيضِة: ما توصل به البيضُة من َحَلِق الدرِع 

: يقال:  البيضة به َتْسُبُغ، ولواله فتسرُت العنق، ألنَّ  لكان بينها وبني َجيب الدرع َخلٌل وعورٌة. قال األصمعي 
 بيضٌة هلا ساِبٌغ. وفحٌل سابٌغ، أي طويُل اجلرداِن. وضدُّه الكمش.

 سغسغت الشئ يف الرتاب: دسسته فيه. تسغسغ يف االرض، أي دخل. قال رؤبة: ]سغغ[
 * (1إْن مل يعقىن عائق التسغسغ )

_________ 
 ( قبله:1)

 رجو من نداك االسبغ * وبعده:إليك أ
 يف االرض فارقبين وعجم املضغ:
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يعىن املوت. وَسْغَسْغُت الطعام: أوسعته دمَسًا. وَسْغَسْغُت رأسي، إذا وضعَت عليه الدهن بكفك وعصرته 
سطي سينا، فرقا بني فعلل وفعل. وإمنا غغته بثالث غينات، إال أهنم أبدلوا من الغني الواليتشرب وأصله س

زادوا السني دون سائر احلروف الن يف احلرف سينا. وكذلك القول يف مجيع ما أشبهه من املضاعف، مثل لقلق 
 وعثعث وكعكع.

ِسنَّ اليت خلف الَسديِس. وَصَلَغْت فهي ساِلٌغ َسَلَغِت البَقرُة والشاُة َتْسَلُغ ُسلوغاً، إذا أسقطِت ال ]سلغ[
صاِلٌغ. وكذلك األنثى بغري اهلاء، وذلك يف السنة السادسة. والُسلوُغ يف ذوات األظالف مبنزلة الُبزوِل يف و 

ذوات االخفاف، الهنما أقصى أسناهنما، الن ولد البقرة أول سنة عجل، مث تبيع، مث جذع، مث ثىن، مث رابع، مث 
أول سنة محل أو جدى، مث جذع مث ثىن، مث   سالغ سنة، وسالغ سنتني، إىل ما زاد. وولد الشاةسديس، مث

 رابع، مث سديس، مث سالغ. وحكى الفراء: حلم أسلغ بني السلغ: بطبخ فال ينضج. وَسَلَغ رأَسه: لغٌة يف ثلغه.
 (4 -صحاح  167)
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ْغُتُه أ ]سوغ[ َِ َأسيُغُه، يتعدَّى وال ان َأُسوُغُه و ساَغ الشراُب َيسوُغ َسْوغاً، أي سُهل مدَخُله يف احلَْلِق، وُس
يتعدَّى. واألجود َأَسْغُتُه إساَغًة. يقال َأِسْغ يل ُغصَّيت، أي أمِهْلين وال تـُْعِجْلين. قال تعاىل: )يـََتَجرَُّعُه وال يكاد 

 الكميت:ُيسيُغُه( . والِسواُغ بكسر السني: ما َأَسْغَت به غص َتَك. يقال: املاء ِسواُغ الُغَصِص. ومنه قول 
( * وساَغ له ما فعل، أي جاَز له ذلك. وأان َسوَّْغُتُه له، أي جو ْزته. ويقال: 1ِسواغاً أْن َجئْزُت بُغصٍَّة )وكانت 

 هذا َسْوُغ هذا وِسيُغ هذا، للذي ُوِلَد بعده ومل يولد بينهما. ويقال: هي أخته سوغه وسوغته أيضا.
 فصل الشني

أبو عبيدة: هي أن يدخله وخيرجه. وأنشد لعبد مناف بن  املطعون. وقال الشغشغة: حتريك السنان يف ]شغغ[
 ربع اهلذىل

_________ 
( قوله " جئزت " يف فصل اجليم من ابب الزاى منه: جئزت ابملاء جأزا، غصصت به. واالسم اجلأز 1)

 ابلتسكني.
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العالة، وهى شبه الظُلَّْة الدمية العضدا واملعول: الذى يبىن  فالطعن شغشغة والضرب هيقعا ضرب املعول حتت
 ُيْسَترَتُ هبا من املطر. والشغشغة: ضرب من اهلدير.

 فصل الصاد
َغُة: ما ُيْصَبُغ به، واجلمع َأْصباٌغ. والِصْبُغ أيضاً: ما ُيْصطََبُغ به من اإلدام. ومنه قوله  ]صبغ[ الِصْبُغ والِصبـْ

تزج من دنياك ابلبالغ وابكر املعدة ابلدابغ بكسرة لنَي{ . واجلمع صباغ. قال الراجز: تعاىل: }وِصْبٍغ لآلكِ 
( الثواب أصبغه وأصبغه صبغا. وثياب مصبغة، شدد 1لينة املضاغ ابمللح أو ما خف من صباغ وصبغت )

م. واالصبغ للكثرة. وصبيغ: اسم رجل. وصبغة هللا: دينه، ويقال أصله من صبغ النصارى أوالدهم يف ماء هل
 انصيُته أو ابيضت أطراف ذنبه. من اخليل: الذي ابيضَّتْ 

_________ 
 ( صبغ الثوب يصبغه بتثليث فاء املضارع، كما يف اللسان1)
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صبغ من الطري: الذي ابيضَّ َذنَبه. والصبغاه من الشاء: الىت ابيض طرف ذبيها. وصبغت الرطبة، مثل واال
 ذنبت.

 الشعر املتديلِ  عليها ُصْدغاً. ويقال ُصدٌْغ ُمَعقَرٌب. قال الُصْدُغ: ما بني العني واألذن، ويسمَّى أيضاً  ]صدغ[
الضرس نقد ورمبا قالوا السدغ ابلسني. قال قطرب حممد الشاعر: عاَضها هللاُ غالماً بعدما شابت االصداغ و 

قاف، بن املستنري: إن قوما من بىن متيم يقال هلم بلعنرب يقلبون السني صادا عند أربعة أحرف: عند الطاء، وال
والغني، واخلاء إذا كن بعد السني، وال تبايل أاثنثة أم اثلثة أو رابعة بعد أن تكون بعدها. يقولون: سراط 

ط، وبسطة وبصطة، وسيقل وصيقل، وسرقت وصرقت، ومسغبة ومصغبة، ومسدغة ومصدغة، وسخر وصرا
. ورمبا قالوا: ِمزَدَغٌة لكم وصخر لكم، والسخب والصخب. واملصدغة: املخدة، الهنا توضع حتت الُصدْغِ 

 : مِسٌة يف الصدغ.ابلزاى. وحكى أبو عبيد: صدغت الرجَل إذا حاذيَت بُصْدِغَك ُصْدَغُه يف املشي. والِصداغُ 
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وقوهلم: فالن ما يصدغ مَنلًة من ضعفه، أي ما يقُتل. وَصدَُغ الرجل ابلضم َيْصدُُغ َصداَغًة، أي ضُعف، فهو 
ولد َصديٌغ إىل أن يستكمل سبعَة أايم. قال األصمعي: ما َصَدَغَك عن هذا األمر، أي ما َصديٌغ. ويقال لل

 بعريه فما َصَدَغُه، أي ما ثَناُه، وذلك إذا َندَّ. صرفك وردَّك. وات بع فالن
ٌغ. الُصلوُغ يف ذوات األظالف مثل الُسلوِغ. تقول: َصَلَغِت البقرُة والشاُة، فهي صاِلٌغ، وكباٌش ُصلَّ  ]صلغ[

 قال رؤبة:
 واحلرُب شهباُء الِكباِش الصلغ

الذي يقال له الَصمغ العريب  فَصْمُغ الطلح، الَصْمُغ: واحد ُصموِغ األشجار، وأنواُعه كثرية، وأمَّا  ]صمغ[
تـُْقتَـَلُع من والقطعة منه َصْمَغٌة ويف املثل: " تركُته على مثل َمْقِرِف الَصْمَغِة "، وذلك إذا مل َترتْك له شيئاً، ألهنا 

ممن مسعته. والصامغان:  شجرهتا حىتَّ ال تبقى عليها ُعْلَقٌة. وِحرْبٌ ُمَصمٌَّغ، أي ُمتََّخٌذ منه. وهذا احلرف ال أدرى
 جانبا الفم.
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 واستصمغت الصاب، وذلك أن َتْشِرَط شجَرُه ليخرج منه شئ مرفينا عقد كالصرب. عن أىب الغوث.
غه صوغا. ورجٌل صائٌغ، وَصوَّاٌغ، وَصيَّاٌغ أيضاً يف اغة أهل احلجاز، وعمله صغت الشئ أصو  ]صوغ[
ا الِصَياَغةُ  . وصاَغُه هللا ِصيَغًة حسنًة، أي َخَلقه. وسهاٌم صيَغٌة، أي من عمِل رجٍل واحد. وهو من الواو إال  أهن 

ا قالوا فالن انقلبت ايًء لكسرة ما قبلها. وهذا َصْوُغ هذا، إذا كان على قدره. ومها صَ  ْوغاِن، أي ِسي اِن. ورمبَّ
 بٌَة كذهبا الصواغون ".َيصوُغ الكذب، وهو استعارة. ويف احلديث: " َكذِ 

 فصل الضاد
قال أبو صاعٍد الِكاليب: َضغيَغٌة من بقٍل ومن ُعْشٍب، إذا كانت الروضة انضرًة. والَضغيَغُة: العجنُي  ]ضغغ[

أي خصب. والصغضغة: لوك الدرداء. يقال ضغضغت العجوز، إذا الرقيٌق. وأقمنا عند فالن يف ضغيغ، 
 ا.الكت شيئا بني احلنكني والسن هل
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 فصل الفاء
 الفدغ: شدخ الشئ اجملوف. يقال َفَدْغُت رأسه أْفَدُغُه َفْدغاً. ]فدغ[
َرْغُت جمهودي يف كذا، أي بذلته. ْستَـفْ ( وتـََفرَّْغُت لكذا. وا1فـََرْغُت من الشغل أفْـرُُغ ُفروغاً وَفراغاً ) ]فرغ[

. وأفْـَرْغُتُه أان. وحلقٌة ُمْفَرَغٌة، أي مصَمَتُة اجلوانب.  وَفرَِغ املاُء ابلكسر يـَْفرَُغ َفراغاً، مثل مسع مساعا، أي انصب 
الظروف:  تفريغُ وأفْـَرْغُت الدالَء: أرقْـُتها. وفـَرَّْغُتُه تفريغاً، أي صببته. وافرغت، أي صببت املاء على نفسي. و 

، ومنه مسَّي  إخالؤها. ويزيد بن مفرغ بكسرالراء: شاعر من محري. والَفْرُغ: خمَرُج املاء من الدلو من بني العراقي 
الفرغان: فرغ الدلو املقدم، وفرغ الدلو املؤخَّر، ومها من منازل القمر. وكلُّ واحٍد منهما كوكبان، بني كل 

 ني.كوكبني قدر مخس أذرع يف رأى الع
_________ 

 ( ويقال أيضا فرغ يفرغ، كفتح، يفتح وفرغ يفرغ كعلم يعلم1)
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والفراغة: ماء الرجل، وهو النطفة. وفرٌس َفريٌغ: واسع املشي. وضربٌة َفريَغٌة: واسعٌة. والطعنُة الَفْرغاُء: ذاُت 
 ه.ِغ، وهو الَسَعُة. وذهب دُمه فـَْرغاً وِفْرغاً، أي هدرًا مل ُيطلب بالَفرْ 



( : له قصة فشغت حاجبيه والعني تبصر ما يف الظلم 1َفَشَغُه، أي عالُه حىتَّ غطاه. قال الشاعر ) ]فشغ[
ه. وتـََفشََّغ فيه والناصية الفشغاء: املنتشرة. وفشغه ابلسوط َفْشغاً، أي َعالُه به. وكذلك أْفَشَغُه به، إذا ضرب

غلبه ومتشى يف بدنه. وحكى ابن كيسان: تفشغ الرجل  الشيُب، أي كثر وانتشر. وتـََفشََّغ فيه الدُم، أي
( : نبات يتفشغ على الشجر 2البيوَت: دخل بينها. وتـََفشََّغ املرأة: دخل بني رجليها وافرتعها. والفشاغ )

 ويتلوى.
_________ 

 ( عدى بن زيد يصف فرسا.1)
 ( ضبطه يف القاموس كغراب ورمان.2)
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 فصل الالم
يف اللسان، هو أن يصريِ  الراء غيناً أو الماً، والسني اثًء. وقد َلِثَغ ابلكسر يـَْلَثُغ لََثغاً، فهو أْلَثُغ  اللثغة ]لئغ[

 وامرأة لثغاء.
 َلَدَغْتُه العقرب تـَْلَدُغُه َلْدغاً وتلداغا، فهو ملدوع ولديغ ويقال َلَدَغُه بكلمٍة، أي نـََزَغُه هبا. ]لدغ[

 فصل امليم
 يف الرتاب مَتْريغاً فـََتَمرََّغ، أي َمعَّْكُتُه فـََتَمعََّك. واملوضع متمرغ، ومراغ، ومراغة. واملراغة: أم جرير، ْغُتهُ َمرَّ  ]مرغ[

( ، أي يتمرغ عليها الرجال. ومرغت السائمة الُعْشَب مَتُْرُغُه َمْرغاً. وامِلْمَرَغُة: امِلعى 1لقبها به االخطل )
وَر ألنَّه كالكيس ال منفَذ له. واملَرُْغ: اللعاب. وأْمرََغ، أي سال لعابه. ومَتَرََّغ، إذا ي أعاألعور، ألنَّه يُرمى به. ومس ِ 

 رشَّه من فيه. قال الكميت يعاتب قريشا
_________ 

 ( قوله لقبها به االخطل، يف القاموس: لقبها الفرزدق ال االخطل، ووهم اجلوهرى.1)
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( قوله: " فلم أرغ " من رغاء البعري. وأمرغ، إذا أكثر 1أمترغ أن جتىن غضوهبا ) فلم أرغ مما كان بيىن وبينها ومل
 الكالم يف غري صواب. وأْمرََغ العجنَي: لغٌة يف أْمَرَخُه، إذا أكثر ماءه حىت رق.



 املَْشُغ: ضرٌب من األكل كأكلك القثاءة. وقول رؤبة: ]مشغ[
 ملكدر امللطخ.( *. أي ليس اب2س ابملَُمشَِّغ )أعلو وِعرضي لي

 َمَضَغ الطعام مَيَْضُغُه ومَيُْضُغُه َمْضغاً. واملَضاُغ ابلفتح: ما مُيَْضُغ. يقال: ما عندان ]مضغ[
_________ 

( يف مجهرة أشعار العرب: فلم أسع مما كان بيىن وبينها ومل تك عندي كالدبور جنوهبا ومل أجهل الغيث الذى 1)
 أت به ومل أتضرع أن جيئ غضوهبانش

 ( قبله: واحذر أقاويل العداة النزع على إىن لست ابملزغزغ أغدو وعرضى اخل..2)
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مضاغ، وهذه ِكسرٌة ليِ نة املضاِغ. واملُضاَغُة ابلضم: ما َمَضْغَت. واملُْضَغُة: قطعة حلم. وقلُب اإلنسان ُمْضَغٌة من 
 ويقال: عرقان يف اللحني. جسده. واملاِضغاِن: أصوُل الَلْحَينْيِ عند َمنِبت االضراس،

 املغمغة: االختالط. قال رؤبة: ]مغغ[
 (1)مامنك خلط اخللق املمغمغ 

 امِلْلُغ ابلكسر: األمحق الذي يتكلم ابلفحش. يقال ِبْلٌغ ِمْلٌغ، وقد يفرد. قال رؤبة: ]ملغ[
 ( * فدل أنه ليس إبتباع.2وامللغ يلكى ابلكالم االملغ )

 فصل النون
 ( نبغاو نبوغا، أي ظهر.3نيغ وينبغ )نبغ الشئ ي ]نبغ[

_________ 
 ( بعده:1)

 فانفح بسجل من ندى مبلغ
 له:( قب2)

 أوهى أدميا حلما مل يدبغ
 ( وينبغ أيضا، مثلث الباء.3)
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ونبع الرجل، إذا مل يكن يف إرِث الِشعر مث قال وأجاد. ومنه مسي الَنواِبُغ من الشعراء، حنو الذبياين واجلعدى 
وغري مها. قالت ليلى االخيلية: أان بغ مل تنبغ ومل تلك أوال وكنت صنيا بني صدين جمهال ويقال: مسى زايد بن 

 نئ انبغة لقوله:معاوية الذبيا
 ( .2( * واهلاء فيه للمبالغة )1وقد نبغت لنا منهم شئون )

مح وابلكالم أيضاً. وامِلْندَُغ بكسر امليم، َنَدَغُه، أي خَنََسُه إبصبعه ودغدغه. والَندُْغ أيضاً: الطعن ابلر  ]ندغ[
 وهو الذي من عادته الَندُْغ. ومن قول الشاعر:

 (3مالت القوال الغوى املندغ )
_________ 

 ( صدره:1)
 وحلت يف بىن القني بن جسر

 ( بعده يف املخطوطة: )نتغ( : )نتغ( : نتغت الشئ وأنتغته: عبته. وأننغ: ضحك ضحك املستهزئ2)
 :( قبله3)

 قوال كتحدبث اهللوك اهلينغ * وبعده:
عن أىب عبيدة. وقال أبو  فهى ترى االعالق ذات النغنغ * واملنادغة: املغازلة. والندغ ابلفتح: السعرت الربى،

 زيد: هو الندغ ابلكسر. واتفقا على أنه ابلغني املعجمة.
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 نـََزَغُه بكلمٍة، أي طعن فيه، مثل نسغه وندغه.نزغ الشيطان ينهم ينزغ نـَْزغاً، أي أفسد وأغرى. و  ]نزغ[
ُه. وَنَسَغِت الَنْسُغ مثل النخس. يقال نسغه ابلسوط، أي خنسه. كذلك أنسغه. ونسغه بكلمة مثل نـََزغَ  ]نسغ[

كذلك إذا كان الوامشُة، إذا غرزْت يف اليد ابإلبرة. وامِلْنَسَغُة: اإلضبارُة من َذَنب الطائر يـَْنَسُغ هبا اخلبَّاُز ُخبَزه، و 
 من حديد. وَأْنَسَغِت الشجرُة، إذا نبتت بعد ما قطعت.

ا أبو عمرو: الَنْشُغ: الشهيُق حىتَّ يكاد يبلُغ به الَغْشَي. وق ]نشغ[ د َنَشَغ يـَْنَشُغ َنْشغاً. قال أبو عبيد: وإمنَّ
  ويذكر شوقه إليه:يفعل ذلك اإلنساُن شوقاً إىل صاحبه وأسفاً عليه وحبا للقائه. قال رؤبة مبدح رجال
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عرفت أىن انشغ يف النشغ إليك أرجو من نداك االسبغ والنشوغ: السعوط والوجور أيضا، ابلغني والعني مجيعا. 
وقد ُنِشَغ الصيبُّ ُنشوغاً. قال ذو الرم ة: إذا مرئيٌَّة ولدْت غالما فأالم مرضبع نشغ احملارا وامِلْنَشَغُة: املْسُعُط. 

ا قالوا: َنَشْغُتُه الكالَم َنْشغاً، أي لقَّنته ر: سأْنَشُغُه حىتَّ يلنَي شريسُ قال الشاع ُه مبِْنَشَغٍة فيها مِساٌم وَعْلَقُم ورمبَّ
 وعلَّمته. وهو على التشبيه.

النغانغ حلمات تكون يف احللق عند اللهاة، واحدهتا نغنع ابلضم. قال جرير: َغَمَز ابُن ُمرََّة اي فرزدُق  ]نغغ[
َنها َغْمَز الطبيب نغانغ املكَ   عذوريـْ

 ( .2( اجلبل: أعاله. وكذلك مَنَْغُة الرأس: أعاله. ومنغة القوم: خيارهم )1قال الفراء: مَنَْغُة ) ]منغ[
_________ 

 ( ابلفتح، وابلتحريك أيضا.1)
واجلمع منغ. ومنغة  ( يف اللسان: ومنغة اجلبل، ومنغته، ومثغته: رأسه وأعاله، واملعروف عن الفراء الفتح،2)

 هم.القوم: خيار 
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 فصل الواو
َغُة ) ]وبغ[ َعُتَك، إذا ضرط.1الَوابَّ غتَك. وَوابَّ  ( : االسُت، ابلغني والعني مجيعاً. يقال: كذبْت وابَّ
هلكه. وأوتغ فالن دينه الَوَتُغ ابلتحريك: اهلالُك. وقد َوِتَغ يـَْوَتُغ َوَتغاً، أي أمِثَ وهلك. وأْوتـََغُه هللا، أي أ ]وتغ[
 ابالمث.
 أبو عمرو: الَوثيَغُة: الُدْرَجُة اليت تـُتَّخُذ للناقة. وقد َوَثَغ فالن انقته يثغها وثغا، أي اختذ هلا وثيغة. ]وثغ[
كما (  3( . قال الشاعر: فلمَّا جَتاَذبنا تـََقْعَقَع َظْهُرُه )2دويبة، واجلمع وزغ، وأْوزاٌغ، وُوْزغاٌن ) الوزغة: ]ورغ[

 عة.تـُْنِقُض الِوْزغاُن ُزْرقاً ُعيوهُنا ويقال َوزََّغ اجلننُي تـَْوزيغاً، إذا ُصوِ َر يف البطن. واإليزاُغ: إخراُج البول ُدفعًة دف
_________ 

 غة، يف القاموس مشددة.( قوله الواب1)
 ( وإزغان أيضا على البدل.2)
 ( يف اللسان: تفرقع ظهره.3)
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( : بضرب كآذان الفراء فضوله وطعن كإيزاغ 1توزغ ابلدم. وقال ) االبل توزغ أببواهلا. والطعنةواحلوامل من 
 املخاض تبورها أي تبورها أنت وختتربها.

 شئ وشغ ابلتسكني، أي قليٌل َوْتٌح. يقال: أوشغ عطي ته، أي أوحتها له. ومنه قول رؤبة: ]وشغ[
 (2ليس كإيشاغ القليل املوشغ )

لوغاً، أي شرب ما فيه أبطراف لسانه. ويوَلُغ، أي أْوَلَغُه صاحبه. قال. ( وُ 3الكلب يف اإلانء يَِلُغ )َوَلَغ  ]ولغ[
( يقال: ليس شئ من الطيور يلغ غري 5( : ما مرَّ يوٌم إالَّ وعندمها حلُم رجال أو يولغان دما )4الشاعر )

 ن شرابنا.الذابب. وحكى أبو زيد: َوَلَغ الكلُب بشرابنا، وىف شرابنا، وم
_________ 

 بن زغبة. ( مالك1)
 ( بعده:2)

 مبدفق الغرب رحيب املفرغ
 ( كوهب هبب، وورث يرث، ووجل يوجل.3)
 ( ابن هرمة. كما ذكر ابن برى. وقال: نسبه اجلوهرى اليب زبيد الطائى.4)
 ( قبله: مرضع شبلني يف مغارمها قد هنزا للفطام أو فطما5)
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ْوَلٌغ: ال يبايل ذمًّا وال عارًا. والَوْلَغُة: الدلُو الصغرية. 1 الذي يـََلُغ فيه يف الدم )يلغ: اإلانءُ وامل ( . ورجٌل ُمْستـَ
 قال الراجز:

 ( * وإمنا كانت مالزمة النك ال تقضى حاجتك ابالستقاء هبا لصغرها.2شر الدالء الولغة املالزمه )
 فصل اهلاء

 م.وغاً، أي انَهَبَغ يـَْهَبُغ ُهب ]هبغ[
قال أبو عبيد: مسعت االصمعي يقول: اهلميغ: املوت املعجل. وأنشد السامة بن حبيب اهلذىل يصف  ]مهغ[

قوما منهزمني: إذا بلغوا مصرهم عوجلوا من املوت ابهلميغ الذاعط وكان اخلليل يقول بعني غري معجمة، 
 وخالفه الناس

ب وُحسِن احلال. قال: ويقال عاٌم أْهَيُغ، إذا كان ني، أي اخلصقال ابن السكيت: يقال إهنم لفى االهيغ ]هيغ[



 خمِصباً كثري العشب. وَهيـَّْغُت الَثريدَة، إذا أكثرت َودَكها. ووقع فالٌن يف األْهيَـَغنْيِ، أي يف االكل والشرب.
_________ 

كلب الدم ويسقى يلغ فيه ال ( قوله الذى يلغ فيه يف الدم عبارة القاموس: وامليلغ وامليلغة بكسرمها االانء1)
 فيه.

 ( بعده:2)
 (4 -صحاح  - 168والبكرات شرهن الصائمة * )
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 ابب الفاء:
 فصل االلف:

ْثِفَيًة، إذا وضعَتها على اأَلاثيف . أبو زيد: أَتَثََّف الرجُل املكاَن، إذا مل  ]أنف[ ُتها تـَ أثفت القدر أتثيفا: لغة يف ثـَفَّيـْ
 ( :1أي َتَكنـَُّفوُه. ومنه قول الشاعر )يربحه. ويقال أَتَثَـُّفوُه، 

 ( * واآلِثُف: التابُع. وقد أَثـََفُه أيثفه، مثال كسره يكسره، أي تبعه.2عداء ابلرَِفِد )ولوأتثفك اال
اأُلْرَفُة: احلَدُّ، واجلمع ُأَرٌف، مثال غرفة وغرف، وهي معامل احلدود بني األْرضني. وىف احلديث عن  ]أرف[

ر ويقول: أي مال اقتسم وأرف نه: " االرف تقطع كل شفعة "، كان ال يرى الشفعة للجاعثمان رضى هللا ع
 عليه فال شفعة فيه.

_________ 
 ( وهو النابغة.1)
 ( صدره:2)

 ال تقذ فىن بركن الكفاء له:
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ِت اآلزَِفُة{ يعين القيامة. وَأِزَف ( ، أي دان وَأِفَد. ومنه قوله تعاىل: }َأزِفَ 1َأِزَف الرتحُُّل أْيَزُف َأَزفاً ) ]أزف[
. قال أبو زيد: قلت العرايب: ما الرُجل: أي َعِجَل، فهو آزف على فاعل. واملتآزف: القصري، وهو املتداىن

 حملبنطئ؟ قال: املتكأكئ. قلت: ما املتكأكئ؟ قال: املتآزف. قلت ما املتآزف؟ قال أنت أمحق. وتركين ومر.



زن. وقد َأِسَف على ما فاته وأَتسََّف أي تلهف. وَأِسَف عليه َأَسفاَ: أي َغِضب. اأَلَسُف: أشدُّ احل ]أسف[
 ف واأَلسوُف: السريُع احلزِن الرقيُق. وقد يكون األسيُف الغضبان مع احلزن.وآَسفُة أغَضَبه. واأَلسي

_________ 
 ( وأزوفا.1)
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( . وأرٌض أسيفٌة، أي رقيقة التكاد تنبت شيئا. قال 1) واالسيف: العبد، عن ابن السكيت، واجلمع اأُلَسفاءُ 
يضا. وإساف وانئلة: صنمان كاان لقريش الفراء: يوسف ويوسف ويوسف ثالث لغات، وحكى فيه اهلمز أ

وضعهما عمرو بن حلى على الصفا واملروة، فكان يذبح عليهما جتاه الكعبة. وزعم بعضهم أهنما كاان من 
 ئلة بنت سهل، فجرا يف الكعبة فمسخا حجرين، مث عبدهتما قريش.جرهم: إسفا بن عمرو، وان

 .االشفى لالسكاف، وهو فعلى، واجلمع االشاىف ]أشف[
 أبو عمرو: االصف: الكرب. وأما الذى ينبت يف أصله مثل اخليار فهو اللصف. ]أصف[
، قال يقال: ُأفَّاً له وأُف ًة، أي َقَذرًا له. والتنوين للتنكري. وُأفًَّة و  ]أفف[ تـُف ًة. وقد َأف فَّ أَتْفيفاً، إذا قال: ُأفٍ 

{ . وفيه ست لغات حكاها  تعاىل: }فال تـَُقْل هلما ُأفِ 
_________ 
 ( ومثله مبعناه العسيف والعسفاء.1)
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( . ويقال: أُفَّا وتـُفَّا، وهو إتباع له. وقوهلم: كان ذاك على إف ذاك 1االخفش: أف أف أف، أف أف أف )
 حينه وأوانه. وجاء على تئفة ذاك، مثال تعفة ذاك، وهو تفعلة.إفانه بكسرمها، أي و 

 إكاُف احلماِر ووِكافُُه، واجلمع أكف. وقد آكفت احلمار وأو كفته أي شددت عليه االكاف. ]أكف[
ي اتمٌّ، وال األْلُف عدٌد، وهو مذكر، يقال: هذا أْلٌف واحٌد، وال يقال: واحدة. وهذا أَْلٌف َأقرُع، أ ]ألف[

يقال: قرعاُء. وقال ابن السكيت: لو قلت هذه أَْلٌف مبعىن هذه الدراهم َأْلٌف، جلاز. واجلمع أُلوٌف وآالٌف. 
 وَأَلَفُه أيَِْلُفُه ابلكسر: أعطاه أَْلفاً. قال الشاعر

_________ 



ردت وقل أىف وأىف ( وقد مجع ابن مالك هذه اللغات وزادها أربعا يف بيت واحد: فأف ثلث ونون إن أ1)
 وأف وأفة تصب وذكر صاحب القاموس فيها أربعني لغة. فانظره.
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وكرمية من آل قيس ألفته حىت تبذخ فارتقى االعالم أي رب كرمية. واهلاء للمبالغة. أي فارتقى إىل االعالم، 
فوُهْم أيضاً أبنفسهم. وكذلك آلفت وهو يريده. وآَلْفُت القوَم إيالفاً، أي كم لتهم أَْلفاً، وآلَ فحذف " إىل " 

الدارهم وآلفت هي. وااللف: األَلْيُف. يقال: َحنَِّت اإلْلُف إىل االلف. ومجع االليف آالئف، مثل تبيع وتبائع 
( يراتد َأْحِلَيًة َأْعجازُها شذب واالالف: مجع 1ئِِفِه )وأفيل وأفائل. قال ذو الرمة: فَأْصَبَح الَبْكُر فردا من َأال

ُه غريُه. ويقال أيضاً: آَلْفُت آل ف مثل كافر وكفار. وفالن قد أَِلَف هذا املوضع ابلكسر أيََْلُفُه إْلفاً، وآَلَفُه إاي 
رة أفعل وفاعل يف املاضي واحدا. املوضَع ُأوِلفْه إيالفاً، وكذلك آَلْفُت املوضَع ُأْؤاِلُفُه مؤالفة وإالفا، فصار صو 

 ألفا وأتلفا.وألفت بني الشيئني أتليفا، فن
_________ 

( يروى: " من صواحبه "، " من حالئله ". ويراتد: يطلب، واالحلية: مجع حلى، وهو ضرب من النصى 1)
الطريَفُة، فإذا اليابس منه وأعجازها: أصوهلا. وشذب: متفرقة. النصى: نبت ما دام رطبًا، فإذا ابيضَّ فهو 

 ضخم ويبس فهو احللى
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َلٌة. وأَتَل ْفُتُه على اإلسالم. ومنه املُ ويقال أيضا: أَ  َؤلََّفُة قلوهُبم. وقوله تعاىل: }إليالِف قريٍش ْلٌف ُمَؤلََّفٌة، أي مكمَّ
إيالِفِهْم{ يقول تعاىل: أهلكت أصحاب الفيل أُلوِلَف قريشاَ مك ة، ولِتُـَؤلِ َف قريٌش رحَلة الشتاء والصيف، أي 

 أخذوا يف ذه. وهذا كما تقول: ضربته لكذا لكذا، حبذف الواو.جتَمَع بينهما، إذا فرغوا من ِذِه 
األنف لإلنسان وغريه. واجلمع آُنٌف وأُنوٌف وآانٌف. وأَْنُف كلِ  شئ: أوله. وأنف الناب: طرفه حني  ]أنف[

، أي يطُلع. وَأنُف اجلبل: اندٌر يشخُص منه. وَأنُف الربد: َأَشدُّه، عن يعقوب. ويقال: جاء يعدو أَنَف الَشد ِ 
َفُه. أشد  الَعْدِو. قال: واأُلانيفُّ: العظيُم األَنِف. واألنو  ف: املرأة الطيبة ريح األنف. وأَنـَْفُت الرجَل: ضربُت أَنـْ

َفُه، وذلك إذا نزَل يف النهر. وروضة أُُنٌف ابلضم، أي مل يـَْرَعها أحد. قال: وأَنـََفِت  ويقال: آنـََفُه املاُء، بلغ أَنـْ
 ٌة إذا تتبَّعَت هبا أنف املرعى.طئْت كأًل أُنفاً، وهو الذي مل يـُْرَع. وآنَفُتها أان فهي مْؤنـَفَ اإِلِبُل، إذا و 
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، إذا َأْسَرَعِت النباَت. وتلك أرٌض آَنُف بالِد هللا. وكأٌس أُُنٌف: مل ُيْشَرْب قال: وقال الطائي: أرٌض َأنيَفُة النبتِ 
ا، مثال روضة أنف. ويقال أيضاً: آتيك من ذي أُُنٍف، كما يقال من ذي هبا قبَل ذلك، كأنَّه استونف شرهب

يقال: ما رأيت أمْحى أَْنفاً وال آَنَف، قـُُبٍل، أي فيما ُيْستَـْقَبُل. وأَِنَف من الشئ أينف أنفا وأنفة، أي اْستَـْنَكَف. 
َفُه من الرُبَِة، فهو َأِنُف، مثل ت عب فهو تعب، عن ابن السكيت. وىف من فالن. وَأِنَف البعري، أي اشتكى أَنـْ

احلديث: " املؤمن كاجلمل االنف إن قيد انقاد، وإن استنيخ على صخرة استناخ ". وذلك للوجع الذى به، 
ل أبو عبيد: كان االصل يف هذا أن يقال مأنوف، النه مفعول به، كما قالوا مصدور فهو ذلول منقاد. وقا

جلسد على هذا، ولكن هذا احلرف جاء شاذا عنهم. وتقول: للذى يشتكى صدره، ومبطون، ومجيع ماىف ا
َفُه. واالسِتئناف: االبتداُء، وكذلك االْئِتناُف.  وقلت كذا آنِفاً وسالفا. آنـَْفُتُه أان إينافاً، إذا جعلَته يشتكي أَنـْ

 والتأنيف: حتديد طرف الشئ.
 اآلفة: العاهة. ]أوف[

(4/1333) 

 

 ( .1 فاعله، أي أصابته آَفٌة، فهو مئوف، مثال معوف )وقد أيف الزرُع، على ما مل يسمَّ 
 فصل التاء

 الُتْحَفُة: ما َأحْتَْفَت به الرجَل من الرِبِ  والَلَطف. وكذلك الُتْحَفُة بفتح احلاء، واجلمع حُتٌَف. ]حتف[
 أطغته. ا ِخْلَقًة. وأترفته النعمة، أيالرُتَْفُة ابلضم: َهَنٌة انتئٌة يف وسط الَشفة العلي ]ترف[
( 2التَـَلُف: اهلالُك. وقد َتِلَف الشئ، وأتلفه غريه. واملتلف: املفازة. وذهبْت نـَْفُس فالن تـََلفاً وطََلفاً ) ]تلف[

 مبعىًن واحد، أي هدرًا. ورُجٌل ِمْتالٌف، أي كثري اإلْتالِف ملاله.
ِويٌَّة ألهنا أرٌض مثلها فُنِسب إليها. قال ابن أمحر: َكْم َتنوفيَّة، كما قالوا َدوٌّ ودَ التـَُّنوَفُة: املَفازَُة. وكذلك ال ]تنف[

 ُدوَن لْيلى من تـَُنوِفيٍَّة ملَّاَعٍة تـُْنَذُر فيها النذر
_________ 

 ( وزاد يف القاموس: ومئيف.1)
 ع( ابلصاء كما هنا، وابلظاء املعجمة أيضا، كما يف اللسان يف مثل هذا املوض2)
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 فصل الثاء
ُقَف الرجل ثـَْقفاً وثَقاَفًة، أي صار حاذقاً خفيفاً فهو ثقف، مثال ضخم فهو ضخم. ومنه املثاقفة. ثَـ  ]ثقف[

( : إذا عض الثقاف هبا امشازت تشج قفا املثقف واجلبينا 1والثقاف: ما تسوى به الرماح. منه قول عمرو )
فإما تثقفوين فاقتلوين فإن أُثـَْقْف فسوف  وتثقيفها: تسويتها. وثقفته ثقفا، مثال بلعته بلعا، أي صادفته. وقال:

تـََرْوَن ابيل َوثَِقَف أيضاً ثـََقفاً، مثال َتِعَب تـََعبًا: لغٌة يف ثـَُقَف، أي صار حاذقاً فطناً، فهو ثَقٌف وثـَُقٌف، مثال حذر 
ثِقِ يٌف  وحذر، وندس وندس. وثقيف: أبو قبيلة من هوازن، وامسه قسى، والنسب إليه ثقفي. ابن األعرايب: َخلٌّ 

 ( ، أي حامٌض جدًا، مثال: قولك بصل حريف.2ابلتشديد )
_________ 

 ( ابن كلثوم.1)
 ( ويقال أيضا: ثقيف كقتيل.2)
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 فصل اجليم
( : لغٌة يف َجَعَفُه، أي صرعه. َوَجَأَفُه أيضاً مبعىن َذَعَرُه. وقد ُجِئَف أشدَّ اجلَْأِف، فهو جمؤوف 1َجَأَفُه ) ]جأف[

 ل جمعوف، أي خائف. ورجل جمؤوف أيضاء، أي جائع. حكاه أبو عبيد. وقد جئف.مثا
ي ذهب به. وَأْجَحَف به أيضاً، أي قار به ودان منه. وجاحفه، أي زامحه وداانه. َأْجَحَف به، أ ]جحف[

( : 2وقال ) ويقال: مر الشئ ُمِضرًا وجُمِْحفاً، أي مقارابً. وسيٌل ُجحاٌف ابلضم، إذا جرَف كلَّ شئ وذهب به.
ل: موت جحاف، هلا كفل كصفاة املسيل ابرز عنها جحاف مضر واجلحاف أيضا: املوت، عن أىب عمرو. يقا

 ( عنها من جحاف املقادر3يذهب بكل شئ. قال ذو الرمة: وكائن ختطت انَقيت من َمفازٍَة وكم َزلَّ )
_________ 

 ( جأف من ابب منع.1)
 ( امرؤ القيس2)
 الوىل " ذل " صوابه من املخطوطات واللسان.( يف املطبوعة ا3)



(4/1334) 

 

واجلحاف أيضًا: َمْشُي البطن من خُتَمة. والرجل جمحوف، قال الراجز: أرفقة تشكو اجلحاف والقبص جلودهم 
. قال ألني من مس القمص واجلحاف بكسر اجليم: أن تصيب الدلُو. فَم البئر فينصب ماؤها، ورمبا خترقت

ت دلو بىن مناف تقومي فرغيها عن اجلحاف واجلحوف. الدلُو اليت جَتَْحُف املاء، أي أتخذه الراجز: قد علم
وتذهُب به. وقول الشاعر: وال َيْسَتوي اجَلْحفاِن َجْحُف َثرِيَدٍة وَجْحُف َحروَريٍ  أببيَض صارِِم قال أبو عمرو: 

املدينة، وهى ميقات أهل الشأم، وكان جحفة: موضع بني مكة و يعين أْكَل الزبِد ابلتمر والضرب ابلسيف. و 
 امسها مهيعة فأجحف السيل أبهلها، فسميت جحفة.

، فهو َجخَّاٌف مثل َجفَّاٍخ. ويقال: اجَلخيُف: أن  ]جخف[ َجَخَف الرجُل جَيِْخُف ابلكسر َجْخفاً، أي تكربَّ
إذ مسه القرت واقع وأما الذي   بعد جخيفهم غراهبميفتخر الرجل أب كثر مما عنده. قال الشاعر: أراهم حبمد هللا

 يف حديث ابن عمر " أنه انم وهو
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َع َجخيُفُه " فيقال غطيطه يف النوم قال أبو عبيد: ومل أمسعه يف الَصوت إال  يف هذا احلديث.  جالس حىتَّ مسُِ
 جناحيه إىل َخلِفه. كان مقصوصاً فرأيَته إذا طار كأن ه يردُّ الكسائي: جدف الطائر حبدف ُجدوفاً، إذا   ]جدف[

: ومنه مسِ ي جمداُف السفينة. وجناحا الطائر: جمد افاه. قال ابن دريد: جمداف السفينِة ابلدال  قال األصمعي 
لفاء والثاء والذال مجيعاً، لغتان فصيحتان. واجلََدُف: القرُب، وهو إبداُل اجلدث. قال الفراء: العرب تعقب بني ا

، وهى االجداث واالجداف. واجلدف أيضا: ماال يغطى من الشراب، وهو يف اللغة، فيقولون جدث وجدف
يف حديث عمر رضي هللا عنه حني سأل املفقود الذى كان اجلن استهوته: ما كان طعامهم؟ فقال: الفول وما مل 

 يذ كر اسم هللا عليه.
ن الشراب. ويقال: نبات دف. وتفسريه يف احلديث أنه ما ال يغطى م( : وما كان شراهبم؟ فقال: اجل1) ]قال[

 يكون ابليمن ال حيتاج الذى أيكله أن يشرب عليه املاء. قال االصمعي: التجديف هو الكفر ابلنعم.
_________ 

 ( التكملة من اللسان1)
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فوا ". بنعم هللا  يقال منه: َجدََّف جَتْديفاً. وقال األموي : هو استقالل ما أعطاه هللا تعاىل. ويف احلديث " ال جُتَدِ 
( : ُجناِدٌف الِحٌق 1واجلنادف ابلضم: القصري الغليظ اخللقة. قال جندل بن الراعى، يهجو عدى بن الرقاع )

 ( واملرأة جنادفة.2ابلرأس َمْنِكُبْه كأنَّه كودن يوشى بكالب )
ال دال أيضا. قأبو عمرو: جذفت الشئ َجْذفاً: قطعُته وامِلْجذاُف: ما جُتَذُف به السفينة، وابل ]جذف[
( وقلت اليب الغوث: ما جمذافها؟ 4( يصف انقة: تكاد إن حرك جمذافها تستل من مثناهتا ابليد )3الشاعر )

قال: السوط، جعله كاجملذاف هلا. وقال أبو عبيد: َجذ َف الرجُل يف مشيته، أي أسرَع. وَجَذَف الطائُر لغٌة يف 
 جدف.

_________ 
 ى.( وقيل يهجو جرير بن احلطف1)
 : من معشر كحلت ابللؤم أعينهم وقص الرقاب موال غري صياب( بعده2)
 ( املتقب العبدى.3)
 ( يف اللسان: تنسل من مثناهتا واليد4)
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كلِ ه أو جلِ ه. وَجَرْفُت اجلَْرُف: األخُذ الكثرُي. وقد جرفت الشئ أجرفه ابلضم جرفا، أي ذهبُت به   ]جرف[
ْتُه السيول وأكلْته من األرض. ومنه الطني: كسحُته. ومنه مس   ي امِلْجَرَفُة. واجلُْرُف، مثل ُعْسٍر وُعُسٍر: ما جَتَرَّفـَ

ْتُه.  قوله تعاىل: }على شفا ُجُرٍف هاٍر{ ، واجلمع جرفة مثل جحر وجحرة. وقد جرفته السيول جتريفا، وجَتَرَّفـَ
اِلكاً كاْبيَنْ ِزايِد واجلاِرُف: املوُت العامُّ جَيْرَتُِف ماَل ( : فإْن تكن احلوادُث َجرَّفـَْتين فلم ُأَر ه1ر )قال الشاع

القوم. واجلاِرُف: طاعوٌن كان يف زمن عبد هللا ابن الزبري. واجلرف ابلفتح: مسة من مسات اإلبل، وهي يف الفخذ 
جراف ابلضم: يذهب دٌة وجُتَْمُع يف الفخذ كما جتمع غلى االنف. وسيل مبنزلة الَقْرَمِة يف األنف، تـُْقَطُع جل

 بكل شئ. ورجٌل ُجراٌف أيضاً: أييت على الطعام كله. قال جرير
_________ 

 ( رجل من طئ1)
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راف. قال وضع اخلزير فقيل أين جماشع فشحا جحافله جراف هبلع ويقال لضرب من الكيل: جراف وج
 ه " عداء " أي مواالة.الراجز: كيل عداء ابجلراف القنقل من صربة مثل الكثيب االهيل قول

 اجلزف: أخذ الشئ جمازفة وجزافا، فارسي معرب. ]جزف[
َجَعْفُت الرجَل: صرعُته. وَجَعْفُت الشئ فاجنعف، أي قلعته. فانقلع. وجعفى: أبو قبيلة من اليمن،  ]جعف[

سعى  العشرية بن مذحج. والنسبة إليه كذلك. قال لبيد: قبائل جعفى بن سعد كأمنا وهو جعفى ابن سعد
( منيم قوله منيم، أي مهلك، جعل املوت نوما. ويقال: هذا كقوهلم أثر منيم. ومنهم 1مجعهم ماء الذعاف )

 عبيد هللا بن احلر اجلعفي، وجابر اجلعفي.
_________ 

 ان يف السم الزعاف.( يف اللسان: " الزعاف "، ومها لغت1)
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. يقال ُدعيُت يف َجفَِّة الناس. وجاء القوم َجفًَّة واحدة. قال ابن ( : مجاعة الناس1اجلَفَُّة ابلفتح ) ]جفف[
عباس رضي هللا عنه: " ال نـََفَل يف غنيمٍة حىت تُقَسَم َجفًَّة " أي كلُّها. وكذلك اجلف ابلضم. قال النابغة 

رضا خياطب عمرو بن هند امللك: من مبلغ عمرو بن هند آية ومن النصيحة كثرة االنذار ال أعرفنك عا
لرماحنا يف جف تغلب واردى االمرار يعىن مجاعتهم. وكان أبو عبيد يرويه: " يف جف ثعلب " قال: يريد ثعلبة 
بن عوف ابن سعد بن ذبيان. واجلف أيضا: وعاء الطلع. واجلف أيضا: الشن الباىل تـُْقَطُع من نصفها فُتْجَعُل 

ا كان اجُلفُّ من أصل ( حت3( عجوز رأسها كالكفة )2كالَدلو. قال الراجز: رب ) مل جفا معها هرشفه ورمبَّ
 خنل ينقر. واجلفان: بكر ومتيم: قال مُحَيد بن ثوَر اهلاليل

_________ 
 ( وابلضم أيضا.1)
 ( قوله رب عجوز، رواه يف )هرشف( : " كل عجوز ".2)
 ( يف اللسان: " كالقفه ".3)
 (4 -صحاح  - 169)
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اجلفني وقال أبو ميمون العجلى: قدان إىل الشأم جياد سقط عمان ولصوص  ما فتئت مراق أهل املصرين
املصرين من قيس عيالن وخيل اجلفني واجلفافة: ما ينتثر من احلشيش والقت. وجفاف الطري: موضع. قال 

جرير: فما أبصر النار الىت وضحت له وراء جفاف الطري إال متاراي واجلفيف: ما يبس من النبت. قال 
ما شاءت من جفيف وقفيف. قال: واجلفجف: االرض املرتفعة، وليست ابلغليظة. : يقال: االبل فياالصمعي

وجف الثوب وغريه جيف ابلكسر جفافا وجفوفا، وجيف ابلفتح لغة فيه، حكاها أبو زيد، وردها الكسائي. 
مكان ا جتفف، فأبدلوا وجتفجف الثوب، إذا ابتل مث َجفَّ وفيه ندًى، فإن يِبس كلَّ اليبس قيل قد قف، وأصله

( : فقام على قوائم لينات 1الفاء الوسطى فاء الفعل، كما قالوا تبشبش، أصلها تبنشش. وأنشد يعقوب )
 ( فبيل جتفجف الوبر الرطيب2)

_________ 
 ( اليب الوفاء االعرايب.1)
 ( قبله: ملل بكرية لقحت عراضا لقرع هجنع انج جنيب =2)
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( . واجلمع الَتجافيُف. قال أبو على النحوي: 1يضاً: أن تُلبسه التْجفاَف )ِفيفاً. وجَتْفيُف الفرس أوجففته أان جتَْ 
 التاء زائدة.

اجلَْلُف: الَقْشُر، يقال: َجَلْفُت الطنَي عن رأس الَدنِ ، َأْجُلُفُه. ابلضم واجلاِلَفُة: الَشجَُّة اليت تقِشر اجللَد  ]جلف[
وهى خالف اجلائفة. وجلفت الشئ: قطعُته واستأصلته. : إذا مل تصل إىل اجلوف، مع اللحم. وطعنٌة جاِلَفةٌ 

واجلاِلَفُة: السنُة اليت تذهب أبموال الناس. ويقال أصابتهم َجليَفٌة عظيمة، إذا اْجتَـَلَفْت أمواهَلم، وهم قوٌم 
 مسحتا مزوان مل يدع من املال إال جُمْتَـَلفوَن. واملَُجلَُّف: الذي أخذ من جوانبه. قال الفرزدق: وعض زمان ايبن

 أو جملف قال أبو الغوث: املسحت: املهلك.
_________ 

 = فكرب راعياها حني سلى طويل السمك صح من العيوب
. ( التجفاف ابلكسر: آلة للحرب يلبسه الفرس واالنسان ليقيه يف احلرب. وجفف الفرس: ألبسه إايه اه1)

 من اجملد
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ى بقيت منه بقية. يريد إال مسحتا أو هو جملف. واجمللف أيضا: الرجل الذي َجل َفْتُه السنون، أي لف: الذواجمل
( . وقوهلم: أعرايب جلف، أي جاٍف. وأصله من َأْجالِف الشاِة، وهي 1ذهبت أبمواله. يقال: جلفت كحل )

الفارغ. قال: واملسلوُخ إذا ُأْخرَِج الدنُّ  املسلوَخُة بال رأٍس وال قوائم والبطن. وقال أبو عبيدة: أصل اجللف
 بطُنه ِجْلٌف أيضاً. وقال أبو عمرو: اجللف: كل ظرف ووعاء، ومجعه جلوف.

اجلََنُف: املَْيُل، وقد َجِنَف ابلكسر جَيَْنُف َجَنفاً. ومنه قوله تعاىل: }فَمْن خاَف ِمْن موٍص جنفا{ . قال  ]جنف[
وإان من لقائهم لزور قال أبو عبيد: املوىل هاهنا يف موضع املواىل، ا علينا ( : هم املوىل وإن جنفو 2الشاعر )

 أي بىن العم، كقوله تعاىل: }مث خنرجكم طفال{ . ويقال: أجنف الرجل، أي جاء ابجلنف،
_________ 

 ( قوله جلفت كحل: قال اجملد: وجلفت كخل جتليفا، أي استأصلت السنة االموال. ويصرف ومينع.1)
 كما يقال أالم، أي أتى مبا ُيالُم عليه، وأخس أي أتى خبسيس.  اخلصفى. ( عامر2)
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قال أبو كبري: ولقد نقيم إذا اخلصوم تنافدوا أحالمهم صعر اخلصيم اجملنف ويروى: " تناقدوا ". وجتانف إِلمٍث، 
وضع، عن ابن أي ماَل ورجٌل َأْجَنُف، أي منحىن الظهر. وجنفى على فعلى بضم الفاء وفتح العني: اسم م

 السكيت.
طمئنُّ من األرض. وَجْوُف اإلنسان: بطُنه. واأَلْجَوَفاِن: البطُن والَفْرُج. واجلَائَِفُة: الطعنُة اجلَْوُف: امل ]جوف[

اليت تبلغ اجلَْوَف. قال أبو عبيد: وقد تكون اليت ختالط اجلَْوَف، واليت تُنفذ أيضاً. وَأَجْفُتُه الطعنَة وُجْفُتُه هبا. 
به. وأجفت الباب، أي رددته. قال أبو عبيدة: املَجَوُف: اه عن الكسائي يف ابب أفعلت الشئ وفعلت حك

الرجُل الضخم اجلوف، قال االعشى يصف انقته: هي الصاحب االدىن وبيين وبينها جموف عالىف وقطع ومنرق 
 :يعىن هي الصاحب الذى يصحبين. واستجاف الشئ واستجوف، أي اتسع. قال أبو دؤاد

(4/1339) 

 



فهى شوهاء كاجلوالق فوها ُمْسَتجاٌف َيِضلُّ فيه الشكيُم واجلواف ابلضم: ضرب من السمك، واجلويف مثله. 
سال سل قال الراجز أنشدنيه أبو الغوث: إذا تعشوا بصال وخال وكنعدا وجوفيا قد صال ابتوا يسلون الفساء 

ابلتحريك: مصدر قولك شئ أجوف. وِدالٌء جوُف، أي النبيط القصب املبتال وإمنا خففه للضرورة. واجلوف 
واسعٌة. وشجرٌة جوفاء أي ذات جوف. وشئ جُمَوٌَّف، أي َأْجَوُف وفيه جَتْويٌف. واملَُجوَُّف من الدواب: الذي 

طفيل: مشيط الذانىب جوفت وهى جونة بنقبة ديباج ( البطن، عن االصمعي. وأنشد ل1يصَعد البلق حىت يبلغ )
 وريط مقطع

_________ 
وىف االساس: وفرس جموف بلقا:  ( قوله يصعد البلق حىت اخل، عبارة القاموس، يصعد البلق منه حىت اخل اه1)

 بلغ البلق جوفه. وجموف بلقا ملكت عنانه يعدو على مخس قوائمه زكا

(4/1340) 

 

العجاج يصف كناس ثور: فهو إذا  واجتافه وجَتَوََّفُه مبعىًن، أي دخل َجْوَفُه. وشئ جوىف، أي واسع اجلوف. قال
ما اجتافه جوىف كاخلص إذ جلله الباري وجَتَوََّفِت اخلُْوَصُة الَعرفَج، وذلك قبل أن خترج هي يف جوفه. وقوهلم: " 

ء وشجر، محاه رجل يقال له محار، وكان له بنون فماتوا، أخلى من جوف " هو اسم واد يف أرض عاد، فيه ما
ل من مر به من املسلمني، فأقبلت انر من أسفل اجلوف فأحرقته ومن فيه وغاض فكفر كفرا عظيما وقتل ك

ماؤه. فضربت العرب به املثل، فقالوا " أكفر من محار " و " واد كجوف احلمار " و " كجوف العري " و " 
 ".أخرب من جوف محار 

 اجلمع جيف، مث أجياف.اجليَفُة: ُجثَُّة املي ت وقد أراَح. تقول منه: َجيَّف جَتْييفاً. و  ]جيف[
 فصل احلاء

 احلَْتُف: املوُت، واجلمع احلُتوُف. قال حنش بن مالك: ]حتف[
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فنفسك َأْحِرْز فإن احلُُتو َف يـَْنبْأَن ابملرء يف كلِ  واِد يقال مات فالن َحْتَف أنِفه. إذا مات من غري قْتل وال 
ن: احلنتف وأخوه سيف، ابنا أوس بن محريي بن رايح بن نتفاضرب. وال يبىن منه فعل. قال أبو يوسف: احل

 يربوع.



يقال للرتس إذا كان من جلوٍد ليس فيه خَشب وال َعَقٌب: َحَجَفٌة َوَدَرقٌة، واجلمع حجف. قال  ]حجف[
( : ما ابل عني عن كراها قد جفت مسبلة تسْت ملا عرفت دارا لليلى بعد حول قد عفت بل جوز 1الراجز )
 (2احلجفت )ظهر تيهاء ك

_________ 
 ( سؤر الذئب1)
( الرجز: ما ابل عني عن كراها قد جفت وشفها من حزهنا ما كلفت كأن عوارا هبا أو طرفت مسبلة تسْت 2)

ملا عرفت دارا لليلى بعد حول قد عفت كأهنا مهارق قد زخرفت تسمع للحلى إذاما انصرفت كزجل الريح إذا 
 ما زفزفت
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ز تيهاء. ومن العرب من إذا سكت على اهلاء جعلها اتء، فقال: هذا طلحت، وخبز الذرت. = يريد رب جو 
جفة. وحاجفت فالان، إذا عارضته ودافْعَته. واْحَتَجْفُت نفسي عن كذا، أي واحملاجف: املقاتل صاحب احل

 ظلفتها.
خذت. واحلُذاَفُة: ما حذفته حذف الشئ: إسقاطه. يقال: َحَذْفُت من َشْعري ومن َذَنِب الدابَة، أي أ ]حذف[

قوب: يقال: أكَل الطعاَم فما من االدمي وغريه. ويقال أيضا: ما يف رَْحِلِه ُحذاَفٌة، أي شئ من الطعام. قال يع
ترك منه ُحذاَفًة، واحتمل رَْحَلُه فما ترك منه حذافة. وحذفته ابلعصا، أي رميُتُه هبا. وَحَذْفُت رأَسه ابلسيف، 

 منه قطعة وحذفة: اسم فرس خالد جعفر بن كالب، إذا ضربته فقطعتَ 
_________ 

تبلت فؤاده وشغفت بل جوز تيهاء كظهر احلجفت  = ما ضرها أم ما عليها لو شفت متيما بنظرة وأسعفت قد
 قطعتها إذا املها جتوفت مآران أىل ذارها أهدفت
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وصنعه. قال وريد وحذفه حتذيفا، أي هيأه وفيها يقول: فمن يك سائال عىن فإىن وحذفة كالشجا حتت ال
ن حذفه الصانع املقتدر واحلذف ابلتحريك: غنم سود صغاٌر  ( : هلا جبهة كسراة اجمل1الشاعر يصف فرسا )

 من غنم احلجاز، الواحدة حذفة. وىف احلديث: " كأهنا بنات حذف ".



ُه ) ]حرف[ بل، وهو أعاله املَُحدَُّد. واحلَْرُف: واحد ( . ومنه َحْرُف اجل2حرف كل شئ: طرفه وَشفريُُه وَحدُّ
ُحروِف التهج ي. وقوله تعاىل: }وِمَن الناِس َمْن يـَْعُبُد هللَا على َحْرٍف{ قالوا: على َوجٍه واحد، وهو أن يعبده 

ة ( : مجالي3الضامرة الصلبة، شبهت حبرف اجلبل. قال الشاعر )على الَسرَّاء دون الض راء. واحلَْرُف: الناقُة 
 ( سهوق4حرف سناد يشلها وظيف أزج اخلطوظ مآن )

_________ 
 ( امرؤ القيس.1)
 ( قال القاموس: واجلمع كعنب، وال نظري له سوى طل وطلل.2)
 ( ذو الرمة.3)
 ( يف اللسان: " راين سهوق "4)
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بو زيد: . وغريه يقوله ابلثاء. قال أوكان االصمى يقول: احلرف: الناقُة املهزولة. وقد َأْحَرْفُت انقيت، أذا هزلتها
َأْحَرَف الرجُل فهو حُمِْرٌف، إذا منا مالُُه وَصُلَح، يقال: جاء فالن اب حللق واالحراف، إذا جاء ابملال الكثري. 
ورجٌل حُماَرٌف، بفتح الراء أي حمدوٌد حمروٌم، وهو خالف قولك مبارك. قال الراجز: حمارف ابلشاء واالابعر 

َد عليه يف معاشه، كأن ه ميَل برزقه عنه. وىف حديث ابن عى الباتر وقد حورف َكْسُب فمبارك ابلقل الٍن، إذا ُشدِ 
( تبقى عليه البقية من الذنوب فيحارف هبا عند املوت " 1مسعود رضى هللا عنه: " موت املؤمن عرق اجلبني )

شئ حريف ابلتشديد، للذى  أي يشدد عليه لتمحص عنه ذنوبه. واخلرف ابلضم: حب الرشاد، ومنه قيل
ع اللسان حبرا فته. وكذلك بصٌل ِحر ِيٌف وال تقل َحر ِيٌف. واحلُْرُف أيضًا: االسُم من قولك رجٌل حُماَرٌف، أي يلذ 

 منقوُص احلظ  ال ينمو له مال.
_________ 

 ( يف اللسان: " بعرق اجلبني "1)
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َلِتِه ". واحِلْرَفُة ر رضي هللا عنه: " حلَِْرَفُة أحدهم أشدُّ ( . ويف حديث عم1وكذلك احِلْرَفُة ابلكسر )  عليَّ من َعيـْ
أيضاً: الصناعُة. واملُْحرَتُِف: الصانُع. وفالٌن حريفى، أي معاملي. قال االصمى: يقال: هو حيرف لغياله، أي 



مِلْحراُف: امليُل يكسب من هاهنا وهاهنا، مثل يقرف. وحكى أبو عبيدة: حرفت الشئ عن وجهه َحْرفاً. وا
ات، قال القطامى يصف جراحة: إذا الطبيب مبحرافيه عاجلها زادت على النقر أو الذي تُقاُس به اجلراح

حتريكها ضجما ويروى على " النقر " وهو الورم، ويقال خروج الدم. وحتريف الكالم عن مواضعه: تغيريُه. 
ل الراجز يصف ثورا حيفر َف عنه وحتر َف واحرورف، أي مال وعدل. قاوحْتريُف القلِم: َقطُُّه حُمَر فاً. ويقال: احْنَرَ 

 كناسا: وإن أصاب عدواء احرورفا عنها ووالها ظلوفا ظلفا
_________ 

 ( يف القاموس: واحلرمان كاحلرفة ابلضم والكسر1)
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عىن واحد، أي متنحى. ومنه أي إن أصاب موانع. ويقال: مايل عن هذا األمر حَمِْرٌف، وماىل عنه مصرف مبا مب
 قول أىب كبري اهلذىل:

 (1أزهري هل عن شيبة من حمرف )
 احلرجف: الريح الباردة. جف[]حر 

احلَْرَشُف: فلوُس السمكِة. وَحْرَشُف السالِح: فلوٌس من ِفض ة يـَُزيَُّن هبا. واحلرشف: نبت يقال له  ]حرشف[
 رض الغليظة. نقلته من كتاب " االعتقاب " من غري مساع.ابلفارسية " كنكر ". وحكى أبو عمرو: احلرشفة: اال

احَلَجَبِة، وهو رأس الورك. يقال: املريض إذا طالت ضجعته، دبرت حراقفه. وأنشد احلَْرقـََفُة: عظُم  ]حرقف[
 ابن االعرايب: ليسوا هبدين يف احلروب إذا تعقد فوق احلراقف النطق واحلرقوف: الدابة املهزول.

_________ 
 عجزه:( 1)

 أم ال خلود لباذل متكلف:
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َتُه.  ]حف[ احلسافة: ما تناثر من التمر الفاسد. وحسفت التمر أجسفه َحْسفًا، أي نق يته وأخرجُت ُحسافـَ
 إذا تقتت يف يدك. وقوهلم: يف صدره علي  َحسيَفٌة وُحساَفٌة، أي غيظ وعداوة.ويقال: احنسف الشئ، 

. وقد َأْحَشَفِت النخلُة، أي صار مترها َحَشفاً. ىف املثل: " َأَحَشفاً وُسوَء كيَلٍة "احلشف: أردأ املرت. و  ]حشف[



( : 2( : الضرُع البايل. واحَلَشَفُة: ما فوَق اخلِتان. واحَلشيُف من الثياب: اخللق. قال الشاعر )1واحَلَشُف )
 ليه أطمار.أتيح هلا أقيدر ذو حشيف إذا سامت على امللقات ساما ورجل متحشف، أي ع

ابس. وقد َحِصَف جلُدُه ابلكسر حَيَْصُف َحَصفاً. واحَلصيُف: املُحَكُم العقِل. احَلَصُف: اجلرُب الي ]حصف[
 وقد َحُصَف ابلضم حصافة.

_________ 
 ( يف القاموس: واضرع الباىل، وتكسر شينه. أي احلشف1)
 ( صخر الغى2)
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ْتِلِه. واْسَتْحَصَف الشئ، أي استحكم. يقال استحصف وإحصاف االمر: إحكامه. وإْحصاُف احل بل، إحكاُم فـَ
عليه الزماُن، أي اشتد . وفـَْرٌج ُمْسَتْحِصٌف، أي ضي ٌق. وَأْحَصَف الفرُس والرجال، إذا مرامرا سريعا. ومنه قول 

 الراجز:
 وانقة حمصاف. ( * وفرس حمصف،1ذار إذا القى العراز أحصفا )

احلقة: املنوال، وهو اخلشبة اليت يُلف  عليها احلائُك الثوب. قال: والذي يقال له قال االصمعي:  ]حفف[
، وإمنا احَلفُّ املنسج. راحلفان: فراخ النعام،  احَلفُّ هو امِلْنَسُج. قال أبو سعيد: احلَفَُّة: امِلنواُل وال يقال له َحفٌّ

السامة اهلذىل: وإال الَنعاَم وَحفَّانَُه وطُْغيا مع اللهق واألنثى فيه سواء. وأنشد االصمعي  الواحدة َحف انٌَة، الذكر
 الناشط

_________ 
 ( الرجز للعجاج. وبعده:1)

 وإن تلقى عذرا ختطرفا:
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الطغيا: الصغري من بقر الوحش. وأمحد ابن حيىي: يقول الطغيا ابلفتح. واحلَفَّاُن أيضاً: اخلََدُم وإانٌء َحفَّاٌن: بلغ 
ْيِه. وَحفَِّت املرأة وجهها من الشعر حَتُفَُّه َحفَّاً وحفافاً، واْحتَـف ْت أيضاً. قال األصمعي: احلََفُف: الكيُل حف افـَ

ال: مارئى عليهم حفف وال َضَفٌف، أي أثُر َعَوٍز. واالْحِتفاُف: أكُل مجيع ما يف عيُش سوٍء وقل ُة ماٍل. يق



فة، ابلكسر: مركب من مراكب النساء كاهلودج، إال أهنا ال القدر. واالشتفاف: شرب مجيع ما يف االانء. واحمل
وقال هللا تعاىل: }وَترى املالئكَة  تـَُقبَُّب كما تـَُقبَُّب اهلوادج. وحفوا حوله حيفون حفا، أي أطافوا به واستداروا.

. ويقال: َمْن َحفََّنا أو حافِ نَي ِمْن حول العرش{ . وحفه ابلشئ حيفه كما حُيَفُّ اهلودُج ابلثياب. وكذلك الَتْحفيفُ 
، وذَهَب من كان حيفه ويرفه  .َرفَـَّنا فليقتصْد، أي من َخَدمنا أو تعط ف علينا وحاطنا. وما لفالن حافٌّ وال رافٌّ
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َد عهده وحفتهم احلاجُة حَتُفُُّهْم، إذا كانوا حماويَج. وهم قوٌم حَمْفوفوَن. وَحفَّ رأسُه حَيفُّ ابلكسر ُحفوفاً، أي بـَعُ 
ٍة يُطيُل احلُفوَف فال يـَْقَمُل وَأْحَفْفُتُه أان. وَحفَّ  ابلدُّْهِن. قال الكميت يصف وتدًا: وَأْشَعَث يف الدار ذي ِلمَّ

 َحفيفاً، وَأْحَفْفُتُه أان، إذا محلَته على أن يكون له َحفيٌف، وهو دويُّ َجْرِيِه. وكذلك َحفيُف الفرُس أيضاً حيَِفُّ 
وَحفَّ شاربَه ورأَسه حَيُفُّ َحفَّاً، أي َأْحفاُه. وحفافا الشئ: جانباه، ومنه. قول طرفة: كأن جناحى  جناح الطائر.

بقى من شعره حفاف، وذلك إذا َصِلع فبقيْت من مضرحى تكنفا حفا فيه شكا يف العسيب مبسرد ويقال: 
م أحفة وحني يرون الليل أقبل جائيا شعره طُرٌَّة حول رأسه، واجلمع أحفة. قال ذو الرمة: هلن إذا أصبحن منه

 قوله " هلن " أي للجفان " أحفة " أي قوم استداروا حوهلا.
 احلْقُف: املعوجُّ من الرمل، واجلمع حقاف وأحقاف. ]حقف[

 (4 -صحاح  - 170)
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 احقوقفا وىف ( مساوة اهلالل حىت1واحقوقف الرمل واهلالل، أي اعوج. قال العجاج: طى اللياىل زلفا فزلفا )
احلديث أنه عليه السالم مربظىب حاقف يف ظل شجرة، وهو الذى احنىن وتثىن يف نومه. واالحقاف: داير عاد. 

 قال هللا تعاىل: }واذ كر أخا عاد إذ أنذر قومه ابالحقاف{ .
مثل َحَلَف أي أقسم، حَيِْلُف حلفا وحلفا وحملوفا. وهو أحد ما جاء من املصادر على مفعول،  ف[]حل

( ، واملعسور. وأحلفته أان وَحل ْفُتُه واْسَتْحَلْفُتُه، كلُّه مبعىًن. واحلِْلُف ابلكسر: 2اجمللود، واملعقول، وامليسور )
اَلفوا، أي َتعاهدوا. ويف احلديث أن ه صلى هللا عليه وسلم " العهُد يكون بني القوم. وقد حاَلَفُه، أي عاهده. وحتَ 

( 3"، يعين آَخى بينهم، النه الحلف يف االسالم. واالحالف الذين يف شعر زهري )حاَلَف بني قريش واألنصار 
 ، هم



_________ 
 ( قبله:1)

 انج طواه االين مما وجفا
 ( عن املخطوطة واللسان2)
 أال أبلغ االحالف عىن رسالة وذبيان هل أقسمتم كل مقسم =( وهو قوله من معلقته: 3)
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الفوا على التناصر. واالحالف أيضا: قوم من ثقيف، الن ثقيفا فرقتان: بنو مالك، أسد وغطفان، الهنم حت
واالحالف. واحلليف: احملالف. ويقال لبىن أسد وطيئ: احلليفان. ويقال أيضا لفزارة والسد: حليفان، الن 

، إذا كان رم خرجت فحالفت طيئا مث حالفت بىن فزارة. ورجل حليف اللسانخزاعة ملا أجلت بىن أسد عن احل
حديَد اللسان فصيحاً. وقوهلم " َحضاِر والوزُن حُمِْلفاِن "، ومها جنماِن يطُلعان قبل سهيٍل فيظنُّ الناس بكلِ  

ُكَمْيٌت حُمْلَفٌة. قال   واحٍد منهما أن ه ُسهيٌل، فيحلف واحٌد أنه سهيل وحيلف آخُر أنَّه ليس به. ومنه قوهلم:
 (2ِلَفٍة ولكْن َكَلْوِن الِصْرِف ُعلَّ به اأَلدمُي )( : ُكَمْيٌت غرُي حمُْ 1الشاعر )

_________ 
 = وقوله يف قصيدة أخرى: َتدارَْكُتما اأَلحالَف قد ُثلَّ َعْرُشها وذبيان قد زلت أبقدامها النعل

 ناف، وكلحبة أمه( ابن كلحبة الريبوعي، وامسه هبرية بن عبد م1)
لعرادة أم هبيم ونسبه يف االساس خلالد بن الصقعب وىف ( قبله: تسائلين بنو جشم بن بكر أغراء ا2)

 املفضليات نسبه لسلمة بن اخلرشب من قصيدة، وكذلك لكلحبة العريىن من قصيدة
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ا ليست كذلك. واحللفاء: نبت يف املاء. قال أبو زيد: واحدهتا  يقول: هي خالصُة اللوِن ال حُيَْلُف عليها أهنَّ
 . وقال االصمعي: حلفة بكسر الالم. ذواحلليفة: موضع.حلفة مثل قصبة وطرفة

ِبَل إحدى إهبامْي رجليه على األخرى. والرجل َأْحَنُف، ومنه احلََنُف: االعوجاُج يف الرِجل، وهو أن تـُقْ  ]حنف[
مسى االحنف بن قيس، وامسه صخر. وقال ابن األعرايب: هو الذي ميشي على ظهر َقَدمه من ِشقِ َها الذي يلي 

ْفُتها. واحلنيُف: املسلُم، وقد مسِ ي املستقيُم بذلك كخِ  ما مسِ ي ْنصَرها. يقال: ضربُت فالانً على رِجله َفَحنـَ



الغراُب أعوَر. وحَتَنََّف الرجُل، أي َعِمَل َعَمَل احلَِنيِفي ِة، ويقال: اختْت، ويقال: اعتزَل األصناَم وتعب َد. قال ِجراُن 
ءُه َرسيَم َقطا الَبْطحاِء أو ُهنَّ َأقَطُف وأْدرَْكَن َأْعجازًا من الليِل بالَعْوِد: وملَّا رأَْيَن ال ََ عدما أقام ُصْبَح ابَدْرَن َضْو

الصالة العابد املتحنف واحلنفاء: اسم فرس حذيفة بن بدر الفزارى. واحلنفاء: اسم ماء لبىن معاوية ابن عامر 
 بن ربيعة.
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 و حنيفة ابن جليم بن صعب بن على بن بكر بن وائل.وحنيفة: أبو حى من العرب، وه
احلَْوُف: الَرْهُط، وهو جلٌد ُيَشقُّ كهيئة اإلزار تلبسه احلائض والِصبيان. وحافَتا الوادي: جانباه.  ]حوف[

 َفُه، أي تنقصه.وحَتَوَّ 
وفته، إذا تنقصته من احلَْيُف: اجلَْوُر والظُُلُم. وقد حاف عليه حييف، أي جاز. وحتيفت الشئ مثل حت ]حيف[
 حافاته.

 فصل اخلاء
خندف امرأة إلياس بن مضر، وامسها ليلى، نسب  -زعموا  -اخلندفة: مشية كاهلرولة، ومنه مسيت  ]خدف[

 وقد َخْنَدَف الرجل، إذا مشى ُمفاجَّا يقِلب قدَميه كأنَّه يغرتف هبما.ولد إلياس إليها، وهى أمهم. 
 (1به ابالصابع. ومنه قول الشاعر )اخلَْذُف ابحلصى: الرمُي  ]خذف[

_________ 
 ( هو امرؤ القيس1)
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( * واملخذفة: املقالع أوشىء يـُْرمى به. واخلَذوُف: األاتُن خَتِْذُف ِمن سرعتها احلصى، أي 1* خذف أعسرا )
 النابغة: كأن الرحل شد به خذوف من اجلوانت هادية عنون ترميه. قال
ذال املعجمة: شئ يَُدوِ رُُه الصيبُّ خبيٍط يف يديه فيسمع له دويٌّ. قال امرؤ القيس اخلذروف، ابل ]خذرف[

ال: ترَكت السيوُف يصف فرساً: َدرِيٍر كُخْذروِف الوليِد َأَمرَُّه تَتاُبُع َكفَّْيِه خبيٍط ُمَوصَِّل واجلمع اخلَذاريُف. يق
 واخِلْذراف: ضرٌب من احلمض، الواحدة ِخْذراَفٌة.رأَسه َخذاريَف، أي ِقَطعاً، كلُّ قطعٍة مثل اخلُذروِف. 

اخلُْرَفُة ابلضم: ما جُيْتىن من الفواكه. يقال: التمر ُخْرَفُة الصائم. واملَْخَرَفُة: البستاُن. واملَْخَرَفُة  ]خرف[



 واملَْخَرفُ 
_________ 

 ( البيت بتمامه: كأن احلصا من خلفها وأمامها إذا جنلته رجلها خذف أعسرا1)
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( ويف حديث عمر 1خمرف )أيضا: الطريق. قال أبو كبري اهلذىل: فأجزته أبفل حتسب أثره هنجا أابن بذى فريغ 
( ". وامِلْخَرُف ابلكسر: ما جُتَْتىن فيه الثماُر. واخلروُف: احلََمُل، 2رضي هللا عنه: " تركتكم على خَمَْرَفِة النَـَعِم )

ا مسِ ي املُْهُر إذا بل غ ستََّة أشهر أو سبعَة أشهر خروفا، حكاه االصمعي يف كتاب الفرس. وأنشد لرجل من ورمبَّ
( ومل يعرفه أبو الغيث. وحكى أبو زيد: 3ث: ومستنة كاستنان اخلرو ف قد قطع احلبل ابملرود )بىن احلار 

جُتَْتىن. والنسبة إليه َخْريفٌّ  اخلرائف: النخل الاليت خُتَْرُص. واخلَرِيُف: أحد فصول السنة خُتْرَتَُف فيه الثماُر أي
 وَخَريفٌّ أيضاً ابلتحريك على غري قياس.

_________ 
 قبله: ولقد حتني اخلرق يركد علجه فوق االكام إدامة املسرتعف( 1)
 ( يف اللسان: أي على مثل طريقها الىت متهدها أبخفافها2)
 ( بعده: دفوع االصابع ضرح الشمو س جنالء مؤيسة العود3)
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األرُض فهي خَمْروَفٌة. قال  واخلريف: املطر يف ذلك الوقت. وقد ُخرِْفنا، أي أصابنا مطر اخلَريِف. وَخَرَفتِ 
الكسائي: يقال عاملُتُه خُماَرَفًة من اخلَريِف، كاملشاهرة من الشهر. وخرافة: اسم رجل من عذرة استهوته اجلن، 

رافة ". ويروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " فكان حيدث مبا رأى، فكذبوه وقالوا " حديث خ
، وال تدخله االلف والالم النه معرفة، إال أن تريد به اخلرافات املوضوعة من وخرافة حق ". والراء فيه خمففة

اد حديث الليل. وخرفت الثمار أخرفها ابلضم، أي اجتنيُتها والَثمُر خَمْروٌف وَخريٌف. واخلََرُف ابلتحريك: فس
ت من عند زايد كاخلرف العقل من الِكرَبِ. وقد َخِرَف الرجل ابلكسر، فهو خرف. قال أبو النجم العجلى: أقبل

 (1ختط رجالى خبط خمتلف وتكتبان يف الطريق الم الف وأخرفت الشاة: ولدت يف اخلريف. قال الشاعر )



_________ 
 ( الكميت1)
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موي: إذا كان نِتاج الناقة يف مثل الوقت ( قال األ1ثـَْوالُء خُمْرَِفٌة وذئٌب َأْطَلُس )تلقى األماَن على ِحياِض حممٍد 
الذي مَحَلْت فيه من قابل قيل: قد َأْخَرَفْت، فهي خُمِْرٌف. وَأْخَرَف القوُم: دخلوا يف اخلريف. وخارف وايم: 

 قبيلتان من اليمن.
 د املشي. واخلََزُف ابلتحريك: اجلر.قال ابن دريد: اخلَْزُف: اخَلْطُر ابليد عن ]خزف[

( خَيِْسُف ُخسوفاً: ذَهَب يف األرض. وَخَسَف هللا به األرض َخْسفاً، أي غاب به 2 املكان )َخَسفَ  ]خسف[
فيها. ومنه قوله تعاىل: }َفَخَسْفنا به وبدارِِه األرَض{ . وَخَسَف يف االرض وخسف به. وقرئ: }خلسف بنا{ 

طلق بنا. وخسوف العني: َذهاهبا يف . وىف حرف عبد هللا: }ال خنسف بنا{ كما يقال: انعلى ما مل يسمَّ فاعُله
 الرأس. وُخسوُف القمر: كسوفه.

_________ 
 ( بعده: ال ذى ختاف وال لذلك جزأة هُتْدى الَرِعيَُّة ما استقام الَريِ سُ 1)
 ( خسف املكان، من ابب جلس، وخسف هللا به االرض، من ابب ضرب2)
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أجود الكالم. واخَلْسُف: النقصاُن. يقال رضي فالٌن قال ثعلب: كسفت الشمُس وَخَسَف القمر هذا 
ابخَلْسِف، أي ابلنقيصة، وابت فالُن اخَلْسَف، أي جائعاً. ويقال سامه اخَلْسَف، وسامه َخْسفاً، وُخْسفاً أيضاً 

سف: وَخْسُف الركية: خمرج مائها، حكاه أو زيد. واخلاابلضم، أي َأْوالُه ُذاًل، ويقال كل فه املشق ة والذلَّ 
املهزول. قال أبو عمرو: اخَلسيُف: البئر اليت حتفر يف حجارٍة فال ينقطع ماؤها كْثرًة، واجلمع ُخُسٌف. ويقال: 

 وقعوا يف َأخاسيَف من االرض، وهى اللينة.
ساُن خَيُْشُف َخْشفاً. وَخَشَف الثلُج يف شد ة ( . تقول منه: َخَشَف اإلن1اخَلْشَفُة: احِلسُّ واحلركة ) ]خشف[

َوٍة على حنَي َهرَّ الكلب 2الربد، َتسمع له َخْشَفًة عند املشي، قال الشاعر ) ( : إذا َكبََّد النجُم السمَاء بَشتـْ
 والثلج خاشف إمنا نصب " حني " النه جعل " على "



_________ 
 ( خشف من ابب ضرب ونصر: صوت.1)
 ( القطامى.2)
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يف الكالم وأضافه إىل مجلة، فرتكت اجلملة على إعراهبا، كما قال آخر: على حني أهلى الناس جل  فضال
أمورهم فندال زريق املال ندل الثعالب والنه أضيف إىل مال يضاف إىل مثله وهو الفعل، فلم يوفر حظه من 

من الرجال: السريُع. وقال أبو لُج. واخَلشوُف االعراب. وخشفت رأسه ابحلجر، أي َفَضْخُتُه. واخَلشيف: الث
عمرو: اخُلَشُف من اإلبل: اليت تسري ابلليل، الواحد َخشوٌف وخاشف وخاشفة. وأنشد: ابت يبارى ورشات 

كالقطا عجمجمات خشفا حتت السرى ورجل خمشف، أي جرئ على الليل. واخلشاف: اخلفاش، ويقال 
 ا: ذهب يف االرض.خيشف ابلضم خشوفاخلطاف. وخشاف ابلفتح: اسم رجل. وخشف 

اخَلْصُف: النعُل ذات الِطراق، وكلُّ ِطراٍق منها ًخْصَفة. واخَلْصَفُة ابلتحريك: اجلُلُة اليت تْعَمُل من  ]خصف[
 اخلوص للتمر، ومجعها َخَصٌف وِخصاٌف. وخصفة أيضا: أبو حى من العرب، وهو خصفة ابن قيس عيالن.
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بيُض اخلاصرتني من اخليل والغنم، وهو الذي ارتفع البلق من بطنه إىل جنَبيه. واأَلْخَصُف: لوٌن واأَلْخَصُف: األ
 كلون الرماد، فيه سواد وبياض. قال العجاج يف صفة الُصبح:

وبياٌض. وكتيبٌة َخصيٌف، وهو ( * وحبٌل َأْخَصُف وظليٌم َأخْ 1أبدى الصباُح عن َبرمٍي أْخصفا ) َصُف، فيه سواد ٌ
احلديد، ويقال: ُخِصَفْت من ورائها خبَْيٍل، أي رُِدَفْت، فلهذا مل تدخلها اهلاء، الهنا مبعىن مفعولة، فلو كانت  لون

َصبُّ للون احلديد لقالوا خصيفة الهنا مبعىن فاعلة. وكل لونني اجتمعا فهو خضيف. واخَلصيُف: اللنُب احلليُب يُ 
( : إذا ما اخلصيف العوثباىن ساءان تركناه 2فهو العوثباىن. وقال )عليه الرائب. فإن ُجِعَل فيه التمر والسمن 

واخرتان السديف املسرهدا. وخصفت النعل: َخَرْزهُتا، فهي نعٌل َخصيٌف. وقوله تعاىل: }َوَطِفقا خَيِْصفان َعَليهما 
 ه ببعض ليسرتاِمْن َوَرق اجلنَّة{ يقول: يُلزقان بعضَ 

_________ 
 ( قبله:1)



 يله تكشفاحىت إذا ما ل
 ( انشرة بن مالك، يرد على املخبل.2)
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به عورهتما. وكذلك االختصاف. ومنه قرأ احلسن: }خيصفان{ إال أنه أدغم التاء يف الصاد وحرك اخلاء ابلكسر 
الجتماع الساكنني. وبعضهم حول عليها حركة التاء ففتحها، حكاه االخفش. واملخصف: االشفى. وخصفت 

ولَدها وقد بلغ الشهر التاسع، فهي َخصوٌف. ويقال: اخَلصوُف هي اليت تُنِتُج ِصُف ِخصافاً، إذا ألقْت الناقة ختَْ 
بعد احلَْوِل من َمْضِرهِبا بشهر، واجلرور بشهرين. وخصاف، مثل قطام: اسم فرس. وىف املثل: " هو أجرأ من 

 منعه إايه وخصاه.( طلبه من صاحبه ليستفحله، ف1خاصى خصاف " وذلك أن بعض امللوك )
 َضَف هبا، أي ردم، وأنشد االصمعيخَ  ]خضف[

_________ 
( كتب مصحح املطبوعة االوىل: قوله بعض امللوك: هو املنذر بن امرئ القيس: وقوله صاحبه: هو محل بن 1)

زيد بن عوف بن بكر بن وائل. وقوله: وخصاه يعىن بني يديه كما يف القاموس. وكتب يف مادة )خضب( : " 
أنت تراه مل يذكره، على ما يف النسخ الىت بني أيدينا، وكذا مل جنده يف مادة فارس خضاف وهم للجوهري. و و 

 )فرس( .
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 ( ومنه قبل لالمة: ايخضاف.1إان وجدان خلفا بئس اخللف عبدا إذا ما انء ابجلمل خضف )
اللغة اجليدة. وفيه لغة أخرى حكاها  اخلطف: االستالب. وقد خطفه ابلكسر خَيَْطُفُه َخطفاً وهي ]خلف[

خيطف، وهى قليلة رديئة ال تكاد تـُْعَرف. وقد قرأهبا يونس يف قوله تعاىل: )خيطف أبصارهم( .  االخفش ابلفتح
واختطفه وختطفه مبعىن. وقرأ احلسن: )إال من خطف اخلطفة( ابلتشديد، يريد اختطف، فأدغم على ما نفسره 

 جانيب البكرة فيها احملور. وكلُّ اخلطاف: طائر. واخلُط اُف: حديدٌة َحْجناُء تكون يفيف ابب الالم يف )قتل( . و 
( : إذا َعِلِقْت قْرانً َخطاطيُف َكفِ ِه رأى 2حديدة حجنا خطاف. وخماليب السباع: َخطاطيُفها. قال الشاعر )

 املوَت ابلعينني أسود أمحرا
_________ 



 دخل البواب إالمن عرف( بعده: أغلق عنا اببه مث حلف الي1)
 ا.( أبو زبيد الطائى يصف أسد2)
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( هو الشيطان خيطف السمع، يسرتقه. وخاطف ظله: طائٌر: قال 1واخلطاف ابلفتح الذى يف احلديث )
يقال له باًء ممَُدَّدا قال ابن َسَلَمَة: هو طائٌر الكميت بن زيد: ورَيَطِة ِفتياٍن كخاِطِف ِظلِ ِه جعلُت هلم منها خِ 

الَرْفراُف، إذا رأى ظلَّه يف املاء أقبل إليه لَيْخَطَفُه. واخلاِطُف: الذئُب. وبرٌق خاِطٌف لنور األبصار. ورمى الرمي َة 
طواؤه. ( * وإخطاف احلشا: ان3( . * إذا أصاب صيده أو أخطفا )2فَأْخَطَفها، أي أخطأها. قال الراجز )

تح الطاء، إذا كان الِحَق ما َخْلَف املَْحزِِم من َبْطنه. واخَلطيَفُة: دقيٌق يقال: فرس خمطف احلشاء، بضم امليم وف
 ( . ومجٌل َخطيٌف، أي سريع املر، كانه4يَُذرُّ على اللنب مث يُْطَبُخ فيُـْلَعُق. قال ابن األعرايب: هو اجلَبوالُء )

_________ 
 ام على: " نفقتك رايء ومسعة للخطاف.( هو حديث االم1)
 ماين.( الع2)
 ( قبله:3)

 فانقض قد فات العيون الطرفا
( يف اللسان: " احلبوالء " ابحلاء املهملة، وهو حتريف. وجاء يف اللسان يف مادة )جبل( : " واجلبوالء: 4)

 العصيدة، وهى الىت تقول هلا العامة: الكبوالء ".
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ابلتحريك. واخلطفى أيضا: لقب عوف، وهو خيتطف يف مشيه عنَقه، أي جيتذب. وتلك الُسرعة هي اخَلَطفى 
 جد جرير ابن عطية بن عوف الشاعر. مسى بذلك لقوله:

 (1وعنقا بعد الكالل خيطفى )
يف َخْذَرَف، إذا أسرع ووسع اخلطو، ابلظاء املعجمة. ]خظرف[  خظرف البعري يف سريه: لغة ٌ
: واحد اخِلفاِف  ]خفف[ : واحد َأْخفاِف البعري. واخُلفُّ اليت تـُْلَبُس. واخُلفُّ يف األرض: أغلُظ من النعل. اخُلفُّ

وأما قول الراجز: حيمل يف سحق من اخلفاف تواداي سوين من خالف فإمنا يريد به كنفا اختذ من ساق خف. 



ويقال  فُّ عن َصَهواتِه ويـُْلوي أبثواِب الَعِنيِف املُثـَقَّلِ واخلف ابلكسر: اخلفيف، قال امرؤ القيس: َيِزلُّ الغالُم اخلِ 
 أيضاً: خرَج فالٌن يف ِخفٍ  من أصحابه، أي يف مجاعة قليلة.

_________ 
 ( قبله: يرفعن ابلليل إذا ما أسدفا أعناق جنان وهاما رجفا1)
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والتخفيف: ضد التثقيل. واْسَتَخفَُّه: خالف استثقله. واْسَتَخفَّ به: أهانه. ورجٌل َخفيٌف وُخفاٌف ابلضم. 
( : صار َخفيفاً. وَخفَّ القوم 2( السلمى: أحد غرابن العرب. وخف الشئ خيف خفة )1)بة وخفاف بن ند

ُخفوفاً، أي قـَلُّوا. وقد َخفَّْت زمحتهم. وَخفَّ له يف اخلدمة خيَِفُّ ِخفًَّة. وَأَخفَّ الرجُل، أي َخفَّْت حاله. وىف 
وم، إذا كانت دواهبم خفافا، عن أىب زيد. القاحلديث: إن بني أيدينا عقبة كؤودا ال جيوزها إال املخف. وأخف 

 وخفان: موضع، وهو مأسدة، ومنه قول الشاعر: شرنبث أطراف البنان ضبارم هصور له يف غيل خفان أشبل
 خلف: نقيض قدام. ]خلف[

_________ 
 ( ندبة ابلضم ويفتح. وخفاف صحايب.1)
 ( وزاد يف القاموس: خفا.2)
 (4 -صحاح  - 171)
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: ذهب الذين خللف: القرُن بعد القرن. يقال هؤالء خلف سوء لناس الحقني بناس أكثر منهم قال لبيدوا
يُعاُش يف َأْكناِفِهْم َوبقيْت يف َخْلٍف كجلد اإَلْجَرِب واخلَْلُف: الردى من القول، يقال: " سكت أَْلفاً ونطق َخْلفاً 

: وحدثين ابن االعرايب قال: كان أعرايب مع قوم " أي سكت عن ألف كلمة مث تكلَّم خبطأ. قال أبو يوسف
استه وقال: إهنا خلف نطقت خلفا. واخللف أيضا: االستقاء. قال فحبق حبقة فتشور فأشار إبهبامه حنو 

احلطيئة: لزغب كأوالد القطا راث خلفها على عاجزات النهض محر حواصله يعىن راث خملفها، فوضع املصدر 
لكسائي: أراد حواصل ما ذكران. وقال الفراء: اهلاء ترجع إىل الزغب دون موضعه وقوله: حواصله، قال ا

 ىت فيه عالمة اجلمع، الن كل مجع بىن على صورة الواحد ساغ فيه توهم الواحد، كقول الشاعر:العاجزات ال



 مثل الفراخ نتفت حواصله * الن الفراخ ليس فيه عالمة اجلمع، وهو على صورة الواحد كالكتاب واحلجاب.
 ويقال: اهلاء
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ترجع إىل النهض، وهو موضع يف كتف البعري، فاستعاره للقطا. واخللف: أقصر أضالع اجلَْنب، واجلمع ُخلوٌف 
زت بدأى منضد ويقال: وراء بيتك خلف جيد، ومنه قول طرفة بن العبد: وطى حمال كاحلىن خلوفه وأجرنة ل

أي هلا رأسان. واخلَْلُف واخلََلُف: ما جاء من بـَْعُد. يقال: هو َخْلُف َسوٍء ( . وفْأٌس ذات َخْلَفنْيِ، 1وهو املربد )
من أبيه، وَخَلُف صدٍق من أبيه، ابلتحريك، إذا قام مقامه. قال األخفش: مها سواٌء، منهم من حيرِ ك، ومنهم 

ريد بذلك ن يسكِ ن فيهما مجيعاً إذا أضاف. ومنهم من يقول خلف صدق ابلتحريك، ويسكن اآلخر، ويم
( عبدا إذا ماانء ابحلمل خفف وبعرٌي َأًخَلُف بنيِ  2الفرق بينهما. قال الراجز: إان وجدان خلفا بئس اخللف )

 تخلفته من شئ.اخلََلِف، إذا كان مائال على شق. حكاه أبو عبيد. واخللف أيضا: ما اس
_________ 

 ( وهو حمبس االبل.1)
 ( انظر ما سبق يف مادة )خضف( .2)
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واخلُْلُف، ابلضم: االسُم من اإلخالف، وهو يف املستقبل كالكِذب يف املاضي. واخلِْلُف، ابلكسر: َحَلَمُة ضرِع 
شني ِخْلَفًة، أي تذهب هذه وجتئ هذه. ومنه قول زهري: هبا العني الناقة القادمان واآلِخران. ويقال أيضاً: هنَّ مي

َهْضَن من كل جَمِْثِم ويقال أيضاً: القوُم ِخْلَفٌة، أي خمتلفون. حكاه أبو زيد، واالرآم ميشني ِخْلَفًة وَأْطالُؤها  ينـْ
 وأنشد:

 ذكوٌر ونصٌف إانٌث. واخلِْلَفٌة: اختالف ( * وبنو فالن ِخْلَفٌة، أي ِشْطَرٌة: نصفٌ 1َدْلواَي ِخْلفاِن وساِقيامُها )
والَنهاَر ِخْلَفًة{ . ويقال: أخذْته ِخْلَفٌة، إذا اختلف إىل  الليل والنهار، ومنه قوله تعاىل: }وهو الذي َجَعَل الَليل

شهم. وخلفة املُتَـَوضَِّأ. ويقال: ِمن أين خلفتكم، أي من أين تستقون. واخلِْلَفُة: نبٌت ينبُت بعد النبات الذى يته
 الشجر: مثٌر خيرج بعد الثمر الكثري. وقال أبو عبيد: اخلِْلَفُة: ما نبت يف الصيف.



_________ 
 ( أي إحدامها مصعدة مالى، واالخرى منحدرة فارغة، أو إحدامها جديد واالخرى خلق.1)
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واخللف بكسر الالم: املَخاُض، وهي احلوامُل من النوق، الواحدة َخِلَفٌة. واملُْخِلُف من اإِلبل: الذي جاوز 
عامني. قال اجلعدى: أيد الكاهل جلد ابزل أخلف عام وخملف  الباِزَل، الذكُر واألنَثى فيه سواء، يقال خُمِْلفُ 

البازل عاما أو بزل وكان أبو زيد يقول: الناقة ال تكون ابزال، ولكن إذا أتى عليها حول بعد البزول فهى بزول 
ا َلِقَحْت مث مل تك ن إىل أن تنيب فتدعى عند ذلك اناب. واملخلفة من النوق، هي الراجُع اليت ظهر هلم أهن 

ٌل خِمالٌف، أي كثري االخالف لوعده. واملخالف أيضا الهل اليمن: واحد املخاليف، وهى كورها، كذلك. ورج
ولكل خمالف منها اسم يعرف به. ورجل خالفة، أي كثري اخِلالِف. ويقال: ما أدري أيُّ خاِلَفَة هو؟ أْي أي  

ن خالفة أهل بيته وخاِلُف أهِل لناس. وفالالناس هو، غري مصروٍف للتأنيث والتعريف. أال ترى أنك فسرته اب
 بيته أيضاً، إذا كان ال خري فيه. واخلاِلَفُة: عموٌد من أعمدة اخلباء، واجلمع اخلوالف.
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وقوله تعاىل: }رضوا أبن يكونوا مع اخلَواِلِف{ أي مع النساء. واخلالف: املستقى. واخلليفى، بتشديد الالم: 
االذان مع اخلليفى الذنت ". واخلَليُف: الطريُق بني  ى هللا عنه: " لو أطيقاخلالفة. قال عمر ابن اخلطاب رض

( ومنه قوهلم: ذيخ اخلليف، كما 2( : فلما َجَزْمُت به ِقْرَبيت تيممت أطرقة أو خليفا )1اجلبلني. قال الشاعر )
يفا الناقة: ( : وذفرى ككاهل ذيخ اخلليف أصاب فريقة ليل فعااث وخل3يقال: ذئب غضا. قال الشاعر )

 ال كثري: كأن خليفي زورها ورحامها بىن مكوين ثلما بعد صيدن املكا: جحر الثعلب واالرنب وحنوه.إبطاها. ق
_________ 

 ( ضخر الغى.1)
( قبله: وماء وردت على َزْورٍَة َكَمْشِي الَسبَـْنيت َيراُح الشفيفا فخضجضت صفىن يف مَجِ ِه ِخياَض املُداِبِر 2)

 اِقْدحاً عطوف
 ( كثري.3)
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واخلليفة: السلطان االعظم. وقد يؤن ث. وأنشد الفراء: َأبوَك خليفٌة َوَلَدْتُه أخرى وأنت َخليَفٌة ذاك الكمال 
وكرائم. وقالوا أيضا: خلفاء، من أجل أنه ال يقع إال على واجلمع اخلالئف، جاءوا به على االصل، مثل كرمية 

إسقاط اهلاء، فصار مثل ظريف وظرفاء، الن فعيلة ابهلاء ال جتمع على فعالء. مذكر وفيه اهلاء، مجعوه على 
ألخيه ويقال: خلف فالن فالانً، إذا كان َخليَفَتُه. يقال َخَلَفُه يف قومه ِخالَفًة. ومنه قوله تعاىل: }وقال موسى 

ْت رائحته.  هاروَن اْخُلْفين يف َقومي{ . وَخَلْفُتُه أيضاً، إذا جئَت بعده. وَخَلَف َفمُ  الصائم ُخلوفاً، أي تغريِ 
وَخَلَف اللنُب والطعاُم، إذا تغريِ َ طعمه أو رائحُتُه. وقد خلف فالن، أي فسد. حكاه يعقوب. وخلفت الثوب 

َسطُُه فأخرجت البايَل منه مث لَففته. وحيٌّ ُخلوٌف، أي ُغيٌَّب. قال أبو زبيد: َأْخُلُفُه، فهو َخِليٌف، إذا بَِلَي وَ 
 ( مقشعرا واحلى حى خلوف1ح البيت بيت آل بيان )أصب

_________ 
 ( قال ابن برى صواب إنشاده: =1)
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أي مل يبق منهم أحد. واخللوُف أيضاً: احلضوُر املَُتَخلِ فوَن، وهو من األضداد. وَأْخَلَف فوُه: لغة يف َخَلَف، أي 
. وَأْخَلْفُت الثوَب: لغٌة يف َخَلفْ  ذا أصلحَته. قال الكميت يصف صائدًا: مَيشي هبن  خفى الشخص ُتُه، إتغري 

خمتتل كالنصل أخلف َأْهداماً أَبْطماِر أي َأْخَلَف موضع اخلُلقان ُخلقاانً. ويقال ملن ذهب له ماٌل أو ولٌد أو شئ 
ت: أٌخ قل يستعاض: أخلف هللا عليك، أي ردَّ عليك مثل ما ذهب. فإن كان قد هلك له والٌد أو عمٌّ أو

َخَلَف هللاُ عليك بغري ألف، أي كان هللا َخليَفَة والدك أو من فقدته عليك. ويقال: َأْخَلَفُه ما وعده، وهو أن 
يقول شيئاً وال يفعله على االستقبال. وَأْخَلَفُه أيضاً، أي وجد موعده ُخْلفاً. قال االعشى: أثوى وقصر ليلة 

َلةَ ليُـَزوَّدا َفَمَضْت وَأْخَلَف من قُـ    موعدا أي مضت الليلة.تَـيـْ
_________ 

= * أصبح البيت بيت آل إايس * الن أاب زبيد رثى يف هذه القصيدة فروة بن إايس بن قبيصة، وكان منزله 
 ابحلرية.
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وكان أهل اجلاهلية يقولون: َأْخَلَفِت النجوُم إذا أحملت فلم يكن فيها مطر. وَأْخَلَف فالٌن لنفسه، إذا كان قد 
ِلْف وَأْتِلْف إمنا املاُل عارٌَة وُكْلُه مع الدهِر الذي هو آِكُلُه هب له شئ فجعل مكانَه آخر. قال ابن مقبل: فَأخْ ذ

يقول: اْسَتِفْد َخَلَف ما أتلفت. وَأْخَلَف الرجل، إذا أهوى بيده إىل سيفه لَيُسلَُّه. وَأْخَلَف النباُت، أي أخرج 
ب، أي حيتبس بوله، خلفت عن البعري، وذلك إذا أصاب حقبه ثيله فيحقاخلِْلَفَة. قال االصمعي: يقال أ

فتحول احلقب فتجعله مما يلى خصىي البعري. وال يقال ذلك يف الناقة، الن بوهلا من حيائها وال يبلغ احلقب 
ن، أي بعده. احلياء. وَأْخَلَف واْسَتْخَلَف، أي استقى. واْسَتْخَلَفُه، أي جعله َخِليَفَتُه. وجلست َخْلَف فال

اىل: }فرح املخلفون مبقعدهم ِخالِف رسوِل هللا{ أي خُماَلَفَة رسول هللا، ويقال واخِلالُف: املُخالَفُة. وقوله تع
َخْلَف رسوِل هللا. وشجُر اخِلالِف معروٌف، وموضُعه املخلفة وأما قول الراجز: حيمل يف سحق من اخلفاف 

 تواداي سوين من خالف
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ريد أهنا من شجر خمتلف، وليس يعىن الشجرة الىت يقال هلا اخلالف، الن ذلك ال يكاد يكون ابلبادية. فإمنا ي
 عنها. ويروى قول أىب ذؤيب:وقوهلم: هو خيالف إىل امرأة فالٍن، أي أيتيها إذا غاب 

ليفاً، أي ( * ابخلاء، أي جاء إىل عسلها وهى ترعى. وتقول: خلف بناقته ختَْ 1وخالفها يف بيت نوب عواسل )
، أي أتخر. ويقال: يف خلق  َصرَّ منها ِخْلفاً واحدا، عن يعقوب. وتقول أيضا: خلفت فالان ورائي فَتَخلََّف عينِ 

 اخلالف، والنون زائدة. فالن خلفنة، مثال درفسة، أي
سار فقلب ُخفَّ يده إىل  ( ، إذا2اخلناُف: لنٌي يف أرساغ البعري، تقول منه: َخَنَف البعرُي خَيَْنُف ِخنافاً ) ]خنف[

 َوْحِشيِ ِه. وانقٌة خنوف. قال االعشى
_________ 

 ( صدره:1)
دت " وحالفها " )أي ابحلاء املهملة( ، مل إذا لسعته النحل مل يرج لسعها * يف ديوان اهلذليني: قال: ورمبا أنش

 يرج، أي مل خيش لسعها. والنوب: الىت تنوب، حتىبء وتذهب. يعىن النحل.
 خنوفا أيضا.( و 2)

(4/1358) 



 

نافاً، إذا ( برجليها الَنجَاء َوراَجَعْت َيداها ِخنافاً لَيِ ناً َغرْيَ َأْحَردا ويقال أيضاً: َخَنَف البعرُي خَيِْنُف خِ 1أجدت )
( : قد قـُْلُت والعيُس الَنجاِئُب تغتلى ابلقوم عاصفة خوانف يف الربى 2لوى أنَفه من الزمام ومنه قول الشاعر )

قال أبو عبيد: يكون اخلناف يف العنق: أن مُتيله إذا ُمدَّ بزمامها. واخلاِنُف: الذي يشَمخ أبنفه من الِكرْب. و 
خلَنيُف من الثياب أبيُض غليٌظ يـُتََّخُذ من َكتَّان. ويف احلديث: " خَتَرََّقْت عنا يقال: رأيته خانِفاً عين  أبنفه. وا

 بن حيىي، رجل من نقلة السري. اخلنف ". وأبو خمنف ابلكسر: كنية لوط
َخاَف الرجل خَياُف َخْوفاً وخيَفًة وخَماَفًة، فهو خاِئٌف، وقوٌم َخوٌَّف على األصل وُخيٌَّف على اللفظ.  ]خوف[

 ألمر منه َخْف بفتح اخلاء. ورمبا قالوا رجل خاف، أي شديد اخلوف، جاءوا بهوا
_________ 

 ( : " وأذرت برجليها النفى وراجعت ".( قوله أجدت اخل، رواه يف مادة )جرد1)
 ( أبو وجزة.2)
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يف، وأصله على فعل، مثل فرق وفزع، كما قالوا رجل صات أي شديد الصوت. واخليفة: اخلوف، واجلمع خ
( : وال تقعدن على زخة وتضمر يف القلب وجدا وخيفا وخاوفه فخافه خيوفه: غلبه 1الواو. قال اهلذىل )

ان أشدَّ خوفاً منه. واإلخافُة: الَتْخويُف. يقال: وجٌع خميٌف، أي خُييُف من رآه. وطريٌق خَموٌف، ابخلوف، أي ك
ختوفت عليه الشئ، أي خفت. وختوفه، أي تنقصه. قال ذوالرمة ألنه ال خُييُف وإمنا خُييُف فيه قاطُع الطريق. و 

( ومنه قوله تعاىل: }َأْو أيَُْخُذُهْم على 3( : ختوف الرحل منها اتمكا قردا كما ختوف ظهر النبعة السفن )2)
 ختوف{ . واخلافة: خريطة من أدم يشتار فيها العسل. قال أبو ذؤيب

_________ 
 ( صخر الغى.1)
 : ابن مقبل.( يف اللسان2)
( التامك: املرتفع من السنام، والقرد: املتلبد بعضه على بعض، والسفن: املربد. ورواية اللسان " عود " 3)

 " " ظهر "بدل 
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 (2( يقرتى مسدا بشيق )1أتبط خافة فيها مساب فأصبح )
اَف اخلَْيُف: ما احندر عن ِغَلِظ اجلبِل وارتفع عن مسيل املاء. ومنه مسِ ي مسجد اخلَْيِف مبىًن. وقد أخ ]خيف[

ْيفاُء بـَيِ نُة اخلَْيِف، ومجٌل َأْخَيُف: القوُم، إذا أتوا َخْيَف ِمىًن فنزلوه. واخلَيُف أيضاً: جلُد الَضرع. يقال: انقة خَ 
ُ اخلََيِف، إذا كانت إحدى عينيه زرقاء واألخرى  واسُع الثيِل وقد َخِيَف ابلكسر. وكذلك فرٌس َأْخَيُف، بنيِ 

ومنه قيل: الناس َأْخياٌف، أي خمتلفون. وإخوٌة َأْخياُف، إذا كانت ُأمُّهم سوداء، وكذلك هو من كل شئ. 
. واخلَْيفاُن: اجلراُد إذا صارت فيه خطوٌط خمتلفٌة بياٌض وصفرٌة، الواحدُة َخْيفانٌَة، مث ُتَشبَُّه به واحدة واآلاب ء شىتَّ

 الفرس يف خف تها وُطمورها. قال امرؤ القيس
_________ 

 أضحى ".( يروى: " ف1)
ع. مسدا: حبال. ( أتبط خافة: جعلها حتت إبطه، فيها مساب: أراد مسأب، وهو السقاء. يقرتى: يتب2)

 والشيق: أعلى اجلبل.
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َتِشْر )  (1وأركب يف الروع َخْيفانًَة َكسا َوْجَهها َسَعٌف ُمنـْ
 فصل الدال

: اجلنُب. وَدفَّا البعرِي. جنباه. والدف ابلضم، هذا الذى تضرب به النساء. وحكى أبو عبيد  ]دفف[ الَدفُّ
إذا سقط على َديفَّ البعري. والَدفيُف: الدبيُب، وهو السرُي  عن بعضهم: أن الفتح فيه لغة. وسنام مدفف،

، أي يِدب وَن. وَدفيُف الطاِئر. اللنُيُ. يقال: َدفَّْت علينا من بين فالن َدافٌَّة. والدافَُّة: اجل يُش َيِدفُّوَن حنو العدو 
إذا انقض. قال امرؤ القيس يصف َمرُُّه فـَُوْيَق األرض. يقال: ُعقاٌب َدفوٌف، للذي يدنو من األرض يف طريانه 

اففت الرجل ( ود2فرسا ويشبهها ابلعقاب: كاىن بفتخاء اجلناحني لقوة َدفوٍف من الِعْقباِن طَْأطَْأُت مِشْاليل )
 مدافة ودفافا: أجهزت عليه. ومنه حديث خالد بن الوليد رضى هللا عنه: " من كان معه أسري فليدافه ".

_________ 
 ( يف اللسان:1)
 ا ذنب خلفها مسبطرهل
 ( يف اللسان: " قوله مشالىل، أي مشاىل. ويروى: مشالل دون ايء، وهى الناقة اخلفيفة "2)
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قال االصمعي: يقال َتدافَّ القوُم، إذا ركَب بعُضهم بعضاً. ويقال: خْذ ما اْسَتَدفَّ لك، أي ُخْذ ما أمكن 
. والداُل مبَدلَ   ٌة من الطاء. واْسَتَدفَّ أمرهم، أي استتب واستقام.وَتَسهََّل، مثل اْسَتَطفَّ

وقارب اخلطَو. وَدَلَفِت الكتيبُة يف احلرب، أي الَدليُف: املشُي الُرَويُد، يقال َدَلَف الشيُخ، إذا مشى  ]دلف[
 أيضاً تقدَّمْت. يقال: َدَلْفناُهم. والداِلُف: السهُم الذي يصيب ما دون الَغَرض مث ينبو عن موضعه. والداِلفُ 

مثل الداِلِح، وهو الذي ميشي ابحِلْمل الثقيل ويقارب اخطو. واجلمع دلف، مثل راكع ور كع. قال: وعلى 
( . والدلفني: دابة يف 1 اخلدور كواعب رجع الروادف فالقياسر دلف وأبو دلف، بفتح الالم )القياسر يف

 البحر تنجي الغريق.
ورجٌل َدَنٌف أيضاً وامرأٌة َدَنٌف وقوٌم َدَنٌف، يستوي فيه املذكر  الَدنُف ابلتحريك: املرُض املالزُم. ]دنف[

 واملؤمث، والتثنية
_________ 

 وصوابه أبو دلف غري مصروف النه معدول عن دالف " ( قال ابن برى: "1)
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. وقد َدِنَف املريُض واجلمع. فإن قلت رجٌل َدِنٌف بكسر النون قلت امرأٌة َدنَِفٌة، أَنَـّْثَت وثـَنـَّْيَت ومجعتَ 
ابلكسر، أي ثُقل. وَأْدَنَف ابأللف مثله. وَأْدنـََفُه املرُض، يتعدَّى، وال يتعدى، فهو ُمْدِنٌف وُمْدَنٌف. ويقال أيضاً: 

للمغيب واصفرت. ومنه قول العجاج: والشمس قد كادْت تكون َدنَفا َدنـََفِت الشمس وأذنفت، إذا دنت 
 اَأْدفـَُعها ابلراح كى تزحلف

ُدْفُت الدواَء وغريه، أي بَللته مباء أو بغريه، فهو َمدوٌف وَمْدُووٌف وكذلك ِمْسٌك َمدوٌف، أي مبلول  ]دوف[
ام إال حرفان: مسك مدووف وثوب ويقال مسحوق وليس أييت مفعول من ذوات الثالثة من بنات الواو ابلتم

ل الضمة على الواو. والياء أقوى على مصوون، فإن هذين جاءا اندرين. والكالم مدوف ومصون، وذلك لثق
احتماهلا منها، فلهذا جاء ما كان من بنات الياء ابلتمام والنقصان حنو ثوب خميط وخميوط على ما فسرانه يف 

 ( ، وهو من الواو. قال الشاعر1م نبيط الشأم )ابب الطاء. ودايف: موضع ابجلزيرة، وه
_________ 



رة القاموس دايف ككتاب قرية ابلشأم أو ابجلزيرة أهلها نبط الشأم، ينسب ( قوله وهم نبيط الشأم اخل. عبا1)
 إليها االبل والسيوف. أو ايؤها منقلبة عن واو
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( حبوران يعصرن السليط أقاربه قوله " يعصرن " إمنا هو على لغة من يقول: أكلوين 1ولكن دايىف أبوه وأمه )
 ليل.الرباغيث. ومجل دايىف، وهو الضخم اجل

 فصل الذال
ذرف الدمع يذرف ذرفاو ذرفاان، أي سال. يقال ذرفت عيُنه، إذا سال منها الدمع. واملَذاِرُف:  ]ذوف[

 َرفاُن: املشُي الضعيُف. وَذرََّف على املائة َتْذريفاً، أي زاد.املدامُع، والذَ 
الرجل يف القتال، أي إذ رعفت االبل ابلذال والدال مجيعاً، أي مضت على وجوهها. واذرعف  ]ذرعف[

 استنتل من الصف.
ؤاٌف، أي الُذعاُف: السمُّ. وطعاٌم َمْذعوٌف. وذعفت الرجال: أي سقيته الذعاف. وموٌت ُذعاٌف وذ ]ذعف[

 سريع يعجل القتل.
_________ 

 ( يف بعض النسخ زايدة: " الفرزدق يهجو عمرو بن عفراء ".1)
 (4 -صحاح  - 172)
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: السريُع مثل الَذميِل، وقد َذفَّ َيِذفُّ ابلكسر. وخفيٌف ذفيف، إى سريع. الذف: االجهاز الَذفيفُ  ]ذفف[
( : ملا رآين ُأْرِعَشْت أطرايف كان مع 1على اجلريح، وكذلك الِذفاُف. ومنه قول العجاج أو رؤبة يعاتب رجاًل )

قيل للسم القاتل: ِذفاٌف. وقد َذفَـّْفُت ِذفاف قال أبو عبيد: يروى ابلذال والدال مجيعاً ومنه الَشْيِب من ال
على اجلريح َتْذفيفاً، إذا أسرعَت قْتله. والِذفاُف أيضاً: املاء القليل، ومنه قول أيب ذؤيب يذكر القرب: يقولون 

 ِد وذفافة ابلضم: اسم رجل.ملَّا ُجشَِّت البئُر َأْوِردوا وليس هبا أدىن ُذفاٍف ِلوارِ 
 غر األنف واستواء األرنبة. تقول: رجٌل َأْذَلُف بني الذلف،الَذلُف ابلتحريك: صِ  ]ذلف[



_________ 
 : هو للعجاج ال لرؤبة713( قال ابن برى: هو لرؤبة. وىف التكملة للصغاىن ص 1)

(4/1362) 

 

 انوامرأة ذلفا من نسوٍة ُذْلٍف. ومنه مسِ يت املرأُة. قال الشاعر: إمنا الَذْلفاُء ايُقوَتٌة أخرجت من كيس دهق
 الذيفان والذيفان: السم القاتل. ]ذبف[

 فصل الزاء
. أبو زيد: َرُؤْفُت ابلرجل َأْرُؤُف به رَْأَفًة َورآَفًة، ورََأْفُت به َأرَْأُف، ورئفت به رأفا. الَرْأَفُة: أشدُّ الرمحةِ  ]رأف[

ً هو  قال: كل من كالم العرب: فهو رَءوٌف على َفعوٍل. قال كعب ابن مالك األنصاري: نُطيعُ  نَِبيَّنا ونُطيُع َرابَّ
 ر: يرى للمسلني عليه حقا كفعل الوالد الرؤف الرحيمالرمحُن كان بنا َرُؤوفا ورؤف أيضا على فعل، قال جري

الَرْجَفُة: الزلزلُة. وقد رََجَفِت األرض تـَْرُجُف رَْجفاً. والَرَجفاَن: االضطراُب الشديُد. الَرجَّاُف: البحُر،  ]رجف[
 ( :1الضطرابه. قال الشاعر ) مسِ ي بذلك

_________ 
 ( مطرود بن كعب اخلراعى يرثى عبد املطلب1)
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( واالرجاف: واحد أراجيف االخبار. وقد 1املطعمون الشحم كل َعِشيٍَّة حىتَّ تغيب الشمُس يف الرحاف )
 أرجفوا يف الشئ، أي خاضوا فيه.

 ( :2وله الشاعر )زبد الرقيق. ومنه قالرخف والرخفة: ال ]رجف[
أرخف زبد أيسر أم هنيد * يقول: أرقيق هو أم غليظ. والرخف أيظا: العجني الكثري املاء املسرتخى. وقد رجف 

العجني رخفا، مثال َتِعَب تـََعباً. وأْرَخْفُتُه أان. ويقال: صار املاء رَْخَفًة، أي طيناً رقيقاً، وقد حُيَرَُّك ألجل حرف 
 لق.احل

_________ 
واالبيات: اي أيها الرجل احملول رحله هال نزلت آبل عبد مناف هبلتك أمك لو نزلت بدارهم ضمنوك من ( 1)

جرم ومن إقراف املنعمني إذا النجوم تغريت والظاعنني لرحلة االيالف واملطعمني إذا الرايح تناوحت حىت 



 تغيب الشمس يف الرجاف
 ( جرير2)
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 والرخف أيضا: ضرب من الصبغ.
ه معك، وذلك املوضع الذى الَرْدُف: املُْرَتَدُف، وهو الذي يركب خلف الراكب. وَأْرَدفْـُتُه أان، إذا أرَكبت ]ردف[

يركبه رداف. وكل شئ تِبَع شيئاً فهو ِرْدَفُه. وهذا أمٌر ليس له ِرْدٌف، أي ليس له تَِبَعٌة. والِرْدُف يف الشعر: 
حرف الروى ليس بينهما شئ، فإن كان ألفاً مل جَيْْز معها غري ها، حرف ساكن من حروف املدو اللني يقع قبل 

لياء. والِرْدفاِن: الليُل والنهاُر. والرداَفُة: االسُم من إْرداِف امللوك يف اجلاهلية. وإن كان واوا جاز معها ا
ناس، وإذا غزامللك والِرداَفُة: أن جيلس امللك وجيلس الرْدُف عن ميينه، فإذا شرب امللك شرب الِرْدُف قبل ال

كتيبُة امللك أخذ الردف املرابع. قعد الِرْدُف يف موضعه وكان خليَفته على الناس حىت  ينصرف، وإذا عادت  
وكانت الردافة يف اجلاهلية لبىن يربوع، النة مل يكن يف العرب أحد أكثر غارة على ملوك احلرية من بىن يربوع، 

 كفوا عن أهل العراق الغارة. قال جرير وهو من بىن يربوع:فصاحلوهم على أن جعلوا هلم الردافة وي
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. والردف: الكفل والعجز. ربعنا ورادفنا امللوك فظللوا وطاب االحاليب الثمام املنزعا وطاب، مجع وطب اللنب
ي يـَُنوء من والرديف: املرتدف، واجلمع رداف والَرديُف: جنٌم قريٌب من النسر الواِقع. والَرديُف: النجُم الذ

املشرق إذا غاب رقيُبه يف املغرب. وَرِدَفُه ابلكسر، أي تَِبَعُه يقال: كان نزل: هبم أمٌر َفرِدَف هلم آخُر أعظُم 
بَـُعها الرَّاِدَفُة{ . والروادف: رواكيب النخلة. والراد يف، على فعاىل ابلضم: احلداة منه. قال تعاىل: }تَـ  تـْ

م خلفه اآلخر. قال ليبد: عذافرة تقمص ابلرداىف ختوهنا نزويل وارحتايل وأردفه واألعواُن، ألن ه إذا أعيا أحده
إذا اجلوزاء أردفت الثراي ظننت آبل أمر: لغة يف ردفه، مثل تبعه وأتبعه مبعىن. قال خزمية بن مالك بن هند: 

 فاطمة الظنوان يعىن فاطمة بنت يذكر بن عنزة أحد القارظني. وأردفت النجوم، أي توالت.
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، أي ال حتمل َرديفاً. ومرادفة اجلراد: ركوب الذكر األنثى والثالث عليهما. ويقال: هذه دابة ال ُتراِدفُ 
واالْرتداُف: االستدابُر. يقال: أتينا فالان فارتد فناه، أي أخذانه من وراثه أخذا، عن الكسائي. واسرتدفه، أي 

 صمعي: تعاونوا عليه وَتراَدفوا، مبعىن.سأله أن يردفه. والرتادف: التتابُع. قال األ
( وَرَسفاانً. وحكى أبو زيد: أرسفت 1ُسف ويـَْرِسُف َرْسفاً )الَرَسفاُن: مشُي املقيَِّد. وقد َرَسَف يـَرْ  ]رسف[

 االبل، أي تركتها مقيدة.
. وقد َرَشَفُه يـَْرُشُفه ويـَْرِشُفه ) ]رشف[ ه. ويف املثل: " الَرْشُف أنقُع "، ( ، واْرَتَشَفُه، أي امتص  2الَرْشُف: املصُّ

 ش والَرُشوُف: املرأُة الطيبة الفم.أي إذا تـََرشَّْفَت املاء قلياًل قلياًل كان أسكَن للعط
_________ 

 ( وزاد يف القاموس: ورسيفا.1)
 ( وزاد يف القاموس: ورشفه كسمعه2)
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 ٌة َمْرصوٌف بعضها إىل بعض. قال العجاج:، وهي حجار الَرَصَفُة ابلتحريك: واحدة الَرَصفِ  ]رصف[
( * يقول: مزج هذا الشراب من ماء رصف انزع رصقا آخر، النه أصفى له 1من رصف انزع سيال رصفا )

وأرق، فحذف املاء وهو يريده، فجعل مسيله من رصف إىل رصف منازعة منه إايه. والرصفة أيضا: واحدة 
لُرْعِظ. والَرْصُف ابلتسكني: املصدر منهما مجيعاً. تقول: َرَصْفُت ْلوى فوق االرصاف، وهي الَعَقُب الذي يُـ 

احلجارَة يف البناء أرصقها رصفا، إذا ضممت بعضها إىل بعض. وَرَصْفُت السهم َرْصفاً، إذا شددَت على رُْعِظِه 
 عقبة. ومنه قول الراجز:

وَرَصَف قدميه، أي ضم إحدامها إىل ي ال يليق. وأثر يب سنخه مرصوف * ويقال: هذا أمر ال يـَْرُصُف بك، أ
 االخرى.

_________ 
 ( قبله:1)

 فشن يف االبريق منها نزفا * وبعده:
 َحىتَّ تَناهى يف َصهاريِج الَصفا:
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وتراصف القوم يف الصفِ  أي قام بعضهم إىل ِلْزِق بعض. والَرصوُف: املرأُة الضي قُة الَفْرِج. وعمٌل َرصيٌف 
 ، أي حمكم رصني. ورصافة: موضع.وجواٌب َرصيفٌ 

ا عليها ( . ويف املثل: " ُخْذ ِمَن الَرْضَفِة م1الَرْضُف: احلجارُة احملماُة يُوغُر هبا اللنب، واحدهتا َرْضَفٌة ) ]رضف[
: ُيْشوى على ". وَرَضَفُه يـَْرِضُفُه ابلكسر، أي َكواه ابلَرْضَفِة. والَرضيُف: اللنُب يـُْغلى ابلَرْضَفِة. وِشواٌء َمْرضوفٌ 

الَرْضِف. واملَْرضوَفُة: الِقْدُر أُْنِضَجْت ابلَرْضِف. قال الكميت: وَمْرَضوَفٍة مل تـُْؤِن يف الطبِخ طاهياً َعِجْلُت إىل 
 ر ِها حني َغْرَغرا مل تـُْؤِن، أي مل حتبس ومل تبطى.حُمْوَ 

 ( ابلضم لغٌة فيه ضعيفة.2يـَْرُعُف. وَرُعَف )الُرعاُف: الدُم خيرج من األنف. وقد َرِعَف الرجُل يـَْرَعُف و  ]رعف[
_________ 

 ( يف القاموس: " وحترك ".1)
 ( رعف من ابب قطع، ونصر.2)
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ِمها للَطعن، أو ملا يقطُر منها من الدم. وَرَعَف الفرس يـَْرُعُف ويـَْرَعُف، أي سبق ويقا ل: رماح رواعف، إما لتَـَقدُّ
. واْسرَتَْعَف احَلصى مْنِسَم البعري، أي أدماه. والراِعُف: الفرُس الذي يتقدَّم اخليل. وتقدَّم. واْسرَتَْعَف مثله

. ويقال: فعلت ذاك على الرغم من َمراِعِفِه، مثل َمراِغِمِه. وَأْرَعَفُه، أي والراِعُف: طرُف األرنبة، وأنُف اجلبل
 ( :1)أعجله. وَأْرَعَف قربته، أي. مألها حىت ترعف. منه قول الراجز 

( * وراعوفة البئر: صخرة ترتك يف أسفل البئر إذا احتفرت تكون هناك، فإذا 2يرعف أعالها من امثالئها )
لَس املُنَـقِ ي عليها. ويقال: هو حجر يكون على رأس البئر يقوم عليه املستقى. وىف احلديث أرادوا تنقية البئر ج

لعة ودفن حتت راعوفة البئر. وفيها لغان راعوفة أنَّه صلى هللا عليه وسلم حني سحر جعل سحره يف جف ط
 وأرعوفة ابلضم، حكامها أبو عبيد

_________ 
 ( عمر بن جلا.1)
 ( قبله:2)

 علبة من إذرائها * وبعده:حىت ترى ال
 إذا طوى الكف على رشائها:
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شواء والنشيل والرغف ( : إن ال1الَرغيُف من اخلبز، واجلمع أرغفة ورغف ورغفان. قال الراجز ) []رغف
 والقينة احلسناء والروض االنف للطاعنني اخليل واخليل قطف

: املصُّ والرَتَشُُّف. وقد َرفـَْفتُ  ]رفف[ : شبُه الطاِق، واجلمع رُفوٌف. وَرفٌّ من ضأٍن، أي مجاعة. والَرفُّ  الَرفُّ
أورفنا فليقتصد. و " ماله حاف وال راف ".  َأُرفُّ ابلضم. وفالٌن يـَُرفُّنا، أي حَيوطُنا. ويف املثل: " َمْن حنفا

( . قال 2ورف لونه َيِرف ابلكسر َرف اً وَرفيفاً، أي برَق وتألأل. وثوٌب َرفيٌف وشجٌر رفيٌف، إذا تـََندَّْت )
ابس روبُُه َتْشفي املُتَـيََّم ذا احلراره والرفرف: ثياب خضر تتخذ منها احملاألعشى يذكر ثـَْغر امرأة: وَمهاً َتِرفُّ غُ 

 ( الواحدة َرفْـَرَفٌة، والَرفْـَرُف أيضا3)
_________ 

 ( لقيط بن زرارة.1)
 ( يف اللسان " إذا تندى ".2)
 ( مجع حمبس وهو سرت الفراش، وىف اللسان: " يتخذ منها للمجالس "3)
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، إذا حرَّك جناَحيه حول ( . وَرفْـَرَف الطائر1كسر اخلباء وجوانب الدرع وما تدىل  منها، الواحدة َرفْـَرٌف )
ا مَس وا الظليَم بذلك، ألنه  الشئ يريد أن يقع عليه. والَرْفراُف: طائٌر، وهو خاطُف ظلِ ِه، عن ابن سلمة. ورمبَّ

 ناحيه مث يعدو.يـَُرْفِرُف جب
سان إذا كان قائماً. ( : هَبْراَمُج الرَبِ . والرانِفُة: أسفُل األلية وطرُفها الذي يلي األرَض من اإلن2الَرنُف ) ]رنف[

وَأْرنـََفِت الناقُة أبذنيها، إذا أرختهما من االعياء. وىف احلديث: " كان صلى هللا عليه وسلم إذا أنزل عليه 
 تذرف عيناها وترنف أبذنيها من ثقل الوحى ". الوحى وهو على القصواء

 ( .3َأْرَهْفُت سيفي، أي َرقَـّْقُتُه، فهو مرهف ) ]رهف[
_________ 

 ورفرفة أيضا.( 1)
 ( ابلفتح، وحيرك أيضا.2)



( ورهف السيف كمنع: رققه كأرهفه: ورهف ككرم رهافة ورهفا حمركة: دق ولطف. وفرس مرهف: خامص 3)
 . قاموسوهو عيب. اه البطن متقارب الضلوع،
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ِت الريَف. وَأْريـَْفنا، أي صران الريُف: أرٌض فيها زرٌع وِخصٌب، واجلمع َأْرايٌف. وراَفِت املاشيُة، أي َرعَ  ]ريف[
 .إىل الرِيِف. وَأراَفِت األرُض، أي َأْخَصَبْت. وهي أرٌض رَيِ َفٌة بتشديد الياء

 فصل الزاى
 ( زَْأفاً: أعجلته. وَأزَْأَف فالانً بطُنه: أثقله فلم يقدر أن يتحرك.1زَأْفُت الرجل ) ]زأف[

َحَف الَداب، إذا مضى ُقُدماً. والزاِحُف: السهُم يقع دون الَغرض ( زَْحفاً: مشى. ويقال: زَ 2زََحَف إليه ) ]زحف[
. والصيبُّ يـَْزَحُف على األرض قبل أن ميشى.مث يـَْزَحُف إليه. والَزْحُف: اجليُش يزَحفوَن إ  ىل العدو 

_________ 
 ( زأف كمنع.1)
 ( زحف إليه كمنع زحفا، وزحوفا، وزحفاان: مشى.2)
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يا فجر ِفْرَسَنُه يقال هو يـَْزَحُف، وهي إيل زواحف، الواحدة زاحفة. قال الفرزدق: مستقبلني والبعري إذا أع
ِر على َعماِئمنا تـُْلقى وَأْرُحِلنا على َزواِحَف نـُْزجيها حَماسرِي مشاِل الشاِم تضرِبنا حباِصٍب َكنديِف القطِن َمْنثو 

فهو مزحاف، قال أبو زبيد الطأىي: كأنَّ أْوَب َمساحي وكذلك َأْزَحَف البعري فهو مزحف. وإذا كان ذلك عادته 
ابـ ُته. وَمزاِحُف ( على جوٍن مزاحيِف وأزحف الرجل، إذا أعيا بعريُه أو د2( القوِم فْوقَـُهُم طرٌي َتعيُف )1)

ا. قال اهلذيل ) وتـََزحََّف ( 4( : َكَأنَّ مزاحف احليات فيها قبيل الصبح آاثُر الِسياِط )3احلي ات: مواضُع َمَدهبِ 
 إليه، أي متََشَّى. والَزحوُف من النوق: اليت جترر رجليها إذا مشت.

_________ 
 ( يف اللسان: " حىت كأن مساحى ".1)
 ري حتوم ".( يف اللسان: " ط2)



 ( املتنخل.3)
 ( صواب روايته: " فيه ". وقبله: شربت جبمه وصدرت عنه وأبيض صارم ذكر إابطى4)

(4/1368) 

 

ْحَفَتنْيِ: انُر الِشيِح واأَلالِء، ألنَّه يسرع االشتعال فيهما فيزحف عنهما. وقبل ال مرأة من العرب: ما لنا وانر الزَ 
 تني.نرا كن رسحا، فقالت: أرسحتنا انر الزحف

قال االصمعي: الزحلوفة: آاثر تـََزجلُِّ الصبياِن من فوق الَتل إىل أسفله، وهي لغُة أهل العالية، ومتيم  ]زحلف[
وله ابلقاف، واجلمع زَحاِلُف وزَحاليُف. وقال ابن األعرايب : الزحلوفة: مكان منحدر مملس، الهنم يـَتَـَزْحَلفوَن تق

كأنَّ َسراهَتا َصفا ُمْدُهٍن قد زلقته الزحالف واملدهن: نقرة يف اجلبل َيسَتنِقُع   فيه. وأنشد ألوس: يـَُقلِ ُب قـَْيدوداً 
 ( :1فيها املاء. وقال آخر )

( * قال: والزحلفة كالدحرجة والدفع. يقال: زَْحَلْفُتُه فـَتَـَزْحَلَف. قال العجاج: 2وأوشال محتها الزحالف )مثاد 
 ابلراح كى تزحلفاوالشمُس قد كادْت تكون َدنَفا َأْدفـَُعها 

_________ 
 ( مزاحم العقيلى.1)
 ( صدره:2)

 بشاما ونبعا مث ملقى سباله:
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ٍه مزوٍَّر. واملَُزْخَرُف: املزين. وزخارف املاء: طرائقه.الُزْخُرُف:  ]زخرف[  الذهُب مثَّ ُيَشبَُّه به كل مموَّ
َاْزَرَف يف املشي، أي أسرع. وانقٌة َزروٌف وِمْزراٌف، أي سريعٌة، وقد َزَرَفْت. وَأْزَرفْـُتها أان، أي حتثتها.  ]زرف[

 ومنه قول الراجز:
ِرَف اجلرُح ابلكسر يـَْزَرُف َزَرفاً، أي ُغِفَر وانتَقَض بعد الربِء. والَزراَفُة ابلفتح: يُزرِفها اإلْغراُء أيَّ َزْرٍف * وزَ 

 من الناس. وكان القناىن يقوله بتشديد الفاء. والزرفات: اجلماعات. والزرافة والزرافة بفتح الزاى اجلماعةُ 
 وضمها خمففة الفاء: دابة يقال له ابلفارسية: " اشرت كاوپلنك ".

زُعاٌف، ( ، أي قتَله مكانه. كذلك أزعفه، إذا قتله قتاًل سريعًا. وُسمٌّ زُعاٌف، وموٌت 1َزَعَفُه َزْعفاً ) ]زعف[



 ( : القصري. وأصل2وُذَؤاٌف، أيضاً ابهلمز مثل زعاف. والزعنفة ابلكسر )
_________ 

 ( من ابب منع.1)
 ( ابلفتح أيضا2)
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ُعه. قال أوس ابن حجر: فما زال يـَْفري البيَد حىت  كأمنا قوائُمُه يف جانِبَـْيِه الَزعاِنِف أطراُف األدمِي وأكار 
 الَزعاِنُف أي كأهنا معل قٌة ال متسُّ األرض من سرعته.

الزغفة تسكن وحترك، وهى الِدرُْع اللينُة. وقال الَشيباين: هي الواسعة، واجلمع زغف وزغف. قال  ]زعف[
 ، أي زاد. ورجل مزغف: هنم رغيب.االصمعي: يقال َزَغَف يف حديثه

. وَزفَـ  ]زفف[ ْفُت الِزفُّ ابلكسر: صغار ريش النعام والطائر. يقال: َهْيٌق َأَزف بنيِ  الَزَفِف، أي ذو ِزف  ملتفٍ 
َحف ُة اليت تزف العروس إىل زوجها َأُزفُّ ابلضم َزفَّاً وزِفافاً، وَأْزفـَْفُتها، وازدففتها، واْزَدفـَْفتها مبعىًن. وامِلَزفَُّة: املِ 

فيها العروس، حكى ذلك عن اخلليل. والزفيف: السريع: مثل الَذفيِف. يقال: َزفَّ الظليُم والبعرُي َيِزفُّ 
سرع. وَأَزفَُّه صاحبه. وَزفَّ القوُم يف مشيهم، أي أسرعوا، ومنه قوله تعاىل }فَأقْـَبلوا إليه ابلكسر َزفيفاً، أي أ

 َيزِف وَن{ .
 (4صحاح  173)
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، وهو ُهُبوٌب ليس ابلشديد، ولكنه يف ذلك ماض. والزفزفة:  ويقال للطأتش احللم: قد زف رَْألُُه. والريُح َتِزفُّ
 حنني الريح وصوهتا يف الشجر. وهي ريٌح َزْفزاَفٌة وريح زفزف.

ا ماء الصهاريح : حىت إذ (1الَزَلَفُة ابلتحريك: املَْصنَـَعُة املمتلئُة، واجلمع زلف. ومنه قول الراجز ) ]زلف[
نشف من بعد ما كانت مالء كالزلف وهى املصانع. واملزالف: الرباغيل، وهى البالد اليت بني الريف والرب ، 

 أوالد كم ُكْم َوالالَواحدُة َمْزَلَفٌة. وَأْزَلَفُه، أي قـَرَّبَُه. والُزْلَفُة والُزْلفى: الُقْربَُة واملنزلُة. ومنه قوله تعاىل: }َوما َأْموالُ 
ابلىت تقربكم عندان زلفى{ ، وهي اسُم املصدر، كأن ه قال ابلىت تقربكم عندان ازدالفا. وقول العجاج: انج طواه 

 االين مما وجفا طى اللياىل زلفا فزلفا مساوة اهلالل حىت احقوقفا



_________ 
 ( العماين1)
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( . والزلف 1الطائفة من أو ل الليل، واجلمُع زلف وزلفات )يقول: منزلة بعد منزلة ودرجة بعد درجة. والزلفة: 
 ( : موضع مبكة.3( : التقدم أىب عبيد. وتزلفوا وازدلفوا، أي تقدموا. ومزدلفة )2)

ه قول رؤبة: فيه ازدهاف أميا الزهف: اخلفة ويقال: اْزَدَهَفُه، وفيه اْزِدهاٌف، أي استعجاٌل وتقحم. ومن ]زهف[
 ( نصب أميا على احلال. وقال آخر:4مع التحالف )ازدهاف قولك أقواال 

يهوين ابلبيد إذا الليُل اْزَدَهف * أي دخل وتـََقحََّم. وحكى ابن االعرايب: أزهفت له حديثا، أي أتيته ابلكذب. 
ابَُة أي صرعته. قال الشاعر )  ( .5ويقال َأْزَهَفْتُه الدَّ

_________ 
 ( وزلفات، وزلفات.1)
 ( والزليف أيضا.2)
 ( هي موضع بني مىن وعرفات.3)
 ( يف اللسان: " مع اخلالف ".4)
 وىف اللسان أهنا مية بنت ضرار الضبية ترثى أخاها ( يف نسخة زايدة " هي اخلنساء " اه5)
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( وأزهف الشئ وازدهف، أي ذهب به فهو مزهف. 1وخيل تكدس ابلدار عني وقد أزهف الطعن أبطاهلا )
 َدَهَفُه، أي ذهب به وأهلكه.وأزهفه فالن وازْ 

َفُة من النوق: املختالة. ومنه ق ]زيف[  ول عنرتةزاَف البعرُي َيزيُف، أي تَبخرَت يف ِمشيته. والَزايَّ
_________ 

( شعر كما يف اللسان: لتجر احلوادث بعد امرئ بوادي أشائني أذالهلا كرمي ثناه وآالؤه وكاىف العشرية ما 1)
ذا قدمة إذا سربل الدم أكفاهلا وَخلَّْت ُوعواًل أشارى هبا وقد أزهف الطعن أبطاهلا ومل مينع  غاهلا تراه على اخليل



خلخاهلا قوله: أشارى مجع أشران من االشر، وهو البطر. ويقال: زهف  احلى رث القوى ومل ختف حسناء
 للموت، أي دانله.
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( وكذلك احلمام عند احلمامة، إذا جر الذانىب ودفع 1)ينباع من زفرى غضوب جسرة زايفة مثل الفنيق املكدم 
َمُه مبؤخَّره واستدار عليها. ودرهٌم زَْيٌف وزاِئٌف. وقد زاَفْت عليه الدراهم، وز   يفتها أان.ُمَقدَّ

 فصل السني
 ْت.( ، أي تشقَّقْت وتشعََّث ما حول األظفار، مثل َسَعفَ 2]ساف[ أبو زيد: َسِئَفْت َيُده َتْسَأُف َسْأفاً )

الَسْجُف والِسْجُف: السرْتُ. وَأْسَجْفُت السرت، أي أرسلته. وقوله النابغة: حنلت سبيل أتى كان  ]سجف[
  فالَنَضِد مها مصرعا الِسرت يكوانن يف مقدَّم البيت، وَأْسَجَف الليُل، مثل َأْسَدَف.حيبسه وَرفَـَّعْتُه إىل الَسْجَفنْيِ 

_________ 
بل، واملكدم: الذى كدمته. الفحول. وىف اللسان: املكرم ابلراء وهو خطأ وصوابه ( الفنيق: الفحل من اال1)

 ابلدال املهملة من الكدم وهو العض أبدىن الفم.
 منع( من ابب فرح، و 2)
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السحفة: الشحمة الىت على الظهر امللتزقة ابجللد، فيما بني الكتفني إىل الوركني، عن ابن السكيت.  ]سحف[
إذا َقَشْرَتُه من كثرته مث شويَته، وما قشرته منه فهو  د َسَحْفت الشحَم عن ظهر الشاة َسْحفاً، وذلكقال: وق

الَسحيفُة. وإذا بلغ مِسَُن الشاِة هذا احلدَّ قيل شاٌة َسحوٌف، وانقٌة َسحوٌف. والَسحيَفُة: املَْطرُة جَترُف ما مر ْت 
طحنْت.  لرحى وَسحيَفها. قال أبو يوسف: هو صوهُتا إذابه. وَسَحَف رأَسه، أي َحَلَقه. ومسعت حفيف ا

 والُسحاُف: الِسلُّ، يقال رجٌل َمْسحوٌف.
( اجلوع: رقته وهزاله. يقال به: َسْخَفٌة من جوع. والُسْخُف ابلضم: رق ُة الَعقِل. وقد 1سحفة ) ]سخف[

 (2َسُخف الرجل ابلضم َسخافًة فهو سخيف. وساخفته مثل حامقته. )
 ل األصمعي: الَسْدَفُة والُسْدَفُة يف لغةقا ]سدف[

_________ 



 ( ابلفتح ويضم.1)
 ( وثوب سخيف: دقيق الغزل خفيف النسج2)
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جند: الظلمة، وىف لغة غريهم الَضوُء وهو من األضداد. وكذلك الَسَدُف ابلتحريك. وقال أبو عبيد: وبعضهم 
اً، كوقِت ما بني طلوع الَفْجِر إىل اإلسفار. وقد َأْسَدَف الليل، أي  اختالَط الضوِء والظلمِة معجيعل الُسْدَفةَ 

 أظلَم. ومنه قول العجاج:
( * وَأْسَدْفُت املرأُة الِقناَع، أي أرسلْته. والَسَدُف: الليُل. قال الشاعر: َنزوُر 1وَأْقَطُع الليَل إذا ما َأْسَدفا )

ِلِم والَسَدُف أيضاً: الُصبُح وإقبالُه، ذكره الفراء، وأنشد لسعد القرقرة: ِه أَبْرَعَن كالَسَدِف املُظْ العدوَّ على أَنْيِ 
حنن بغرس الودى أعلمنا منا بركض اجلِياِد يف الَسَدِف وَأْسَدَف الصبُح، أي أضاء. ويقال َأْسِدف الباَب، أي 

يُف: الَسناُم. ومنه قول َأْسَرجوا من الِسراج. والَسدافتحه حىت يضئ البيت. ويف لغة هوازن: َأْسَدفوا، أي 
 الشاعر

_________ 
 ( قبله:1)

 أدفعها ابلراح كى تزحلفا:
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 (1* تركناه واخرتان السديف املسرهدا )
، إذا أغفلته وجهلته. الَسَرُف: ضدُّ القصِد. والَسَرُف: االغفال واخلطأ وقد سرفت الشئ ابلكسر ]سرف[

صحاب له من املسجد مكاان فأخلفهم، فقيل له يف ذلك فقال: وحكى االصمعي عن بعض االعراب وواعده أ
" مررت بكم فسرفتكم " أي أغفلتكم. ومنه قول جرير: أعطؤا هنيدة حَيْدوها مَثانَِيٌة ما يف َعطاِئِهُم من وال 

وحيرموه املستحق. ورجل سرف الفؤاد، أي خمطئ الفؤاد خيطئون موضع العطاء أبن يعطوه من ال يستحق 
 قال طرفة: إنَّ امرًأ َسِرَف الفؤاِد َيرى َعَساًل مباٍء َسحابٍَة َشْتمي والسرف: الضرواة. وىف احلديث: " إن غاِفُله،

_________ 



 ( صدره:1)
 ر يف مادة خ ص فإذا ما اخلصيف العوثباىن شاءان * والشعر لناشرة بن مالك يرد على احملنبل، وم
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واالسراف يف النفقة: التبذير.  ْمِر ". ويقال: هو من االسراف. وسرف: اسم موضع.ِللَّْحِم َسَرفاً َكَسَرِف اخلَ 
ومسرف: لقب مسلم بن عقبة املرى صاحب وقعة احلرة، النه قد أسرف فيها. قال على ابن عبد هللا بن 

ا من عباس: هم منعوا ذمارى يوم جاءت كتائب مسرف وبىن اللكيعه والسرفة: دويبة تتخذ لنفسها بيتا مربي
على مثال الناووس، مثَّ تدخل فيه ومتوت. يقال يف املثل: " هو  دقاق العيدان، تضمُّ بعضها إىل بعض بلعاهبا

أصنُع من ُسْرَفٍة ". وقد َسَرَفِت الُسْرَفُة الشجرَة َتْسرُِفها سرفا، إذا أكلت ورقها، عن ابن السكيت. وسرفت 
إيل. قال  رية السرفة. وإسرافيل: اسم أعجمى، كأنه مضاف إىلالشجرُة فهي َمْسُروَفٌة. وأرٌض َسرَِفٌة: كث

 االخفش: ويقال يف لغة: إسرافني، كما قالوا جربين، وإمساعني، وإسرائني.
 السرعوف: كل شئ انعم خفيِف اللحم. والُسْرعوَفُة: املرأُة الناعمُة الطويلة. ]سرعف[
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( : وإْن أعرضت قلت سرعوفة ها ذنب خلفها 1ال الشاعر )واجلرادة تسمى سرعوفة، وتشبه هبا الفرس. ق
 مسبطر وسرعفت الصىب، إذا أحسنت غذاءه، وكذلك سرهفته. وأنشد أبو عمر:

 إنك سرهفت غالما جفرا
الَسْعَفُة ابلتسكني: قروٌح خَترج برأس الصيب، تقول منه: ُسِعف الغالُم، فهو َمسعوٌف. والَسَعَفُة  ]سعف[

نخِل، واجلمع َسَعٌف. والَسَعُف أيضا: التشعث حوله االظفار. وقد َسِعَفْت َيُدُه ابلكسر، ابلتحريك: غصُن ال
مثل َسِئَفْت. قال ابن السكييت: السعف داء أيخذ يف أفواه اإلبل كاجلَرب يتمع ط منه خرطومها وشعر عينها. 

االسعف من اخليل: االشيب الناصَية، يقال انقٌة سعفاُء وبعرٌي َأْسَعُف، وقد ُسِعَف. ومثله يف الغنم الغرب. و 
 فإذا ابيض ْت كلها فهو االصبغ. وأسعفت الرجال حباجته، إذا قَضيَتها له. واملُساَعفُة املوااتُة واملساعدُة.

_________ 
 16( هو امرؤ القيس. ديوانه ص 1)
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ْفُت اخلوَص َأُسفُُّه ابلضم السفيف: حزام الرحل. مسفيفة من خوٍص: نسيجٌة من خوٍص. وقد َسفَ  []سفف
َسفَّاً وَأْسَفْفُتُه أيضاً، أي نسجُته. وسففت الدواء ابلكسر أسففته مبعىن، إذا أخذَته غري ملتوٍت، وكذلك 

ل َسُفوِف حبِ  الرماِن وحنوه. وُسفٌَّة من الَسويُق. وكلُّ دواٍء يؤخذ غرَي معجون فهو َسفوٌف بفتح السني، مث
بٌَّة منه وقـُْبَضٌة. وَأَسفَّ وجَهه النؤور، أي ذر عليه. قال ضابئ بن احلارث الرُبْمجُِيِ  يصف الَسويِق ابلضم، أي حَ 

ا ُأِسفَّ َصلى انٍر فَأصبح َأْكحال ويف احلديث: " كأمنا ُأِسفَّ وجْ  هُه " أي تغريَّ ثورًا: شديُد َبريِق احلاجبني كأمن 
ْجُع وامِشٍة ُأِسفُّ نـَُؤورُها ِكَففاً تـََعرََّض فوقهن ِوشاُمها وجهه، فكأنه ُذرَّ عليه شئ غريه. قال لبيد: أو رَ 

واإِلْسفاُف: شدة النظر وحدته. وىف احلديث أن الشعىب كره أن يسف الرجل النظر إىل أمه وابنته وأخته. 
 ض. قال عبيد بن االبرص يذكر سحااب تدىل  حىتَّ قرب من األرض:وأسفت السحابة، إذا َدَنْت من األر 
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ُعُه َمْن قام ابلراِح وكذلك الطائر إذا دان من االرض يف طريانه.  دانٍ  ُمِسفٍ  فـَُوْيَق األرِض َهْيَدبُُه يكاد َيْدفـَ
والسفساف: الردئ من كل شئ، واالمر احلقري وىف احلديث: " إنَّ هللا حيب َمعايلَ األمور ويكره سفسافها " 

َمداقَّ األمور، ومنه قيل للئيم العطية: مسفسف. ي تـَتَـبََّع ويروى " ويبغض ". وقد أسف الرجُل، أ
والسفساف: مادق من الرتاب. واملَُسْفِسَفُة: الريُح اليت تثريه وجتري فـَُوْيَق األرض. والَسْفَسَفُة: انتخال الدقيق 

 وحنوه.
ا من فضة{ الَسْقُف للبيت، واجلمع ُسقوٌف وسقف أيضا عن االخفش مثل رهن ورهن. وقرئ }سقف ]سقف[

ال الفراء: سقف إمنا هو مجع سقيف، كما يقال كثيب وكثب. وقد سقفت البيت َأْسُقُفُه َسْقفاً. والَسْقُف: وق
السماُء. ويقال أيضاً: حلٌَْي َسْقٌف، أي طويٌل مسرتٍخ. والَسقاِئُف: ألواُح السفينِة، كلُّ للوح منها سقيفة. 

 والسقيفة: الصفة، ومنه سقيفة بىن ساعدة
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( فال يعرف ما هو. والَسَقُف ابلتحريك: طوٌل يف احنناٍء. يقال: 1وأما قول احلجاج: إايى وهذه السقفاء )
رجٌل َأْسَقُف بنيِ  الَسَقِف. قال ابن السكيت: ومنه اْشُتقَّ ُأْسُقُف النصارى، ألَنَّه يتخاشع، وهو رئيٌس من 

 رؤسائهم يف الدين.
( 2األساِكَفِة. واأُلْسكوُف لغة فيه وقول الشماخ: مل يبق إال منطق وأطراف )اإلْسكاُف: واحُد  سكف[]

 ( :3وشعبتا ميس براها إسكاف إمنا هو على التوهم، كما قال آخر )
 ( :5( * وقال آخر )4مل تدر ما نسج الريندج )

 ( *6ومل تذق من البقول فستقا )
_________ 

اموس: وقل احلجاج إايى: وهذه السقفاء، تصحيف، صوابه: احلجاج اخل. عبارة الق ( قوله وأما قول1)
 . كتبه مصحح املطبوعة االوىل.الشفعاء كانوا جيتمعون عند السلطان فيشفعون يف املريب اه

 ( بعده:2)
 وبرداتن وقميص هفهاف

 ( ابن أمحر.3)
 ( متامه: " قبلها " وعجزه:4)

 ودراس أعوص دارس متخذد
 بو خنيلة.( أ5)
 برية مل أتكل املرققا:( قبله. * 6)
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 ( :1قال آخر )
( * وقال آخر: " جائف القرعة أصنع "، حسب أن القرعة معمولة. وقول من قال: كل صانع 2كأمحر عاد )

 عند العرب إسكاف، فغري معروف. وأسكفة الباب: عتبته.
ئ ُتَسوَّى به األرض. ويف حديث عبيد بن َسْلفاً، إذا سويتها ابملسلفة، وهى شَسَلْفُت األرَض َأْسُلُفها  ]سلف[

عمري: " أرُض اجلنِة مسلوفٌة " قال األصمعي: هي املستوية أو املَُسوَّاة وَسَلَف َيْسُلُف َسَلفاً، مثال طلب 
د مون، واجلمع َأْسالٌف يطلب طلبا، أي مضى. والقوُم الُسالَُّف: املتقدِ مون. وَسَلُف الرجل: آابؤه املتق

 الَسَلُف: نوٌع من البيوع يعجل فيه الثمنوُسالٌَّف. و 



_________ 
 ( هو زهري.1)
( البيت: فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأمحر عاد مث ترضع فتفطم قوله كأمحر عاد. قال يف مادة )محر( : 2)

ا مل ا قال زهري كأمحر عاد القامة الوزن ملوأمحر مثود لقب قدار بن سالف، عاقر انقة صاحل عليه السالم، وإمن
. كتبه مصحح ميكنه أن يقول مثود، أو وهم فيه. قال أبو عبيد: وقد قال بعض النساب إن مثود من عاد اه

 املطبوعة االوىل.
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وتضبط السلعُة ابلوصف إىل أجٍل معلوٍم. وقد َأْسَلْفُت يف كذا. واْسَتْسَلْفُت منه دراهم وَتَسلَّْفُت، وَأْسَلَفين. 
الُسْلَفُة ابلضم: ما يتعجَّله الرجل من الطعام قبل الَغداء. تقول منه: تسكني: اجِلراَب الضخُم. و والَسْلُف، ابل

َسلَّْفُت الرجل َتْسليفاً. والَتْسليُف أيضاً: التقدمُي. وَسِلُف الرجِل: زوُج أخِت امرأتِه وكذلك سلفه، مثال كذب 
وصٌف ُخصَّ به االانث.  وأربعني أو حَنوها، وهو وكذب، وكبد وكبد. واملسلف من النساء: اليت بلغت مَخساً 

 (2( : فيها ثالث كالدمى وكاعب ومسلف )1قال الشاعر )
_________ 

 ( هو عمر بن أىب ربيعة.1)
( صوابه: " إذا ثالث ". قال: هاج فؤادى موقف ذكرين ما أعرف ممشاى ذات ليلة والشوق مما يشعف إذا 2)

 صورة كالشمس حني تسدف ثالث كالدمى وكاعب ومسلف وبينهن
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والسالفة: انحية مقدَّم العنق من لدن ُمَعلَّق القرِط إىل قـَْلِت الرَتقوِة. والساِلُف والسليف: املتقدم. والسلوف: 
. والُسالُف: ما سال من عصري العنب قبل أن يـُْعَصَر. وُتَسمَّى النافة تكون يف أوائل اإلبل إذا وردت املاء

( 1فاً. وُسالَفُة كلِ  شئ عصرته: أوله. والسلفان: أوالد احلجل، الواحد سلف مثل صرد وصردان )اخلمُر ُسال
. قال أبو عمرو: ومل نسمع سلفة لالنثى، ولو قيل سلفة كما قيل سلكة لواحدة السلكان لكان جيدا. قال 

 محرا وقال آخر: ( : ُأعاِلُج ِسْلفاانً ِصغارًا خَتاهُلُْم إذا درجوا جبر احلواصل2لشاعر )ا
 خطفنه خطف القطامى السلف



السلحفاة بفتح الالم، واحدة السالحف. قال أبو عبيد: وحكى الرؤاسى: سلحفية، مثال بلهنية،  ]سلحف[
 .وهو ملحق ابخلماسى أبلف، وإمنا صارت ايء لكسرة ما قبلها

 قال أبو عمرو: الِسْنُف ابلكسر: ورقة ]سنف[
_________ 

 كصردان ويضم.( وىف القاموس:  1)
 ( القشريى.2)
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 ( تـََقْلُقَل ِسْنِف املَْرخِ 2( : تـََقْلَقَل من فأِس اللجاِم ِلسانُُه )1املرخ. وقال غريه: وعاء مثر املرخ. قال الشاعر )
 ( :3ز )يف َجْعَبٍة صفر وتشبه به آذان اخلليل. قال اخلليل: الِسناُف للبعري مبنزلة اللبب للدابة، ومنه قول الراج

( وقال االصمعي: السناف حبٌل تشدُّه من التصدير مث تقدمه حىت جتعله وراء 4أبقى السناف أثرا أبهنضه )
ا  يـُْفَعُل ذلك إذا مَخَُص بطن البعري واضطرب تصديره. وقد الكر كرة فيثْـُبُت التصديُر يف موضعه. قال: وإمن 

 عليه الِسناَف، وأىب األصمعيُّ إالَّ َأْسنَـْفُت. وامِلْسناُف: البعرُي الذي َسنَـْفُت البعرَي َأْسنُـُفُه وَأْسِنُفُه، إذا شددتَ 
 ( .5تقدم اخليل ) يؤخ ر الرْحل فُيْجَعُل له ِسناٌف. ويقال للذي يقد م الرحل. وَأْسَنَف الفرس، أي

_________ 
 ( هو ابن مقبل.1)
 ( يف اللسان:2)

 تقلقل من ضغم اللجام هلاهتا
 ( مهيان3)
 له:( قب4)

 وقربوا كل مجايل عضه * وبعده:
 قريبة ندوته من حممضه

 174( قال كثري يف تقدمي البعري زمامه: ومسنفة فضل الزمام إذا انتحى هبزة هاديها على السوم ابزل )5)
 (4ح صحا 
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ا مسعت فإذا مسعت يف الشعر مسنقة بكسر النون فهى من هذا، وهي الفرس تَتقدَّم اخلليل يف سريها. وإذ
ا قالوا َأْسنَـُفوا أمرهم، أي أحكموه، وهو  مسنفة بفتح النون فهى الناقة، من السناف، أي ُشدَّ عليها ذلك. ورمبَّ

 ابالسناف ".استعارة من هذا. يقال يف املثل ملن حتريَّ يف أمره: " عى 
لبُـْعُد، وأصلها من الشم . وكان سفت الشئ أسوفه، إذا مِشْمَته. واالستياُف: االشتماُم. واملَساَفُة: ا ]سوف[ .

 الدليل إذا كان يف فالٍة أخذ الرتاَب فشمَّه ليعلم أَعلى قصٍد هو أم على َجْوٍر. قال رؤبة:
ماهلم هلذه الكلمة حىت مسَّوا البعد مسافًة. والساُف: كلُّ َعَرٍق إذا الدليُل اْستاَف أخالَق الُطُرْق * مث كُثر استع

ٌض بني الرمل واجللد. والسائفة: الرملة الرقيقة. قال ذو الرمة يصف ِفراَخ النعامِة: كأنَّ من احلائط والساَفُة: أر 
 (1َأْعناَقها كراث سائفة طارت لفائفه أوهيشر سلب )

_________ 
 لب: املسلوب قشوره، وهبما فسر.( السلب: الطويل. والس1)
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مرُض املال وهالكه. يقال: وقع يف املال َسواٌف، أي  واالسواف: موضع ابملدينة، عن أىب عبيد. والسواف:
: مسعت هشاماً املكفوَف يقول أليب عمرو: إن األصمعيَّ يقول الُسواُف ابلضم. موٌت. قال ابن السكيت

يقول: االدواء كلها جتئ ابلضم، حنو النحاز والدكاع والقالب واخلمال فقال أبو عمرو: الهو السواف ابلفتح. 
ن بعُد. أاَل ترى رة بن عقيل بن بالل ابن جرير. قال سيبويه: َسْوَف كلمُة تنفيس فيما مل يكوكذلك قال عما

ُتُه إذا قلت له مر ة بعد مر ة: سوف أفعل. وال يفصل بينها وبني الفعل، ألهنا مبنزلة السني يف  أنَّك تقول َسوَّفـْ
الَتْسويُف: املَْطُل. وساَف يسوُف، أي َهَلك. َسيَـْفَعُل. وقوهلم: فالٌن يقتاُت الَسْوَف، أي يعيش ابألماين و 

الُه. يقال: َأَساَف حىت  ما يشتكي الَسواَف. هذا إذا تعوَّد احلوادث. ومنه قول وَأساَف الرجُل، أي هلَك م
 ( : فياهلما من ُمْرَسَلنْيِ حباجٍة َأسافا من املاِل التالد وأعدما1الشاعر )

_________ 
 ( محيد بن نور.1)
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 وحكى أبو زيد: َسوَّْفُت الرجَل أمري، إذا مل كته أمرك وحك مته فيه يصنع ما شاء.
ق ضامر البطن، وامرأة الَسْيُف مجعه َأْسياٌف وُسيوٌف. قال الكسائي: رجل سيفان، أي طويل ممشو  ]سيف[

ي ذو َسْيٍف. وَسيَّاٌف، أي سيفانة. وسافه َيسيُفُه: ضربه ابلسيف. يقال ِسْفُتُه فأان ساِئٌف. ورجٌل ساِئٌف، أ
صاحب َسْيٍف. واجلمع َسيَّاَفٌة. واملُسيُف: الذي عليه الَسيُف. واملُسايـََفُة: أجملالدُة. وَتسايَفوا: تضاربوا 

َرَز، أي خرمته. قال الراعى: مزائد خرقاء اليدين مسيفة أخب هبن املخلفان وأحفدا ابلسيف. وَأَسْفُت اخلَ 
بحر، واجلمع َأسياٌف. والِسيف أيضاً: ما كان ملتزقاً أبصول الَسَعف كالليف وليس والسيف ابلكسر: ساحل ال

 (1به. هذا احلرف نقلته من كتاب من غري مساع. وينشد )
_________ 

 اح.( يصف أذانب اللق1)
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 ( والسيف والليف على هداهبا1خنل جؤاثى نيل من أرطاهبا )
 فصل الشني

َتُه "، أي الَشْأَفُة: قرح ]شأف[ ٌة خترج يف أسفل القدم فُتْكَوى فتذهب. يقال يف املثل: " استأصل هللا َشْأفـَ
. تقول منه: شئفت رجله شأفا، مثال تعب تعبا، إذا خرجت هبا  أذهبه هللا كما أذهب تلك الَقرحة ابلكي 

 الَشْأفُة. وَشئْفُت فالانً َشْأفاً، ابلتسكني، أي أبغضته.
الشخص، واجلمع شدوف. وهذا احلرف يف كتاب العني ابلسني غري معجمة.  الشدف ابلتحريك: ]شدف[

 قال ابن دريد: هو تصحيف.
، واملكان العايل. قال الشاعر: آيت النِ ِديَّ فال يـَُقرَُّب جَمِْلسي وَأقوُد للشرِف الرفيِع  ]شرف[ الَشَرُف: العلوُّ

 فال أستطيع أن أركب من األرض محاري إالمن مكان عال.برأيي، وكرِبُت مِحاري يقول: إين ِ َخرِْفُت فال يُنتفع 
_________ 

 ( وقبله:1)
 كأمنا اجثث على حالهبا:
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وجبل ُمْشِرٌف عاٍل. ورجٌل َشريٌف، واجلمع شرفاء وأشراف، مثل يتيم وأيتام. وقد شرف ابلضم فهو َشريٌف 
وشرفه هللا َتْشريفاً. ويقال َشَرفْـُتُه َأْشُرفُُه َشْرفاً، أي اليوَم، وشاِرٌف عن قليل، أي سيصري شريفا. ذكره الفراء. 

ُف منه. وَمْنِكٌب َأْشَرُف، أي عاٍل. وأذٌن َشْرفاُء أي طويلٌة. وُشرَفة غلبته ابلَشَرِف فهو ِمْشروٌف، وفالٌن َأْشرَ 
من النوق، واجلمع الشرف، مثل ابزل القصر: واحدُة الُشَرِف. وُشْرَفُة املاِل أيضاً: ِخيارُه. والشاِرُف: املُِسنَُّة 

وس بن حجر: يـَُقلِ ُب سهماً راَشُه وبزل، وعائد وعوذ. ويقال: سهم شارف، إذا ُوِصَف ابلِعْتِق والِقَدِم. قال أ
ي علوته. قال مبَناِكِب ظُهاٍر ُلَؤاٍم فهو َأْعَجُف شارُف وَتَشرََّف بكذا، أي عدَّه َشَرفاً. وَتَشرَّْفُت املرأَب وَأْشَرفْـُتُه، أ

 (1العجاج: وَمْرإٍب عاٍل ملن تشرفا أشرفته بالشفا أو بشفا )
_________ 

 رى: بال شفى أي حني =( يف اللسان: قال اجلوه1)
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َرٌف. وَمشاِرُف األرض: أعاليها. واملَْشَرِفيَُّة: وأشرفت عليه، أي اطلعت عليه من فوق، وذلك املوضع َمشْ 
يدة: نسبْت إىل َمشاِرَف وهي قرًى من أرض العرب تدنو من الريف. يقال سيٌف َمْشَريفٌّ، ُسيوٌف، قال أبو عب

ى. وال يقال َمشاِريفٌّ، ألن  اجلمع ال ينسب إليه إذا كان على هذا الوزن. ال يقال مهالىب وال جعافرى وال عباقر 
. واالشرِتاُف: االنتصاُب. وفرٌس وشارفت الرجل، أي فاخرته أينا أشرف. وشارفت الشئ، أي َأْشَرْفُت عليه

( 1مشرتف، أي مشرف اخللق. قال جرير: من كلِ  ُمْشرَتٍِف وإْن بـَُعَد املَدى َضِرِم الرِقاِق مناقل االجرال )
فوق حاجبك، كالذي يستظل من الشمس.  واستشرفت الشئ، إذا رفعت بصرك تنظر إليه وبسطَت كفَّك

اس َيْستشرِفونين َكَأْن مل يـََرْوا بعدى حمبا والقبلى واستشرفت إبلهم، أي ومنه قول ابن ُمَطرْي: فيا عجباً للن
 تعينتها.

_________ 
 = غابت الشمس، أو بشفى أي بقيت من الشمس بقية. يقال عند غروب الشمس: ما بقى منها إال شفى.

 468جرير ص  ( ديوان1)
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اُده فيُـْقَطُع. يقال َشْريـَْفُت الزرع، إذا قطعت شرايفه والشرايف: ورق الزرع إذا طال وكثر حىت خُياُف فس
 د. والشاروف: املكنسة، وهو فارسي معرب.والشريف مصغر: ماء لبىن منري. والشاروف: جبل، وهو مول

الَشراسيُف: َمقاطُّ األضالع، وهي أطراُفها اليت ُتْشِرُف على البطن. ويقال: الُشْرسوُف: غضروٌف  ]شرسف[
 ضلع مثل غضروف الكتف.معلٌٌّق بكل 

ْشُسُف الشاِسُف: اليابُس من الُضْمِر واهلزال، مثل الشاسب، عن يعقوب. وقد شسف البعرُي يَ  ]شسف[
ُشسوفاً. قال ابن مقبل: إذا اْضَطَغْنُت سالحي عند َمْغِرِضها وِمْرَفٍق كِرائِس السيِف إْذ َشَسفا وحلٌم َشسيٌف: 

 كاد يَيبس.
 (1َظُف: الضيق والشدة، مثل الضفف. وقال )قال أبو زيد: الشَ  ]شظف[

_________ 
 ( يف نسخة: " ابن الرقاع " وامسه عدى.1)

(4/1381) 

 

ًة وَلقيُت من َشَظِف األموِر ِشداَدها وكذلك الشظاف. ومنه قول الكميت: 1ولقد لقيُت ) ( من املعيشِة َلذَّ
الشظيف من الشجر: الذي مل جيْد رِيَُّه فَصُلَب من غري ِلَب عن ِشظاٍف كمتدن الصفاكيما يلينا و وراٍج ِلنَي تـَغْ 

( اقورار 2أن تذهب نُُدوَّتُُه. تقول منه: شظف ابلضم. قال الراجز: وانعاج عودي كالشظيف االخشن عند )
َشِظَف السهُم، إذا دخل بني اجللد اجللد والتشنن وبعري َشِظُف اخِلالِط، أي خيالط اإلبل خمالطًة شديدة. و 

 .واللحم
الَشَعَفُة ابلتحريك: رأُس اجلبل، واجلمع َشَعٌف وُشعوٌف وِشعاٌف وَشَعفاٌت، وهي رءوس اجلِبال. ورجٌل  ]شعف[

أصهُب الِشعاِف، يراد به شعر رأسه. وما على رأِسه إال ُشَعْيفاٌت، أي ُشَعريات من الذؤابة، يقال لذؤابة 
 ة.الغالم: شعف

_________ 
 "، " وأصبت من ". ( يف اللسان: " ولقد أصبت1)
 ( يف اللسان: " بعد ".2)
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ة. وشعفه احلب، أي والشنعاف: رأس اجلبل، وكذلك الُشْنعوُف. ويقال للرجل الطويل: ِشْنعاٌف، والنون زائد
أحرق قلبه، وقال أبو زيد: أمرضه. وقد ُشِعَف بكذا فهو َمْشعوٌف. وقرأ احلسن: }قد َشَعَفها ُحب ًا{ قال: 

( : " لكن بشعفني كنت 1ها ُحب اً. وَشَعْفُت البعري ابلَقِطران، إذا طليَته به. وشعفني: موضع. وىف املثل )َبطَنَ 
 وذة ورآها يوما تالعب أتراهبا ومتشى على أربع وتقول: احلبوين فإىن خلفة.( " قاله رجل التقط منب2جدودا )
و عبيد: من الِشقِ  األمين. قال النابغة: وقد حاَل ( : داٌء أيخذ حتت الَشراسيِف. قال أب3الَشغاُف ) ]شغف[

 ( تبتغيه األصابُع يعين أصابع االطباء.4َهمٌّ دون ذلك واِلٌج ُولوَج الَشغاِف )
_________ 

عفني بكسر الفاء غلط ( قوله وىف املثل اخل. عبارة القاموس لكن بشعفني أنت جدود، وقول اجلوهرى ش1)
 . كتبة مصحح املطبوعة االوىل.نسخ الىت أبيدينا مل يقل ذلك اه. وأنت تراه على ما يف الاه
 ( يف اللسان: " أنت جدود ". وفيه: يضرب مثال ملن كان يف حال سيئة فحسنت حاله2)
 ( كسحاب، وكغراب أيضا.3)
 ( يف اللسان: " مكان الشغاف ".4)
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، أي بلغوالشغاف أيضا: غالف القلب، وهو جلدٌة دونَه كاحلجاب. يق َشغاَفه. وقرأ ابن  ال: َشَغَفه احُلبُّ
 عباس رضي هللا عنه: }قد َشَغَفها ُحب ًا{ قال: دخل حبه حتت الشغاف.

( : سرت رقيق. قال أبو نصر: سرٌت أمحُر رقيٌق من صوف ُيْسَتَشفُّ ما وراءه. 1الشف ابلفتح ) ]شغف[
ِشفُّ َشف اً، مثال محل حيمل محال. وقال ابن السكيت: والِشفُّ ابلكسر: الفضُل والرِْبُح. تقول منه: َشفَّ يَ 

 ُشفوفاً وَشفيفاً أيضا، عن الكسائي، أي رق الِشفُّ أيضاً. النقصاُن، وهو من األضداد. وَشفَّ عليه ثوبُه َيِشفُّ 
، أي رقيٌق. وَشفَّ جسمه َيِشفُّ شفوفا، أي حنل. أشففت بعضَ ولد ي حىت يرى ما خلفه. وثوٌب َشفٌّ وِشفٌّ

 على بعض، أي فض لتهم. والشفيف: لذع الربد ومنه قول الشاعر:
، أي بردًا. والَشفَّاُن: برُد ريٍح يف نُُدوَّة. وهذه ( * وفالن جيد يف أسنانه َشفيفاً 2إذا ما الكلب أجلأه الشفيف )

 (3غداة ذت شفان. قال الشاعر )
_________ 

 ( وابلكسر أيضا كما ذكر الصغاىن يف تكملته.1)
 ( وصدره:2)



 ونقرى الضيف من حلم غريض
 ( عدى بن زيد العبادي.3)
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يف كناس ظاهٍر َيْسرُتُُه من َعُل الَشفَّاَن هداب الفنن أي من الشفان. والشفشاف: الريح اللينة الربد. والشفافة: 
ُه. ويف املثل: " ليس الِريُّ عن الَتشافِ  بقية املاء يف اإلانء. وقد َتشافـَْفُت ما يف اإلانء، إذا شربَته كلَّه ومل ُتْسِئرْ 

سئره الشارُب ليس مما يـُْروي. وكذلك االستقصاء يف االمور. واالشتفاف مثله. وىف "، أي ألن الَقْدَر الذي ي
حديث أم زرع: " وإن شرب اشتف ". وشفه اهلمُّ َيُشفُُّه ابلضم َشف اً: َهَزله. وشفشفه أيضا. ومنه قول 

 لالسرار إال الهلها وخيلفن ما ظن الغيور املشفشفالفرزدق: موانع 
ُط األعلى، واجلمع شنوف، مثل فلس وفلوس. وشنفت املرأة تشنيفا، فتشنفت هي، مثل الَشْنُف الُقرْ  ]شنف[

بغضته. قـَرَّْطَتها فتَـَقرََّطْت هي. والَشنُف ابلتحريك: الُبغُض والتنكُُّر. وقد َشِنْفُت له ابلكسر َأْشَنُف َشَنفاً، أي أ
 حكاه ابن السكيت. هو مثل شئفته ابهلمز.
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والشنف: املبغض. قال: وشنفت إىل الشئ ابلفتح مثل شفنت، وهو نظر يف اعرتاض. وأنشد جلرير يصف 
 ( : يشنفن للنظر البعيد كأمنا إرانهنا ببوائن االشطان1خيال )

 نك من قوم شنخفني ".رجل شنخف، مثال جردحل، أي طويل. وىف احلديث: " إ ]شنخف[
. قال عنرتة: ولقد َشرِْبُت من املُداَمِة بعدما ركَد شفت الشئ: جلوته. ودينار َمشوفٌ  ]شوف[ ، أي جَمُْلوٌّ

اهلواِجُر ابملشوِف املُْعَلِم وَتَشوََّفِت اجلاريُة، أي تزيَـَّنْت. وِشيَفْت ُتشاُف َشْوفاً أي زُي َِنْت. واْشتاَف الرجُل أي 
مى حباجبيه الشرقا واشتاف من حنو ظَر. يقال: اْشتاَف الربق، أي شامه. منه قول العجاج: حني ر تطاَوَل ون

 سهيل برقا
_________ 

( قال ابن برى: هو للفرزدق يفضل االخطل وميدح بىن تغلب ويهجو جريرا. وقبله: اي ابن املرغة إن تغلب 1)
 وائل رفعوا عناين فوق كل عنان
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الشئ، أي تطلعت إليه. يقال: النساُء يـََتَشوَّْفَن من الُسطوِح، أي ينظُْرن ويتطاولن. وَشيِ فُة القوم: وتشوقت إىل 
 طليعتهم الذي َيْشَتاُف هلم. وَأشاَف على الشئ، أي أشرف عليه، وهو قلب أشفى عليه.

 فصل الصاد
جلفنة، مث القصعة تليها تشبع ظم القصاع االَصْحَفُة كالقصعة، واجلمع ِصحاٌف. قال الكسائي: أع ]صحف[

العشرة، مث الصحفة تشبع اخلمسة، مث املئكلة تشبع الرجلني والثالثة، مث الصحيفة تشبع الرجل. والَصحيَفُة: 
الكتاُب، واجلمع ُصُحٌف وَصحاِئُف. واملُْصَحُف وامِلْصَحُف. قال الفراء: وقد استثقلت العرُب الَضمََّة يف 

ا يف املعىن ميمها وأصلهحروٍف فكسروا  ا الضمُّ، من ذلك ِمْصَحٌف، وخِمْدٌَع، وِمْطَرٌف، وِمْغَزٌل، وجِمَْسٌد، ألهنَّ
مأخوذة من أصحف أي مجعت فيه الصحف، وأطرف جعل يف طرفْيِه َعَلمان، وُأْجِسَد أُْلِصَق ابجلسد. وكذلك 

 املغزل، إمنا هو أدير وفتل.
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 والتصحيف: اخلطأ يف الصحيفة.
، أي أعرض. ويقال: امرأٌة َصُدوٌف، لليت َتعِرض وجهَها عليك مث َتْصِدُف. 1َصَدَف ) []صدف ( عينِ 

الَصَدِف، وَأْصَدَفين عنه كذا وكذا، أي أمالين. وَصَدُف الدر ة: غشاؤها، الواحدة َصَدَفٌة. وفرٌس َأْصَدُف بني  
سغني. وقال أبو يوسف: الَصَدُف أن مييل ُخفُّ إذا كان متداينَ الفخذين متباعد احلافرين يف التواٍء من الر 

البعري من اليد أو املرجل إىل اجلانب الوحشى. قال: فإن مال إىل اإلنسيِ  فهو َأقْـَفُد. والَصَدُف والُصَدُف: 
: الَصَدُف: كل شئ مرتف منقَطُع اجلبِل املرتفُع، وقرئ هبما قوله ع، مثل تعاىل: }َبنْيَ الَصَدَفنْيِ{ . وقال األصمعيُّ

اهلدف. وصاَدْفُت فالانً: وجدته. والَصواِدُف: اإلبُل اليت جتد اإلبَل على احلوض فتقف عند أعجازها تنتظر 
 انصراف الشاربة لتدخل هي. ومنه قول الراجر:

 ( *2الناظرات العقب الصوادف )
_________ 

 ( اببه ضرب وجلس.1)



 ( صدره:2)
 الرى حىت تنهل الروادف:
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الَصرُف: التوبُة. يقال: ال يـُْقَبُل منه َصْرٌف وال َعْدٌل. قال يونس: فالَصْرُف احليلُة. ومنه قوهلم إنه  []صرف
ْرُف الدهِر: َحَداثنُُه ونوائُبُه. والَصْرفاِن: ليَـَتَصرََّف يف األمور. وقال تعاىل: فما يستطيعون َصْرفاً وال َنْصرًا{ . وصَ 

: منِزٌل من منازل القمر، وهو جنم واحدنري بتلقاء الزبرة يقال: إنه قلب االسد، ومسى الليُل والنهاُر. والَصْرَفةُ 
ْرُف ( صرفة ال نصراف الربد وإقبال احلر. والصرفة أيضاً: خرزٌة من اخلََرز الذي يُْذَكُر يف اأُلَخذ. والصِ 1)

ُكَمْيٌت غرُي حُمِْلَفٍة ولكْن كَلْوِن الَصْرِف ُعلَّ ( :  2ابلكسر: ِصْبٌغ أمحُر ُيْصَبُغ به شَرُك النعاِل، ومنه قول الشاعر )
به األدمُي وشراٌب ِصرٌف، أي حبت غري ممزوٍج. وَصريُف الَبَكَرِة: صوهُتا عند االستقاء. وقد َصَرَفْت َتْصِرُف 

 ُف الباِب، وَصريُف انُب البعري. يقال: انقة صروف، بينة الصريف.َصريفاً. وكذلك َصري
_________ 

قوله: ومسى اخل، عبارة القاموس: والصرفة منزل للقمر جنم واحد نري يتلو الزبرة، مسى ال نصراف الربد ( 1)
 بطلوعها.

 ( الكلحبة الريبوعي.2)
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( 1وقال ابن السكيت: الضريف: الفضة. وأنشد: َبين ُغدانََة ما إْن أنتم َذَهباً وال َصريفاً ولكن أنتم اخلََزُف )
لعراق. قال االعشى: وجتىب إليه اللنُب يـُْنَصَرُف به عن الَضرع حار ًا إذا ُحِلَب. وصريفون: موضع ابوالَصريُف: 

السيلحون ودوهنا صريفون يف أهنارها واخلورنق والصريفية من اخلمر، منسوبة إليه. والَصَرفاُن: الرصاُص. 
وئيدا أجند ال حيملن أم حديدا أم صرفاان  والَصَرفاُن أيضًا: جنٌس من التمر. قالت الزابء: ما للجمال مشيها

ا قعودا قال أبو عبيدة: مل يكن يهدى هلا شئ كان أحب إليها من التمر الصرفان. ابردا شديدا أم الرجال جثم
 وأنشد

_________ 
( يف اللسان: " حقا لستم ذهبا ". و " أنتم خزف ". وقوله: " بىن غدانة " اخل، رواه النحويون ما إن أنتم 1)



 مالك يف اخلالصة: ذهب وال صريف ابلرفع استشهادا على إمهال ما ال قرتاهنا إبن. قال ابن
 (4 -صحاح  - 175إعمال ليس أعملت ما دون إن * )
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( : 1وملا أتتها الغري قالت أابرد من التمر أم هذا حديد وجندل والصريف: احملتال املتصرف يف االمور. قال )
اهل جا صريفا مل تلتحصىن حيص بيص حلاص وكذلك الصريىف. قال ُسَويد بن أيب كقد كنت خراجا ولو 

اليشكرى: ولساانً َصرْيَفي اً صارماً كحساِم الَسيِف ما َمسَّ َقَطْع والَصرْيَيفُّ: الَصرَّاُف، من املُصاَرَفِة. وقوٌم 
ى يداها احلصى يف كل هاِجَرٍة نـَْفَي ( : تنف2َصيارَِفٌة، واهلاء للنسبة. وقد جاء يف الشعر الصياريف. وقال )

حتاج إىل إمتام الوزن أشبع احلركة ضرورة حىت صارت حرفا. يقال: صرفت الَدراهيِم تنقاد الصياريف ملا ا
الدراهم ابلد اننري. وبني الدرمهني صرف، أي َفْضٌل جلودة فض ة أحدمها. ويف احلديث: " من طلب صرف 

 احلديث: تزيينه ابلزايدة فيه.احلديث "، قال أبو عبيد: َصْرُف 
_________ 

 ( أمية ابن أىب عائذ اهلذىل1)
 ( الفرزدق.2)
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َلْبتهم ) ( 1وصرفت الرجل عين فاْنَصَرَف. واملُْنَصَرُف، قد يكون مكاانً وقد يكون مصدرًا. وَصَرْفُت الصبيان: قـَ
ُف ُصروفاً وِصرافاً. وَتْصريُف وقد َصَرَفْت َتْصرِ  . وَصَرَف هللا عنك األذى. وكلبٌة صارٌف، إذا اشتهت الفحل.

اخلمر: ُشْرهُبا ِصْرفاً. وَصرَّْفُت الرجل يف أمري َتْصريفاً، فتَصرََّف فيه. واْصَطَرَف يف طلب الكسب. وقال: قد 
 ( .2َيْكَسُب املاَل اهِلداُن اجلايف بغرِي ما َعْصٍف وال اصطراف واستصرفت هللا املكاره )

هل اليمن يشدخ العنب فيطرح حىت يغلى. قال أبو عبيد: فجهاهلم ال ( : شراٌب أل3َصْعُف )ال ]صعف[
 يروهنا مخر املكان امسها.

_________ 
 ( وصرف يف اجلميع من ابب ضرب.1)
( وىف كتاب ليس: ليس يف كالم العرب )أصرفت( إال يف موضع واحد وهو قولك: أصرفت القواىف، إذا 2)



 القواىف فال عيا هبن وال اجتالابير: قصائد غري مصرفة أقويتها، وينشد جلر 
 ( ابلفتح وحيرك.3)
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.  ]صفف[ : املوقُف يف احلرب، واجلمع املَصافُّ : واحُد الُصفوِف. وصافُّوُهْم يف القتال. واملََصفُّ الَصفُّ
: أن حَتُلب الناقَة يف حِمْلبني أو ثال : انقة شيخ لالله راهب تصف يف ثة تصف بينها. وأنشد أبو زيدوالَصفُّ

 ثالثة احملالب يف اللهجمني واهلن املقارب وقال آخر:
( . وصفة الدار والَسرِج: واحدة الُصَفِف. ويقال: انقٌة 1ترفد بعد الصف يف فرقان * وهو مجع فرق )

وٌن وَشفوٌع. قال الراجز: ن كثرة لَبنها، كما يقال َقر َصفوٌف، لليت َتُصفُّ أقداحاً من لبنها إذا ُحِلبْت، وذلك م
َحْلبانٍَة رَْكبانٍَة َصفوِف خَتِْلُط بني َوَبٍر وصوِف ويقال: هي اليت َتُصفُّ يديها عند احللب. والَصفيف: ما ُصفَّ من 

 اللحم على اجلمر لينشِوَي. ومنه قول امرئ القيس
_________ 

 يسع ستة عشر رطال.( والفرق: مكيال الهل املدينة 1)
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فظل طهاُة اللحِم ما بني ُمْنضٍج صفيَف ِشواٍء أو َقديٍر ُمَعجٍَّل تقول منه: َصَفْفُت اللحَم َصفًَّا. وَصَفْفُت القوَم 
، وكذلك َصَفْفُت الَسرَج، فاْصَطفُّوا، إذا أقمَتهم يف احل رب صفا. وصفت االبل قوائمها فهي صافٌَّة وَصوافُّ

 من االرض. والصفصاف: شجر اخلالف. جعلت له ُصفًَّة. والصفصف: املستوى
الَصْلفاُء: األرُض الُصلبُة، واملكاُن َأْصَلُف. والَصليُف: ُعْرُض العنِق، ومها َصليفاِن من اجلانبني.  ]صلف[

  أيضاً: عودان يعرتضان الغبيط تشد هبما احملامل، ومنه قول الشاعر:والَصليفانِ 
ل الطعام. يقال: إانٌء َصِلٌف، إذا كان قليل االخذ للماء. ( * والصلف: قلة نز 1أقب كأن هاديه الصليف )

مث ال  وسحاب صلف: قليُل املاء كثري الرعد. ويف املثل: " ُربَّ َصَلٍف حتت الراعدة ". يضرب للرجل يتوعَّد
 يقوم به. وَصِلَفِت املرأُة َتْصَلُف َصَلفاً، إذا مل حتَظ عند

_________ 
 هيجا:( صدره. * وحيمل بزة يف كل 1)
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زوجها وأبغضها. يقال: امرأًة َصِلَفٌة، من نسوٍة صالئٍف. قال القطامي يذكر امرأة: هلا روضٌة يف القلب مل تـَْرَع 
ا َفروٌك وال املُْستَـْعرِباُت الَصالئُف وقال الشيباين: يقال للمرأة: َأصَلَف هللا رُفَغِك، أي بـَغََّضِك إىل زوِجِك، مثله

يف التمسُّك ابلدين: " َمْن يـَْبِغ يف الدين َيْصَلْف "، أي ال حيظى عند الناس وال يـُْرَزُق منهم املََحب َة. ومن أمثاهلم 
ًا. فهو رجل صلف، وقد تصلف.وزعم اخلليُل أنَّ الَصلَ   َف جماوزُة قدر الَظْرِف واالدعاِء فوق ذلك َتَكربُّ

: لغة فيه. وعود صنفي ابلفتح: منسوب إىل موضع وصنفة الِصْنُف: الَنوُع والضرُب. والَصْنُف ابلفتح ]صنف[
يَّ جانٍب كان. وتصنيف االزار، بكسر النون: طرته، وهى جانُبه الذي ال ُهْدَب له، ويقال: هي حاشية الثوب أ

 ( : جعله أصنافا ومتييز1الشئ )
_________ 

ا وميز بعضها عن بعض. ( قوله وتصنيف الشئ اخل. قال يف القاموس وصنفه تصنيفا: جعله أصناف1)
 والشجر: نبت ورقه ومن هذا قول عبيد هللا بن قيس الرقيات: =
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 به( من تينه ومن عن1بعضها من بعض. قال ابن أمحر: سقيا حللوان ذى الكروم وما صنف )
بته، الصوُف للشاِة، والصوَفُة أخصُّ منه. ويقال: أخذت بُصوِف رقبته، وبطوف رقبته وبطاف رق ]صوف[

وبظوف رقبته وبظاف رقبته، وبقوف رقبته وبقاف رقبته. قال ابن االعرايب: أي جبلد رقبته. وقال أبو الَسَمْيدَِع: 
ته أم مل أيخذ. وقال ابن دريد: أي بَشعره املتديلِ  يف وذلك إذا تبعه وقد ظنَّ أن لن يدركه فَلِحَقُه، أخذ برقب

ه مجعاء. وقال أبو الغوث: أي أخذه قهرًا. ويقال أيضاً: أعطاه بُصوِف نقرة قفاه. وقال الفراُء: إذا أخذه بقفا
 رقبته، كما يقال: أعطاه برمَّته. وقال أبو عبيد: أي أعطاه جماان ومل أيخذ مثنا.

_________ 
 .ن ذى الكروم وما صنف من تينه ومن عنبه ال من االول. ووهم اجلوهرى اه= سقيا حللوا

" ورواه غريه " صنف ". ويقال صنف: ميز، وصنف: خرج ورقة. راجع التكملة ( أنشده الفراء " صنف 1)
 730ص 
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ن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر كانوا خيدمون الكعبة يف وصوفة: أبو حى من مضر، وهو الغوث ابن مر ب
 قول الشاعر:اجلاهلية وجييزون احلاج، أي يفيضون هبم. وكان يقال يف احلج: " أجيزى صوفة ". ومنه 

( * وكبش صاٌف، أي كثري الُصوِف. تقول منه: صاف الكبش بعد ما زمر 1حىت يقال أجيزوا آل صوفاان )
فاً، فهو صاٌف وصاٍف، وَأْصَوُف وصاِئٌف. وكذلك َصِوَف الكبُش ابلكسر، فهو كبٌش َيصوُف َصْوفاً وُصُؤو 

عن اهلدف َيصوُف وَيصيُف، أي عدل َصِوٌف بني الصوف. حكاه أبو عبيد عن الكسائي. وصاف السهم 
 عنه. ومنه قوهلم: صاَف عينِ  شرُّ فالٍن، وَأصاَف هللا عين شره.

 ة، وهو بعد الربيع األول، وقيل: القيظ.الَصْيُف: واحد فصول السن ]صيف[
_________ 

 ( يف القاموس وقول اجلوهرى ومنه:1)
، وهم قوم من بىن سعد بن زيد مناة. قال أبو حىت يقال أجيزوا أهل صوفاان * وهم، والصواب آل صفواان

 عبيدة: حىت جيوز القائم بذلك من آل صفوان. والبيت الوس بن مغراء. وصدره:
 يف التعريف موقفهم * والتعريف: عرفات.وال يرميون 
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( : إن 1: صيف صائف، وهو توكيد له كما يقال: ليٌل الئل، ومهج هامج. وشئ صيفي. قال الشاعر )يقال
بىن صبية صيفيون أفلح من كان له ربعيون والصيف أيضا: املطر الذى جيئ يف الصيف. واملَصيُف: املعوجُّ من 

( 2جوارسها أترى )جماري املاء، وأصله من صاَف أي عدل، كاملضيق من ضاق. ومنه قول أىب ذؤيب: 
ا قالوا يوٌم صاٌف مبعىن الشعوف دوائبا وتنصب أهلااب مصيفا كراهبا ويوم صائف، أي حارٌّ. ول يلٌة صائِفٌة. ورمبَّ

َم الصيف، مثل املشاهرة واملياومة  صاِئٍف، كما قالوا يوٌم راٌح ويوٌم طاٌن. وعاملت الرجل ُمصايـََفًة، أي َأاي 
م يـُْغَزْوَن َصْيفاً، ملكان  واملعاومة. وصائِفُة القوم: الربد والثلج. ِمريهتم يف الصيف. والصائَِفُة: غزوُة الروِم، ألهنَّ

 وصاَف ابملكان، أي أقام به الصيَف. واْصطاَف مثله. واملوضُع َمصيٌف ومصطاف.
_________ 

 ( سعد بن مالك بن ضبيعة.1)
 ( يف اللسان: " أتوى " ابلواو2)
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فهى  ا، أي أصابنا مطر الصيف، وهو فعلنا على ما مل يسمَّ فاعُله، مثل خرفنا وربعنا. وصيفت االرضوصفن
مصيفة ومصيوفة، إذا أصلبها مطر الصيف. وصاَف السهم عن اهلََدف َيصيُف َصْيفاً وَصْيفوَفًة، أي عدل. 

ل، وهو صيفي بن أكثم. وَأصاَف الرجل، أي ُوِلد له على الكرب، وولده صيفي. وصيفى أيضا: اسم رج
فه وعدل به. وَصيـََّفين هذا الشئ، وأصاف القوم، أي دخلوا يف الصيف. وأصاَف هللا عينِ  شر  فالٍن، أي صر 

أي كفاىن لصيفىت. ومنه قول الراجز: من يك ذابت فهذا بىت مقيظ مصيف مشىت وقول أيب َكبرٍي اهلَذيل: ولقد 
الربيِع إىل شهور الَصيِ ِف يعين به مطر الصيف، الواحدة َصيِ َفٌة. يقال أصابتنا َوَرْدُت املَاء مل َيْشَرْب به َحدَّ 

 غزيرٌة، بتشديد الياء. وَتَصيََّف من الَصيف، كما تقول: َتَشىتَّ من الشتاء. َصيِ َفةٌ 
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 فصل الضاد
الَضْعُف والُضْعُف: خالف القوَّة. وقد َضُعَف فهو ضعيٌف، وأْضَعَفُه غريه. وقوٌم ِضعاٌف وُضَعفاُء  ]ضعف[

ن الَتْضعيَف أن يزاد على أصل الشئ فيجعل مثلني أو وَضَعَفٌة. واْسَتْضَعَفُه، أي عدَّه َضعيفاً. وذكر اخلليل أ
قال ضعفت الشئ وأضعفته وضاعفته، مبعىن. وضعف الشئ: مثله. أكثر. وكذلك اإلضعاُف واملُضاَعَفُة. ي

وضعفاه: مثاله. وأْضعافُُه: أمثاله. وقوله تعاىل: }إذًا ألذقناك ِضْعَف احلياِة وِضْعَف املماِت{ أي ِضْعَف 
كتابه، يراد به ا ومي تا. يقول: أْضَعْفنا لك العذاَب يف الدنيا واآلخرة. وقوهلم: وقَّع فالن يف أْضعاِف  العذاب حيًّ 

توقيعه يف أثناء السطور أو احلاشية. وُأْضِعَف القوُم، أي ضوعف هلم. وأضعفت الشئ فهو مضعوف على غري 
ًا مُسوطُُه مُجاٌن وَمْرجاٌن َيُشكُّ املفاِصال وأْضَعَف ( ، عن أىب عمرو. قال لبيد: وعاَلنْيَ َمضعوفاً وفـَْرد1قياس )

 هوالرجُل: َضُعَفْت دابته، يقال: 
_________ 

 ( والقياس: مضعف.1)

(4/1390) 
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 الكتاب: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية
 هـ(393املؤلف: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف: 

 حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار
 بريوت -الناشر: دار العلم للماليني 

 م 1987 - هـ 1407بعة الطبعة: الرا
 6عدد األجزاء: 

 تاب موافق للمطبوع، وهو مذيل حبواشي احملقق[]ترقيم الك

ضعيف مضعف. فالضعيف يف بدنه، واملضعف يف دابته. كما يقال قوى مقو. وضعفه السري، أي أْضَعَفُه. 
 لقتني حلقتني.إىل الَضْعِف. واملُضاعَفُة: الدرُع الىت نسجت ح والَتْضعيُف أيضاً: أن تنسبه

( وانتعل 1قال ابن الكيت: الضفف: كثرة العيال. وأنشد لبشري بن النكث: قد احتذى عن الدماء ) ]ضفف[
وكرب هللا ومسى ونزل مبنزل ينزله بنو عمل ال ضفف يشغله وال ثقل أي ال يشغله عن نسكه وحجه عيال وال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من خبز وحلم إال روى مالك بن دينار قال: حدثنا احلسن قال: ما شبع متاع. و 
ى ضفف. قال مالك: فسألت بدواي عنها فقال: تناوال مع الناس. وقال اخلليل: الضفف: كثرُة األيدي على عل

ُة. وابن األعرايب مثله. تقول منه: رجٌل َضفُّ احلال. وقال  الطعام. وقال أبو زيد: الَضَفُف: الضيق والشدَّ
: أن   يكون املال قلياًل وَمن أيكله كثريا.األصمعي 

_________ 
 ( يف اللسان: " من الدماء ".1)

(4/1391) 

 



 وقال الفراء: الضفف: احلاَجُة. ويقال أيضاً: لقيته على َضَفٍف، أي على عجلة. ومنه قول الشاعر:
والَضفَُّة الَفْعَلُة الواحدُة منه،  ( وال َضَفُف * والَضَفُف أيضاً: ازدحاُم الناس على املاء.1وليس يف رأيه َوْهٌي )
املاء، إذا كُثروا عليه. قال االصمعي: ماء مضفوف، إذا كثر عليه الناس، مثل مشفوة. قال يقال: َتضافُّوا على 

يقال أيضا: فالن مضوف، مثل مثمود، إذا الراجز: ال يستقى يف النزح املضفوف إال مدارات الغروب اجلوف و 
( : جانب النهر. 2ابلكسر )  الناقَة: لغٌة يف َضبَّها، إذا حلبها ابلكف كلها. والضفةنَِفَذ ما عنده. وَضفَّ 

 وضفتاه: جانباه.
_________ 

 ( يف اللسان: " وهن ".1)
ويكسر: جانباه. وضفة البحر:  ( يف القاموس: وضفة النهر، ويكسر: جابنه. وضفتا الوادي أو احليزوم،2)

 . وضفة القوم وضفضفتهم: مجاعتهمساحله، ومن املاء دفعته االوىل

(4/1391) 

 

الَضْيُف يكون واحدًا ومجعاً، وقد جيمع على األضياف والضيوف والضيفان. واملرأة ضيف وضيفة.  ]ضيف[
ى محلته أمه وهى ضيفة فجاءة بيْت للضيافة أرمشا وأضفت الرجل وضيفته، إذا أنزلته ( : لق1قال الشاعر )

َته. وِضْفتُ    الرجَل ضياَفًة، إذا نزلَت عليه َضْيفاً، وكذلك َتَضيـَّْفُتُه. ومنه قول الفرزدق:بك ضيفا وقَريـْ
كذلك ضاَفْت وَضيـََّفْت. ويقال: ضاَف ( * وَتَضيـََّفِت الشمُس، إذا مالت للغروب، و 2يِ ُف )يرجو َفْضَلُه املَُتضَ 

أضفت من األمر، أي أشفقُت السهُم عن اهلَدف مثل صاف، أي عدل. وأضفت الشئ إىل الشئ، أي أملته. و 
 تضيف وجتأراوحِذرُت. قال النابغة اجلعدي : أقامْت ثالاثً بني يوٍم وليلٍة وكان الَنكرُي أن 

_________ 
 ( البعيث.1)
 مامه: ومنا خطيب ال يعاب وقائل ومن هو يرجو فضله املتضيف( بيت الفرزدق بت2)

(4/1392) 

 

قالوا: أقمت عنده ثالاث بني يوم م. يقال: أقمت عنده ثالثة أايم، وإذا وإمنا غلب التأنيث النه مل يذكر االاي
بوا التأنيث. قال االصمعي: ومنه املَضوَفُة، وهو األمُر ُيْشفُق منه. وأنشد أليب جندب اهلذيل : وكنُت وليلة، غل



َزري قال أبو سعيد: وهذ ا البيت يروى على ثالثة أوجه: إذا جاري َدعا ِلَمضوفٍة ُأمشَِ ُر حىتَّ يـَْنُصَف الساَق ِمئـْ
ُه إىل كذا، أي أجلأته، ومنه املضاف يف احلرب، وهو الذي أحيط به. على املضوَفِة واملَضيَفِة واملُضاَفِة. وأَضْفتُ 

املُتَـَورِ ِد واملُضاُف أيضاً: املُْلَزُق ابلقوم.  -نـَبـَّْهُتُه  -قال طرفة: وكرٍ ى إذا اندى املضاف حمنبا كسيد الغضا 
َبَة وَدخيال قال األصمعي: ضاَفُه اهلمُّ، أي نزَل به. قال الراعي: َأُخَلْيُد إنَّ أابك ضاَف ِوسادُه مَهَّ و  اِن ابات َجنـْ

بَـْعَن عْودا يشَتكي  يقال َتضاَيَف الوادي، إذا تضاَيَق. وقال أبو زيد: الضيف، ابلكسر: اجلنب وأنشد: يـَتـْ
 اأَلَظالَّ إذا تضايفن عليه انسال

(4/1392) 

 

أي إذا ِصْرَن قريباً منه إىل جنبه. والقاف فيه تصحيف. والضيفن: الذى جيئ مع الضيف، والنون زائدة، وهو 
َفٌن فأودى مبا تـُْقرى الُضيوُف الَضياِفُن  فـَْعَلٌن وليس بَفْيعل. قال الشاعر: إذا جَاء َضْيٌف جاء للضيف َضيـْ

غالم مضاف وزيٍد مضاف إليه. والغرض ابالضافة التخصيص وإضافة االسم إىل االسم كقولك غالُم زيٍد، فال
 لو عرفها ملا احتيج إىل االضافة.والتعريف، فلهذا ال جيوز أن يضاف الشئ إىل نفسه، النه ال يعرف نفسه، ف

 فصل الطاء
الَطخاُف: السحاُب الرقيُق. والَطْخُف: شئ من اهلم يغشى القلب. وطخفة ابلكسر: موضع. قال  ]طخف[

( ومنه يوم طخفة لبىن يربوع 2( : خدارية صقعاء ألصق ريشها بطخفة يوم ذو أهاضيب ماطر )1ر )الشاع
 اء.ابوس ابن املنذر بن ماء السمعلى ق

_________ 
 ( احلارث بن وعلة اجلرمى.1)
 ( قال ابن برى: والذى يف شعره: خدارية صقعاء لبد ريشها من الطل يوم ذو أهاضيب ماطر2)

(4/1393) 

 

 ( .1ف، بزايدة الالم، مثال حبجر، أي شديد )طلخ وضرب
 جيمع ألن ه يف األصل مصدر، فيكون واحدًا ويكون مجاعًة. وقال تعاىل: }ال يـَْرَتدُّ الَطْرُف: العنُي، وال ]طرف[

معي: الِطْرُف إليهم َطْرفـُُهْم{ . والَطْرُف أيضاً: كوكبان يـَْقُدماِن اجلبهَة، ومها عينا األسد ينزهلما القمر. قال األص
. وقال أبو زيد: هو نعٌت للذكور خاص ًة. ابلكسر: الكرمُي من اخليل. يقال: فرٌس ِطْرٌف من خيٍل ُطروفٍ 



والِطْرُف أيضاً: الكرمُي من الفتيان. والَطَرُف، ابلتحريك: الناحية من النواحي، والطائِفُة من الشئ. وفالن كرمي 
وأْطرافُُه: أبواه وإخوته وأعمامه وكلُّ قريب له حَمَْرٍم. وأنشد أبو زيد الطرفني، يراد به نسب أبيه ونسب أمه. 

 ( أبْطرايف إذا ما َشَتْمَتين وما بعد َشْتِم الوالدين صلوح3( : وكيَف )2)
_________ 

 ( قال حسان: أقمنا لكم ضراب طلخفا منصال وحزان كم ابلطعن من كل جانب1)
 ود.( لعون بن عبد هللا بن عتبة بن مسع2)
 ( يف اللسان: " فكيف ".3)
 (4 -صحاح  - 176)
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رفيه أطوُل. َطَرفاُه: ذََكُرُه ولسانُه. وحكى ابن السكيت عن أيب عبيدة: وقال ابن االعرايب: قوهلم ال يُدرى أيُّ ط
ْيِه  ر قولك َطرَِفِت إذا شرب الدواء أو َسِكر. والَطَرُف أيضاً: مصد -يعين فمه واسَته  -يقال ال ميلك َطَرفـَ

: انقٌة طرفة ال تثبت على مرعى الناقُة ابلكسر، إذا َتَطرََّفْت، أي َرَعْت أْطراَف املراعى ومل ختتلط ابلنوق. يقال
واحٍد. ورجل طرف: ال يثُبت على امرأٍة وال على صاحٍب. والَطِرُف أيضاً: نقيُض الُقْعُدِد. قال األصمعي: 

عى مرًعى حىتَّ َتْسَتْطِرَف غريه. والطرفاء: شجر، الواحدة طرفة، وهبا مسى طرفة بن امِلْطراُف الناقُة اليت ال تر 
ه: الطرفاء واحد ومجيع. وامرأة مطروفة ابلرجال، إذا طمحت عيُنها إليهم وصرفْت بصرها العبد. وقال سيبوي

( الود 2لُود  من َمْطروَفِة )( وِعْرِسِه بـََغى ا1عن بعلها إىل سواه. ومنه قول احلطيئة: وما كنت مثل اهلالكى )
 طامح

_________ 
: " الكاهلى: 63يف شرح ديوان اخلطيئة ص  ( وكذا يف اللسان، وصوابه " مثل الكاهلى " قال السكرى1)

 رجل من بىن كاهل بن أسد ".
 ( يف الديوان واللسان: " من مطروفة العني "2)

(4/1394) 

 



إذا كاَن ال ينظر إال إليه. واملُْطَرُف وامِلْطَرُف: واحُد املطاِرِف،  ،وقال أبو عمرو: فالٌن مطروُف العني بفالن
وهي أرديٌة من خزٍ  مربعٍة هلا أعالم. قال الفراء: وأصله الضم: النه يف املعىن مأخوذ من أطرف، أي جعل يف 

َعْلُت. يقال تَـ طرفيه العلمان، ولكنهم استثقلوا الضمة فكسروه. واطرفت الشئ، أي اشرتيته حديثاً. وهو افْـ 
بعرٌي مطرف. قال ذوالرمة: كأنَّين من َهوى َخْرقَاء ُمطََّرٌف دامي األَظلَّ بعيُد الَسْأِو َمْهيوُم واستطرفه، أي عده 

طريفا. واستطرفت الشئ: استحدثته. وقوهلم: فعلت ذلك يف ُمْسَتْطَرِف األايم وُمطََّرِف األايم، أي يف ُمْسَتْأَنِف 
والطريُف من املال: املستحَدث، وهو خالف التالد والتليد. واالسم الطُْرَفُة، وقد َطُرَف  األايم. والطاِرفُ 

ابلضم. وأْطَرَف فالٌن، إذا جاَء بَطْرَفٍة. والَطريُف يف النسب: الكثري اآلابء إىل اجلَد  األكرب، وهو خالف 
ألطراُف: األشراُف. والَطريَفُة: النصى إذا ابيض. االُقْعُدُد. وقد َطُرَف ابلضم َطراَفًة، وقد مُيدح به. قال ثعلٌب: 

 وقد أطرف

(4/1394) 

 

َفٌة: كثريُة الَطريَفِة. قال أبو يوسف: والَطريَفُة من الَنِصيِ  والِصلِ ياِن إذا البلد، أي كثرْت َطريَفُتُه. وأرٌض َمْطرو 
ِة عنٍي، إذا جاء مباٍل كثري. والطواِرُف من اخلِباء: أْعَتمَّا ومتَّا. والِطراُف: بيٌت من أَدم. وقوهلم: جاء فالن بطارِف

( : إنك وهللا َلذو 1ده. ومنه قول الشاعر )ما رُفعْت من جوانبه للنظر إىل خارج. وطرفه عنه، أي صرفه ور 
َره َمل ٍة َيْطرُِفَك األدىن عن األبـَْعِد يقول: تصرف بصرك عنه، أي َتْسَتْطِرُف اجلديد وتنسى القدمي. وَطَرَف بص

. َيْطِرُف َطْرفاً، إذا أطبق أحد جفنيه على اآلخر. الواحدة من ذلك َطْرَفٌة. يقال: " أسرُع من َطْرَفِة عنٍي "
وَطَرْفُت عيَنه، إذا أصبتها بشئ فدمعت. وقد طرفت عيُنه، فهي مطروفٌة. والَطْرَفُة أيضاً: نقطٌة محراء من الدم 

 حتُدث يف العني من ضربٍة وغريها.
_________ 

 ( عمر بن أىب ربيعة.1)

(4/1395) 

 

ل: َطرََّف فالن، إذا قاتَل حول العسكر، ألنَّه حيمل على َطَرٍف منهم وقوهلم: ال تراه الطوارف، أي العيون. ويقا
ائُر فريدُّهم إىل اجلمهور، ومنه مسِ ي املُطَِّرُف. واملَُطرَُّف من اخليل، بفتح الراء، هو األبيُض الرأِس والَذَنِب، وس

ودَّ َطَرُف َذنَِبها وسائُرها جسده خيالف ذلك. وكذلك إذا كاَن أسود الرأس والَذَنْب. ويقال للشاة اليت اس



 أبيض: مطرفة.
 املطرهف: احلسن التام. قال الراجز: حتب منا مطرهفا فوهدا عجزة شيخني غالما أمردا ]طرهف[
وك لكسر والفتح: مامال أصبارَه. وكذلك َطفَّ املكُّ الَطفيُف: القليُل. وِطفاُف املكُّوك وطفافه، اب ]طفف[

لُُّكْم بنو آدَم َطفُّ الصاٍع مل مَتَْلُؤوُه " وهو أن يَقُرب أن ميتلئ فال يفعل. والطف وَطَفُفُه. ويف احلديث: " كُ 
لغ الكيل أيضا: اسم موضع بناحية الكوفة. والطفاف والطفافة ابلضم: ما فوَق املكيال. وإانٌء َطفَّاٌن، إذا ب

  متاله إىل أصباره.طُفاَفُه. تقول منه: أْطَفْفُتُه. والَتْطفيُف: نقُص املكيال، وهو أن ال

(4/1395) 

 

 ابن عمر رضي هللا عنه حني ذكر أن النيب صل ى هللا عليه وسلم َسبَّقَ  وقول
سجَد بين زريٍق حىتَّ كاد اخليل: " كنُت فارساً يومئذ فَسبَـْقت الناس حىتَّ َطف َف يب الفرُس م ( [1]بني )

َأَوْيَن  : اخلاصرة. والطفطاف: أطراف الشجر. قال الكميت:( 2يساوي املسجد "، يعين وثب ىب. والطفطفة )
نَّ أيوين إىل أمٍ  ُمالِطَفٍة تكسر هلن 3إىل ُمالَطفٍة َخضوٍد ملأَكِلِهنَّ ) ( َطْفطاَف الُربوِل يعين فراخ الَنعام، وأهن 

، أي خذ ما ارتفع لك وأمكن.أطراف الربول، و  ، واْسَتَطفَّ  هى شجر. وقوهلم: خذ ما طف لك، وأَطفَّ
( ، أي هدرًا. قال األفوُه األوِديُّ: َحَكَم الدهُر علينا أنَُّه طََلٌف 4) أبو عمرو: يقال ذهب دمه طََلفاً  ]طلف[

 (5ما انل منَّا وجبار )
_________ 

 ( التكملة من املخطوطة واللسان1)
 لطفطفة والطفطفة: اخلاصرة، وكل حلم مضطرب مسرتخ، ومجعه طفاطف.( ا2)
 ( يف اللسان: " مآكلهن طفطاف ".3)
 لفا، أي هدرا ابطال.( ذهب دمه طلفا وط4)
 ( اجلبار: اهلدر، يقال ذهب دمه جبارا5)
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 وأطلفه، أي أهدره. والطلف أيضا: العطاء واهلبة. يقال: أْطَلَفين وأسَلَفين. والَسَلُف: ما يقتضى.
( : احليد من اجلبل، ورأس من رؤوسه. واملطنف: الذى يعلوه. قال الشنفرى: 1الطنف ابلتحريك ) ]طنف[



عواِزُب حَنٍْل أْخطأ الغاَر ُمْطِنُف والطََنُف أيضاً: إفريُز احلائط، وكذلك  كَأنَّ َحفيَف النَـْبِل من فوق َعْجِسها
 والطََنُف أيضًا: السيوُر، عن أيب عبيد. وضمُّ الطاء والنون لغٌة يف مجيع ذلك. السقيفة ُتْشرَُع فوق ابب الدار.

، كله ]طوف[ ََ مبعىًن. ورجٌل طاٌف، أي كثري  طاف حول الشئ يطوف َطْوفاً وَطَوفاانً، وَتَطوََّف واْسَتطَاَف
السطح يـُرْكُب عليها يف املاء  الَطواِف. والَطْوُف: ِقَرٌب يُنفخ فيها مث ُيَشدُّ بعضها إىل بعض فُتْجَعل كهيئة

 وحُيَْمُل عليها، وهو الَرَمُث، ورمبا كاَن من خشب.
_________ 

 ن اجلبل، وما نتأمنهلطنف ابلفتح والضم، وحمركة وبضمتني: احليد م( يف القاموس: ا1)
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ب إىل الرباز ليتغوَّط. والطاِئُف: والَطْوُف: الغائط. تقول منه: طَاَف َيطوُف َطْوفاً، واطَّاف اطِ يافاً، إذا ذه
قطعٌة منه. وقوله ني السية واالهبر. والطائفة من الشئ: العسس. وطائف: بالد ثقيف. وطائف القوس: ما ب

تعاىل: }وْلَيْشَهْد عذاهبما طائفة من املؤمنني{ ، قال ابن عب اس رضي هللا عنهما: الواحد فما فوقه. والطوفاُن: 
ء الغالب يغشى كل شئ، قال تعاىل: }فأخذهم الطوفاُن وُهْم ظاِلُمون{ . قال األخفش: املطُر الغالُب واملا

: َغريََّ اجلدََّة من آايهتا ُخُرُق الريِح وطوفاُن املََطر قال اخلليل بن أمحد: وقد واحدها يف القياس ُطوفانٌَة. وأنشد
ْبَصبا وَعمَّ طوفاُن الظالِم اأَلأَثاب ويقال: أخذه شبه العجاُج ظالم الليل بذلك، فقال: حىتَّ إذا ما يـَْوُمها َتصَ 

 أي طاَف. وَطوََّف، أي أكثر التطواف.بطوِف رقبته وبطَاِف رقبته، مثل صوِف رقبته. وَتَطوََّف الرجل، 
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َيٍة ُشْعٍث يُطيُف بَشْخِصِه. َكواِلُح أمثاُل الي  عاسيِب ُضمَّرُ وأطاف به، أي أملَّ به وقاربه. قال بشر: أبو ِصبـْ
الَطهاُف: السحاُب املرتفُع. والطُهاَفُة الَطْهُف: طعاٌم خُيْتَـبَـْز من الذرة. والَطْهَفُة: أعايل الِصلِ ياِن. و  ]طهف[

 ابلضم: الُذؤابَُة.
 ( لطيف اخليال أرق من انزٍِح ذي َدالِل تقول2( : أال اي لقْوٍم )1طْيُف اخليال: جَميُئه يف النوم. قال ) ]طيف[

ُه لك ِذْكَرٌة وُشغوف وقوهلم: ( : َأىنَّ أملَّ بك اخلياُل َيطيُف وَمطافُ 3منه طاَف اخلياُل َيطيُف طَْيفاً وَمطافاً. قال )
 طَْيٌف من الشيطان، كقوهلم: َلَمٌم من الشيطان. قال أبو الِعيال اهلذيل:

 ( *4فإذا هبا وأبيَك طيف جنون )



_________ 
 عر أمية بن أىب عائذ ".( يف نسخة: " قال الشا1)
 ( يف اللسان: " أال اي لقومي "2)
 ( كعب بن زهري.3)
 ( صدره:4)

 داء حني منحتين:ومنحتين ج
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 وقرئ: }إذا مسهم طيف من الشيطان{ و }طائف من الشيطان{ ومها مبعىن.
 فصل الظاء

ياَسُة. وقد َظُرَف الرجل . والظرف: الكالَظْرُف: الِوعاُء. ومنه ُظروُف الزمان واملكان عند النحوبني ]ظرف[
( . وقد قالوا: ظروف، كأهنم مجعوا ظرفا بعد حذف 1ابلضم َظراَفًة، فهو َظريٌف، وقوٌم ظَُرفاُء وظراف )

الزوائد. وزعم اخلليل أنه مبنزلة مذاكري مل تكسر على ذكر. ويقال أْظَرَف الرجُل، إذا َوَلد بنني ظَُرفاَء. وَتَظرََّف 
 رف.أي تكلََّف الظفالن، 

 الِظْلُف للبقرة والشاة والظيب، واستعاره عمرو بن معد يكرب الالفراس فقال: ]ظلف[
وخيل تطأكم أبظالفها * ويقال ظُلوُف ظُلٌَّف، أي شداٌد، وهو توكيد هلا. قال العجاج: وإن أصاب عدواء 

 احرورفا عنها ووالها ظلوفا ظلفا
_________ 

 بعض اللهجات العامية، كلهجتنا احلجازية الظاء، كما يف ( ويقال ظراف أيضا بضم1)
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ورميت الصيد فظََلْفُتُه، أي أصبت ِظْلَفُه، فهو مظلوف. عن يعقوب. ورجل ظليف، أي سيئ احلاِل. ومكاٌن 
رِض رٌّ ظَليٌف، أي شديٌد. واأُلْظلوَفُة: أرش فيها حجارة جداد، كأن ِخلقَة تلك األظَليٌف، أي خشٌن. وش

، أي بغري مثن. قال: ويقال أخذ ِخلقُة جبٍل. واجلمع األظاليُف. قال أبو زيد: يقال ذهب فالٌن بغالمي ظَليفاً 
دمه ظلفا وظلفا أيضا  الشئ بظلفه وظليفته، إذا أخذه كلَّه ومل يرتك منه شيئاً. وحكى أبو عمرو: ذهب



ا. ويقال: ذهب ظليفا، أي جمَّااًن، أخذه بغري مثن. ابلتسكني، أي هدرا ابطال. قال: ومسعته ابلطاء والظاء مجيع
َثٌم وابْنا سنان وظلف نفسه عن الشئ َيْظِلفها ظَْلفاً، أي قال الشاعر: أأي كلها ابن وع لة يف ظَليٍف وأيَمَن َهيـْ

نُُه ويمنعها من أن تفعله أو أت قال أيضاً: تيه. قال الشاعر: لقد أْظِلُف النفَس عن َمطعٍم إذا ما هَتاَفَت ِذابَّ
 أثُرك فيها. قال عوف بن االحوص:ظََلْفُت أثري وَأْظَلْفُتُه، إذا مشيت يف احلُزونِة لئال  يتبنيَّ 
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( كما ظُِلَف الَوسيَقُة ابلُكراِع يقول: أمل أمنعهم أن يؤثروا فيها. والَوسيَقُة: 1أمل أظلف عن الُشعراِء نفسي )
لف من االرض كى ال يقتص أثرها. وظَِلَفْت نفسي عن كذا ابلكسر ِخَذ هبا يف ظالطريدُة. وقوله: ظُِلَف، أي اُ 

َتْظَلُف ظََلفاً، أي َكفَّت. وامرأٌة ظَِلَفُة النفِس، أي عزيزٌة عند نفسها. قال األموي: أرٌض ظَِلَفٌة بيِ نة الَظَلِف، أي 
ِت الَرْحل والقتِب، وهنَّ : واحدة ظَِلفاغليظٌة ال تؤدى أثرا. ومنه الظلف ف ي املعيشة وهو الشدة. والظلفة

اخلشبات األربع اللوايت يُكنَّ على جنيب البعري يصيب أطرافها السفلى االرض إذا وضعت عليها. وىف الواسط 
ظلفتان، وكذلك يف املؤخرة ومها ما سفل من احلنوين، الن ما عالمها مما يلى العراقى مها العضدان، وأما 

 ى االحناء.جنىب البعري فهاخلشبات املطولة على 
 يقال: أخذه بظوِف رقبته وبظَاِف رقبته، لغٌة يف ُصوِف رقبته. ]ظوف[

_________ 
 ( يف اللسان: " عرضى "1)

(4/1399) 

 

 فصل العني
 رجٌل ِعرتيٌف وُعرْتوٌف، أي خبيث فاجر جرئ ماض. والعرتفان ابلضم: الديك. ]عرتف[
ألنثى َعْجفاُء، واجلمع ِعجاٌف على عجف: املهزوُل، وقد َعْجَف، واالعجف، ابلتحريك: اهلزال وال  ]عجف[

ضده،  غري قياس، الن أفعل وفعالء ال جيمع على فعال، ولكنهم بنوه على مسان. والعرب قد تبىن الشئ على
ن ( : وأن يعري1كما قالوا: عدوة بناء على صديقة. وفعول إذا كان مبعىن فاعل ال تدخله اهلاء. قال الشاعر )

إن كسى اجلوارى فتنبو العني عن كرم عجاف وَأْعَجَفُه، أي َهَزَله. قال الفراء: يقال َعِجَف املال ابلكسر 
َجَف نفسه على فالن ابلفتح، إذا آثره ابلطعام على نفسه. عُجَف أيضاً ابلضم. وَنصٌل َأْعَجٌف، أي رقيٌق. وعَ و 



 قال
_________ 

 ( مرداس بن أدية1)
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( والت عجيف: 2( أو ازدريت عظمي وطويل ال عجف النفس على اخلليل )1ان من حنوىل )ى ما كإىن عل
 ( : مل يغذها مد وال نصيف وال متريات وال تعجيف3االكل دون الشبع. ومنه قول الراجز )

، إذا َعْجرَ ن يـَتَـ مجل فيه تعجرف وعجرفة وَعْجَرِفيٌَّة، كأن فيه ُخرقاً وِقلَّة مباالٍة، لسرعته. وفال ]عجرف[ ُف عليَّ
كاَن يركبه مبا يكره وال يهاب شيئاً. والُعْجروُف: ُدَويـْبَّة ويقال: هي النملة الطويلُة األرجِل. وعجارف الدهر 

 وعجاريفه: حوادثه.
 ( والعدوفا، وال عدافا أي شيئا.(4َعَدَف يـَْعِدُف َعْدفاً، أي أكل. يقال: ما ذقت َعْدفاً ) ]عدف[

_________ 
 يروى:( و 1)

 إىن وإن عريتين حنوىل
 ( بعده:2)

 أعرض ابلود وابلتنويل * أراد أعرض الود والتنويل. كقوله تعاىل: )تنبت ابلدهن( .
 ( سلمة بن االكوع.3)
 ( وحيرك4)
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وابتت الدابة على غري َعدوٍف، أي على غري َعَلٍف. هذه لغة مضر. والَعَدُف ابلتحريك: الَقذى. والِعْدَفُة 
الليل،  ابلكسر: ما بني العشرة إىل اخلمسني من الرجال. وأعطاه ِعْدَفًة من ماٍل، أي ِقطعًة منه. وَمرَّ ِعْدٌف من

 ( .1) أي قطعٌة منه. والِعْدَفُة كالَصِنَفِة من الثوب
ذوفاً، أي الَعْذُف: األكُل. وقد َعَذَف ابلذال املعجمة، هذه لغُة ربيعة. يقال: ما ذقت َعْذفاً وال عَ  ]عذف[

 شيئاً. وابتت الداب ُة على غري عذوف.



أي ( . وقوهلم: ما أعِرُف ألحٍد يصرعين، أي ما أعرتُف. وَعَرْفُت الفرَس: 2َعَرفْـُتُه َمْعرَِفًة وِعْرفاانً ) ]عرف[
 َجَزْزُت ُعْرَفُه. والَعْرُف: الريُح طي بًة كانت أو منتنة.

_________ 
 ابلكسر، وهى حاشية الثوب.( الصنفة كفرحة، وتقال أيضا 1)
 ( وعرفة ابلكسر، وعرفاان، بكسرتني مشددة الفاء: علمه فهو عارف، وعريف، وعروفة2)
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ال يـَْعِجَز َمْسُك الَسْوِء عن َعْرِف الَسْوِء ". والَعْرَفُة: قرحٌة خترج يف بياض يقال: ما أطيب َعْرَفُه. ويف املثل: " 
( الرجال فهو معروف، أي خرجت به تلك الَقرحة. واملَْعروُف: ضد  1ل: عرف )الكف  عن ابن السكيت. يقا

االعرتاف، ومنه قوهلم:  واله عرفا، أي معروفا. واملعرف أيضا: االسم مناملنكر والُعْرُف: ضد النكر. ويقال: أ
: }واملُرَسالِت ُعرفًا{ ، يقال له عليَّ ألٌف ُعْرفاً، أي اعرتافاً، وهو توكيد. والُعْرُف: ُعْرُف الفرِس. وقوله تعاىل

ُعْرِف، أي ابملعروِف. واملَْعَرَفُة بفتح هو مستعار من ُعْرِف الفرس، أي يتتابعون كُعْرِف الفرس ويقال: ُأْرِسَلْت ابل
( 3( . قال الكميت: أبكاك )2اء: املوضع الذي ينبت عليه الُعْرُف. والُعْرُف والُعُرُف: الرمُل املرتُفع )الر 

ف املنزل وما أنت والطلل احملول وهو مثل عسر وعسر. وكذلك الُعْرَفُة، واجلمع ُعَرٌف وأْعراٌف. ويقال ابلعر 
 عرف، أي له عرف.الذي يف القرآن: سوٌر بني اجلنة والنار. وشئ أاألعراُف 

_________ 
 ( عرف كعىن عرفا.1)
 ( وقيل: موضع، وقيل: جيل.2)
 ( يف اللسان: " أهاجك ".3)
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وأعرف الفرس، أي طال ُعْرُفُه. واْعَرْوَرَف أي صار ذا ُعْرٍف. واْعَرْوَرَف الرجُل، أي هتيأ للشر. واْعَرْوَرَف 
البحُر، أي ارتفعت أمواجه. ويقال للضبع َعْرفاُء، مُسِ َيْت بذلك لكثرة شعرها. والِعْرُف ابلكسر، من قوهلم: ما 

ًا. وتقول: هذا يوم عرفة غري منون، وال تدخله االلف والالم. أخري عرف عرىف إال أبخرة، أي ما عرَفين إال 
( ، وهو اسم يف لفظ اجلمع فال جيمع. قال الفراء وال واحد له بصحة. وقول الناس: 1وعرفات: موضع مبىن )



( . وهى معرفة وإن كان مجعا، الن اال ما كن ال تزول، فصار 2نزلنا عرفة شبيه مبولد، وليس بعريب حمض )
الواحد، وخالف الزيدين. تقول: هؤالء عرفات حسنة، تنصب النعت النه نكرة. وهى مصروفة. قال  لشئكا

تعاىل: }فإذا أفضتم من عرفات{ قال االخفش: إمنا صرفت الن التاء صارت مبنزلة الياء والواو يف مسلمني 
 لهومسلمون، النه تذكريه، وصار التنوين مبنزلة النون، فلما مسى به ترك على حا

_________ 
( عرفات: موضع بينه وبني مكة حواىل أربعة عشر ميال، وىف احلديث الشريف " احلج عرفة " وهى ميدان 1)

 فسيح، وال بد للحاج أن يدخل عرفة يف يوم خمصوص ابلشرؤط الىت نص عليها الفقهاء.
و " عرفة كلها موقف  ة "( إذا أراد " عرفة " اسم املوضع فوهم فقد جاء يف احلديث الشريف " احلج عرف2)

 " وإذا أراد التعبري فالتعبري صحيح.
 (4صحاح  177)
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كما يقال مسلمون إذا مسى به على حاله. وكذلك القول يف أذرعات وعاانت وعريتنات. والعاِرُف: الصبوُر. 
 لذلك ُحرًَّة تْرسو إذا نـَْفُس اجلبان يقال: أصيب فالن فـَُوِجَد عارِفاً. والَعروُف مثله. قال عنرتة: فَصرَبُْت عارَِفةً 

ي صابرًة. والعارَفُة أيضاً: املعروُف. ورجٌل َعروَفٌة ابألمور، أي عارٌف ( يقول: حبسُت نَفساً عارَِفة، أ1َتطَلَُّع )
 ُعكاَظ ( : أَو ُكلما َوَرَدتْ 2هبا، واهلاء للمبالغة. والعريُف والعاِرُف مبعىًن، مثل عليٍم وعامٍل. وأنشد األخفش )

، وهو دون الرئيس، واجلمع: ُعَرفاُء. تقول منه قبيلة بعثوا إيلَّ َعريَفُهْم يـَتَـَوسَُّم أي عارِفـَُهْم. والَعريُف: النقيبُ 
َعُرَف فالٌن ابلضم َعراَفًة، مثل ُخطب َخطابًَة، أي صار عريفاً، وإذا أردت أنه عمل ذلك قلت: عرف فالن 

 علينا
_________ 

 مت أن منيىت إن أتتين ال ينجىن منها الفرار االسرع( قبله: وعل1)
 ( لطريف بن عمرو الغنوى2)

(4/1402) 

 



سنني يعرف عرافة، مثال كتب يكتب كتابة. والتعريف: االعالم. والتعريف أيضا: إنشاد الضالة. والتَـْعريُف: 
 عر خياطب رجال وميدحه:التطييب، من الَعْرِف. وقوله تعاىل: }َعر َفها هلم{ أي طَيـََّبها. قال الشا

رَّاُف: الكاهُن والطبيُب. قال الشاعر عرفت كإتب عرفته اللطائم * يقول: كما عرف االتب، وهو البقري. والعَ 
َرْأَتين َلطبيُب والتعريُف: الوقوُف بَعَرفاٍت. يقال: َعرََّف الناُس، 1) ( : فقلت لَعرَّاِف الَيمامِة داوين فإنك إن أبـْ

ا سألَتهم عن ٍت، وهو املَُعرَُّف، للموقف. واالعرِتاُف ابلذنب: اإلقراُر به. واْعرَتَْفُت القوَم، إذإذا شهدوا َعَرفا
ا وضعوا اْعرَتََف 3( : أسائِلٌة ُعَمرْيَُة عن أبيها ِخالِل الرَْكِب )2خرب لَتعرَِفُه. قال الشاعر ) ( تـَْعرَتُِف الرِكااب ورمبَّ

 وضع اْعرَتََف. قال أبو ذؤيب يصف سحاابموضَع َعَرَف، كما وضعوا َعَرَف م
_________ 

 ( عروة بن حزام.1)
 بشر بن أىب خازم.( يف نسخة زايدة: 2)
 ( ويروى: " خالل اجليش "3)

(4/1402) 

 

ا أَبلُّ الرايِح وأرطَُبها.  مرته النعامى مل يعرتف ِخالَف الُنعامى من الشأم رحيا أي مل يَعِرف غري اجلنوب، ألهنَّ
ْفُت ما عند فالن، أي تطل بُت حىتَّ َعَرفُت. وتقول: ائِت فالانً فاْستَـْعِرْف إليه حىتَّ يعرفك. وقد َتعاَرَف وتـََعرَّ 

. وامرأٌة حسنة املَعاِرِف، أي الوجه وما يظهر منها، واحدها َمْعَرٌف. قال الراعي: أي َعَرَف بعُضهم بعضاً القوُم، 
 نَّ َحواِشَي الَعْصبِ ُمتَـَلفِ منَي على َمعارِِفنا نـَْثين هل

العرصاف: واحد عراصيف الرحل، وهي أربعة أواتٍد جيمعن بني رءوس أحنا القتب يف رأس كلِ  ِحْنٍو  ]عرصف[
َقٍب أو جبلود اإلبل، وفيه الظَِلفاُت. وعرصاف اال كاف وعرصوفه وعصفوره أيضا: قطعة َوِتدان مشدودان بعَ 

 خشب بني احلنوين القدمني.
 (1الشئ تعزف وتعزف )فسي عن عزفت ن ]عزف[

_________ 
 ( من ابب دخل وجلس.1)

(4/1403) 

 



عزوفا، أي زهدت فيه وانصرفت عنه. قال الفرزدق خياطب نفسه: َعَزْفَت أبعشاٍش وما ِكْدَت تـَْعِزُف وأْنَكْرَت 
ر َعزيفاً. وسحاٌب عزَّاٌف: من َحْدراء ما كنت تـَْعِرُف والعزيُف: صوُت اجلن . وقد َعَزَفِت اجلنُّ تـَْعِزُف ابلكس

( : اي رب رب املسلمني ابلسور ال تسقه صيب 1ُع منه َعزيُف الرعد، وهو دويُّه. وأنشد االصمعي )ُيْسمَ 
عزاف جؤر ويروى: " غراف ". والعزاف أيضا: رمل لبىن سعد، ويسمى أبرق العزاف، وهو قريب من زرود. 

. وقد َعَزَف َعْزفاً واملَعازُف: املالهي. والَعازُف: الالعُب هب  . وَعْزُف الريح: أصواهتا.ا واملَُغينِ 
الَعْسُف: األخُذ على غري الطريق، وكذلك التَـَعسُُّف واالعِتساُف. والَعْسُف أيضاً: الَقَدُح الضخُم.  ]عسف[

 والَعسوُف: الظلوُم. قال أبو يوسف: انقٌة عاِسٌف، إذا أشرفت على املوت من الغدة وجعلت تتنفس.
_________ 

 ( جلندل بن املثىن1)

(4/1403) 

 

قال االصمعي: قلت لرجل من أهل البادية: ما العساف؟ قال: حني نقمص َحنجرته، أي ترجف من النَـَفس. 
ري ابليدين ويعسف قال: قال عامر بن الطفيل يف قـُْرِزٍل يوَم الَرَقِم: ونِْعم أخو الصعلوِك أْمِس تركُته بَتْضرَُع ميَْ 

 جري، واجلمع عسفاء. وعسفان: موضع.والعسيف: اال
 َعْسَقَف الرجُل، أي مَجَُدْت عيُنه، وذلك إذا همَّ ابلبكاء فلم يقدر عليه. ]عسقف[
الَعْصُف: بقُل الزرِع، عن الفراء. وقد أْعَصَف الزرُع. ومكاٌن ُمْعِصٌف، أي كثري الزرع. قال أبو قيس  ]عصف[

( وقال احلسن يف قوله 2 ُمْعِصُف )نَـَعْت َقْطَرها زاَن َجنايب َعَطنٌ ( : إذا مُجَادى مَ 1ألسلت األنصاري )بن ا
ُنُه. وَعَصْفُت الزرَع، أي جززته قبل أن  تعاىل: }فجعلهم كَعْصٍف مأ كول{ : أي كزرع قد أكل َحبُُّه وبقي تِبـْ

 يُْدِرَك.
_________ 

 اجلالح، ال اليب قيس. ( قال ابن برى: هو الحيحة بن1)
 : " مغضف "153: 11ان ( وىف اللس2)

(4/1404) 

 



وَعَصَفِت الريُح، أي اشتدَّت، فهي ريٌح عاِصٌف وَعصوٌف. ويوٌم عاِصٌف، أي تـَْعِصُف فيه الريُح، وهو فاعٌل 
انصٌب. ويف لغة بين أسٍد: أْعَصَفِت الريُح فهي ُمْعِصٌف وُمْعِصفٌة. مبعىن مفعول فيه، مثل قوهلم: ليٌل انئٌم وهمٌّ 

َعْصٍف وال اْصِطراِف  ( : قد َيْكَسُب املاَل اهِلداُن اجلايف بغري ما1: الَكْسُب. ومنه قول الراجز )والَعْصفُ 
ٌة َعصوٌف. وانقٌة َعصوٌف، أي وكذلك االْعِتصاُف. وأْعَصَف الفرُس، إذا مرَّ مرًّا سريعاً، لغٌة يف أْحَصَف. ونَعامَ 

احلرُب تـَْعِصُف ابلقوم، أي تذهب هبم وهُتلكهم. قال سريعٌة،، وهي اليت تـَْعِصُف براكبها فتمضي به. و 
َلٍق شهباء   ( َمْلموَمٍة تعصف ابلدارع واحلاسر وحكى أبو عبيدة: أعصف الرجل، أي هلك.2)األعشى: يف فـَيـْ

_________ 
 اللسان.( هو العجاج، كما يف 1)
 ( ويروى: " جأواء "2)

(4/1404) 

 

 لسنبل من التنب وغريهه الُسنبُل. والُعصاَفُة: ما سقط من اوالعصيفة: الورق اجملتمع الذي يكون في
َف. وَعَطْفُت الوسادَة: ثنيتها. وَعَطْفُت عليه، أي ( ، أي ِملُت. وَعَطْفُت العوَد فانـَْعطَ 1َعَطْفُت ) ]عطف[

. قال أبو َوْجزَ  َة السعدى: أشفقت. يقال: ما تثنيىن عليك عاطفة من رَِحٍم أو قرابٍة. وَعَطَف عليه، أي كرَّ
ربضت. ( وظبيٌة عاِطٌف: تـَْعِطف جيَدها إذا 2العاطفون حتني مامن عاِطٍف واملُْطِعموَن َزَمان أيَن املُْطِعُم )

ُذ هبا النساء الرجال. واملعطف ابلكسر: الرداء، وكذلك العطاف.  والَعْطَفُة: َخَرزٌَة تـَُؤخِ 
_________ 

 ( عطف من ابب ضرب.1)
تيب إنشاد الشعر: العاِطفوَن حَتنَي ما من عاِطٍف واملنعمون يدا إذا ما أنعموا والالحقون ( قال ابن برى: تر 2)

 زمان أين املطعم جفاهنم قمع الذار واملطعمون

(4/1405) 

 

وقد تعطفت ابلعطاف، أي ارتديت ابلرداء. ومنه مسِ َي السيُف ِعطافاً. وتـََعطََّف عليه: أشفَق. وتعاَطفوا: َعَطَف 
ض. والناقُة الَعطوُف: اليت تـَْعِطف على البوِ  فرتأُمه. واْستَـْعَطَفُه عليه فَعَطَف. وَعطَّفُت العيدان، ى بعم علبعضه

د للكثرة. وِقِسيٌّ ُمَعطََّفٌة، ولقاٌح ُمَعطََّفٌة. ورمبا َعَطفوا ِعَدَة َذْوٍد على فصيٍل واحد فاحتلبوا ألباهنن  ليْدُررْ  َن. شدِ 



ه العربي ة. وِعْطفا الرجل: جانباه من لدن رأسه إىل إىل وركيه. وكذلك عطفا كل شئ: ي هذ، هوالقوُس املعطوفةُ 
َعَطُف الوادي: منعرجه ومنحناه.  جانباه. ويقال: َثىن فالٌن عينِ  ِعطَفه، إذا أعرض عنك. وُمنـْ

 َعفَّ عن احلراِم يَِعفُّ َعفَّا وِعفَّةً  ]عفف[
 وعفيٌف، واملرأة َعفٌَّة وَعفيَفٌة. وأَعفَّه هللا. واستَعفَّ عن املسألة، و عفٌّ ، فه( [ وَعفافًة، أي كفَّ 1 )]وعفافاً 

 أي عف.
_________ 

 ( التكملة من املخطوطة1)

(4/1405) 

 

الضرع. قال االعشى يصف ظبية وتعفف، أي تكلَّف الِعفَّة. والُعفَّة والُعفافة ابلضم فيهما: بقيَّة اللنب يف 
على الظرف. وتعادى، أي تباعد.  نه النهاَر فما تعجوه إال عفافة أو فواق نصب النهار( ع1وغزاهلا: وَتعادى )

وتعفف الرجل، أي شرب الُعفافَة. ويقال: َتعافَّ اي هذا انقتك، أي احلها بعد احللبة األوىل. وقوهلم: جاء 
 العني: لغٌة يف إفَّاِن ذلك، أي حينه وأوانه.فالن على ِعفَّاِن ذلك، بكسر 

عقفت الشئ عقفا فانعقف، أي عطفته فانعطف. وأما قول محيد بن ثور اهلاليل: كأنه عقف توىل  ]عقف[
( أكلب فيقال هو الثعلب. والعقاف: داء أيخذ الشاة يف قوائمها حىتَّ تعوجَّ. 2يهرب من أكلب يعقفهن )

 يبٌّ أْعَقُف، أي جاف.والتَـْعقيُف التعويُج. وأعرا
_________ 

 تعادى ". ( ابن برى: " ما1)
 ملخطوطة واللسان( يف املطبوعة " نتبعهن " وأثبت ماىف ا2)

(4/1406) 

 

ُه ويعِكُفُه َعْكفاً. ومنه قوله تعاىل: }واهلَْدَي َمْعكوفًا{ . ويقال: ما ( أي حبسه ووقفه، يعُكفُ 1َعَكَفُه ) ]عكف[
( يعكف ويعكف 2لى الشئ )َعَكَفَك عن كذا. ومنه االعِتكاُف يف املسجد، وهو االحتباس. وَعَكَف ع

. عكوفا، أي أقبل عليه مواظبا. يقال: فالن عاكف على فرج حرام. وقال تعاىل: }يعكفون على أصنام هلم{ 
( . قال العجاج: فهن يعكفن به إذا حجا 3وعكفوا حول الشئ: استداروا. يقال: عكف اجلوهر يف النظم )



 عكف النبيط يلعبون الفنزجا
، واجلمع ِعالالَعَلُف للدوا ]علف[ ( . وقد علفت الدابة علفا. وأنشد الفراء: 4ٌف مثل جبل وجبال )ب 

 ا أي وسيقتها ماء. واملوضع معلف ابلكسر.علفتها تبنا وماء ابردا حىت شتت مهالة عيناه
_________ 

 ( من ابب نصر وضرب.1)
 ( وعكف على الشئ من ابب دخل وجلس.2)
 ( يف القاموس: " أي استدار "3)
 زاد يف القاموس: وعلوفة، وأعالف.( و 4)

(4/1406) 

 

لف: مثر الطلح، وهو مثل الباقلى والغض، خيرج فرتعاه االبل، الواحدة علفة، مثال قرب وقربة. وقد أْعَلَف والع
الطلح، أي خرج ُعلَُّفُه. والعلوفة والعليفة: النافة أو الشاة تعلفها وال ترسلها فرتعى. والعالفيات: الرحال 

ى: هي الصاحب االدىن وبيين وبينها جموف ة، منسوبة إىل رجل امسه عالف من قضاعة. قال االعشالعظيم
( : يسر إذا كان الشتاء 1عالىف وقطع ومنرق والعلفوف: اجلايف من الرجال املسن، عن يعقوب. قال اخلزاعى )

 وأحملوا يف القوم غري كبنة علفوف قوله: يسر، أي ايسر.
_________ 

اء ". والكبنة: املنقبض البخيل، كما قاله طة سىت: " عمر بن اجلعدى ". ويروى: " إذا هب الشت( يف خمطو 1)
يف مادة )كنب( أأميم هل تدرين أن رب صاحب فارقت يوم حشاش غري ضعيف يسر إذا حان الشتاء ومطعم 

 للحم غري كبنة عفلوف

(4/1407) 

 

ي ليس له رفق عليه ابلضم وَعُنَف به أيضاً. والَعنيُف: الذ ( : ضدُّ الرفق. تقول منه: َعُنفَ 1الُعْنُف ) []عنف
بركوب اخلليل، واجلمع ُعُنٌف. واْعتَـنَـْفُت األمر، إذا أخذَته بعنف. واْعتَـنَـْفُت األرض، أي كرهتها. وهذه إبٌل 

قال: هو يف ُعنُفواِن ْعنيُف: التعيري واللوم. وعنفوان الشئ: أوله. يُمْعَتِنفٌة، إذا كانت يف بلٍد ال يوافقها. والتَـ 
 وله.شبابه. وعنفوان النبات. أ



الَعْوُف: احلال يقال: نَِعَم َعْوُفَك، أي نعَم ابلك وشأنك. قال أبو عبيد: وكان بعض الناس يتأول  ]عوف[
ن سعد، وعوف ابن كعب بن سعد. العوف الفرج، فذ كرته اليب عمر وفأنكره. والعوفان يف سعد: عوف ب

 (2 َعْوٍف. وأنشدين أبو الغوث )ويقال للجرادة: أمُّ 
_________ 

 ( العنف، مثلثة العني.1)
 ( يف خمطوطة سىت " اليب عطاء السندي "، وقيل: حلماد الرواية ".2)

(4/1407) 

 

( وقوهلم: " ال حربوادى عوف " هو عوف ابن حملم بن 1فما صفراء تكىن أم عوف كأن رجيلتيها منجالن )
عض امللوك طلب منه رجال كان قد أجاره، فمنعه عوف وأىب أن يسلمه، فقال ذهل بن شيبان. وذلك أن ب

حل بواديه، فكل من فيه كالعبد له، لطاعتهم إايه. وعوافة امللك: " ال حر بوادي عوف " أي أنه يقهر من 
 ( .2ابلضم: اسم رجل )

 (4ربه، فهو عائف. وقال )( الرجُل الطعاَم أو الشراب يَعافُُه ِعيافاً، أي كرهه فلم يش3عاَف ) ]عيف[
_________ 

رب بني بصرى وجاسم نبت معروف. قال النابغة الذبياىن: فال زال ق( وعوف من أمساء االسد، والعوف: 1)
 عليه من الومسى فيض ووابل فينبت حوذاان وعوفا منورا سأتبعه من خري ما قال قائل

 وماثوى بنجد مقيما عوفها وتعارها ( وعوف وتعار: جبالن بنجد. قال: وما هبت االرواح حنوى2)
 لشراب.( عاف يعاف ويعيف عيفا، وعيفاان حمركة، وعيافة وعيافا بكسرمها: كره الطعام وا3)
 ( أنس بن مدركة اخلثعمي.4)

(4/1408) 

 

( وذلك أن البقر إذا امتنعت عن شروعها يف املاء 1أىن وقتلى سليكا مث أعقله كالثور يضرب ملا عافت البقر )
زجرهتا، وهو تضرب الهنا ذات لنب، وإمنا يضرب الثور لتفزع هي فتشرب. وعفت الطري أعيُفها ِعياَفًة، أي ال 

أن تعترب أبمسائها ومساقطها وأصواهتا. والعاِئُف: املتكه ُن. وعاَفِت الطرُي َتعيُف َعْيفاً، إذا كانت حتوم على املاء 
فهى عائفة. ومنه قول أىب زُبيد: كأنَّ َأْوَب َمساحي القوِم فـَْوقَـُهُم أو على اجلَيف وترتدَّد وال متضي تريد الوقوع، 



َفُة. والَعيوُف من اإلبل: الذي يشم  املاء فيدعه وهو عطشان.2جوٍن مزاحيف )طرٌي َتعيُف على   ( واالسم الَعيـْ
_________ 

امتنعت البقر أن تشرب.  ( يقول كيف أعقل من مل أقتله فإن أخذ متوىن هبذا فإىن كالثور الذى يضرب إن1)
 قال االعشى: ما تعيف اليوم من طري روح من غراب البني أو تيس برح

( شبه اختالف املساحى فوق رءوس احلفارين أبجنحة الطري. وأراد بقوله: جون مزاحيف إبال قد أزحفت، 2)
 فالطري حتوم عليها.
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 فصل الغني
ا مسُّوا النسر الكالُغداُف: غراب القيظ، واجلمع غِ  ]غدف[ ثري الريش ُغدافاً، وكذلك الشعر األسود ْدفاٌن. ورمبَّ

فاً من َقِطيَفِتِه ذاِت الفضوِل الطويل، واجلناح األسود. قال الكميت يصف الظليم وبيضه: يكسوه َوْحفاً ُغدا
دوين القناَع فإنَّين  مع االشفاق واحلدب وأغدفت املرأة قناعها، أي أرسلته على وجهها. قال عنرتة: إن تـُْغِديف

لصيد. ويف طبٌّ أبْخِذ الفارس املُْستَـْلِئِم وأْغدف الليل، أي أرخى سدوله. وأْغَدَف الصياُد الشبكَة على ا
 لب املؤمن أشدُّ ارتكاضاً من الَذْنِب يصيبه، من العصفور حني يـُْغَدُف به ".احلديث: " إنَّ ق

و الرم ة: َوْفرَاء َغْرِفيٍَّة أأْثى اٌء َغْريفٌّ، أي مدبوغ ابلغرف. قال ذالَغْرُف: شجٌر يُْدَبغ به. يقال: سق ]غرف[
 (1ومشلشل من نعت السرب يف قوله )خوارَزها ُمَشْلَشُل َضيـََّعْتُه بينها الكتب يعىن مزادة دبغت ابلغرف. 

_________ 
 ( ذوالرمة.1)
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عر فرية سرب ورمبا جاء ابلتحريك، حكاه يعقوب. قال الشاما ابل عينك منها املاُء يـَْنَسِكُب كأن ه من كلى م
( وَمرُّ الريح ابلَغَرِف ُسقاٌم: اسُم واٍد. يقال َغْرَفت اإلبل، 2( : أمسى ُسقاٌم َخالًء ال أنيَس به إال السباُع )1)

أي شجٍر كان. قال ابلكسر، تـَْغَرُف َغَرفاً، إذا اشتكت عن أكل الَغْرِف. والَغريُف: الشجر الكثري امللتفُّ من 
اء يف ( وقيل: الغريف يف هذا البيت: م3االعشى: كربدية الغيل وسط الغريف ساق الرصاف إليه غديرا )

 االمجة. والغريفة: جلدة من أدم حنو من شرب



_________ 
 ( هو أبو خراش اهلذىل.1)
 ( يف اللسان: " غري الذائب ومر الريح "، ويروى: " غري السباع ".2)
ابن برى: عجز االعشى لصدر آخر غري هذا وتقرير البيتني: كربديه الغيل وسط الغريف إذا خالط ( قال 3)

ا والبيت اآلخر بعد هذا البيت ببيتني وهو: أو اسفنط عانة بعد الرقا د ساق الرصاف إليه املاء منها السرور 
 (4 -صحاح  - 178غديرا )
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ر مشفر البعري: خريع النعو ، وتكون مفرضة مزينة، قال الطرماح يذكفارغة، يف أسفل قراب السيف َتَذْبَذبُ 
ومته. وبنو أسد يسمون النعل: الَغريَفَة. وأما ( جعله خلقا لنع1مضطرب النواحى كأخالق الغريفة ذى غضون )

ُأصوِلِه  الِغْرَيُف بكسر الغني وتسكني الراء، فضرٌب من الشجر. قال حامٌت يصف النخل: رواٌء يسيُل املاُء حتت
( 3( . مغرورف أسبل جباره حبافتيه الشوع والغريف )2مييُل به غيٌل أبدانه ِغْرَيُف وقال أحيحة بن اجلالح )

الشئ فانغرف، أي قطعته فانقطع. قال قيس بن اخلطيم: تَناُم عن ِكرْبِ َشأهنا فإذا قامت رويدا تكاد  وغرفت
 تنغرف

_________ 
 الوراك إذا املطااي تقايست النجاد من الوجني ( وقبل بيت الطرماح: متر على1)
 ( يف صفة خنل.2)
 نايب عطن معصف( وقبل بيت أحيحة: إذا مُجَادى َمنَـَعْت َقْطَرها زاَن ج3)
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وغرفت انصية الفرس: قطعتها وجززهتا، حكاه أبو عبيد عن االصمعي. وغرفت اجلِْلَد: دبغته ابلغْرِف. وَغَرْفُت 
املر ُة الواحدة. والَغْرَفُة ابلضم: اسٌم للمفعول منه، ألنك ما مل تـَْغرِْفُه ال  ْرفًا، واْغرَتَْفُت منه. والَغْرَفةُ املاء بيدي غَ 

تسميه ُغْرَفًة. واجلمع غراف مثل نطفة ونطاف. وزعموا ان ابنة اجللندى وضعت قالدهتا على سلحفاة 
ال ضخم مثل يف البحر غري غراف. والغراف أيضا: مكي فانسابت يف البحر فقالت اي قوم، نزاف نزاف، مل يبق

اجلراف، وهو القنقل. واملغرفة: ما يغرف به. والغرفة: الِعليَُّة، واجلمع ُغْرفاٌت وُغُرفاٌت وُغَرٌف. وقول لبيد: 



 سوى فأغلق دون غرفة عرشه سبعا طباقا فوق فرع املنقل يعىن به السماء السابعة.
 روف أيضا.من العظم، وهو الغض الُغْرضوُف: ما الن ]غرضف[
َضْفُت العود، إذا كسرته فلم تـُْنِعم كسره. وَغَضَف الكلُب أذنه يغضفها عضفا، إذا أرخاها غَ  ]غضف[
 وكسرها.
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والغضف ابلتحريك: اسرتخاء يف األذن. يقال كلٌب أْغَضُف وكالٌب غضف. وقد غضف ابلكسر، إذا صار 
، أي غليظ الريش، وهو خالف األصَمع. وأْغَضَف الليل، أي أظلم واسودَّ. فُ مسرتخَي األذن، وسهٌم أْغضَ 

وليٌل أْغَضف. وقد َغِضَف َغَضفاً. وكذلك عيٌش أَغَضُف، أي انعٌم بنيِ  الَغَضِف، إذا تـََغضََّف عليه وماَل. 
عليه، أي مال وتثىنَّ  والغاِضُف: الناعُم الباِل. ويقال: عيٌش غاضٌف. والُغْضُف: الَقطا اجلون. وتـََغضَّفَ 

 وتكسر. يقال: تـََغضََّفِت البئر، إذا هتدَّمت أجواهلا وانـَْغَضَف القوُم يف الغبار: دخلوا فيه.
الَغَطُف: َسعة العيش. يقال عيش أغطف، مثل أغضف. وغطفان: أبو قبيلة، وهو غطفان بن سعد  ]غطف[

 ( ذوو أحساهبا عمرا2هلا إىل المت )ب ( : لو مل تكن غطفان الذنو 1بن قيس عيالن. قال الشاعر )
_________ 

 .87: 2( هو الفرزدق كما يف اخلزانة 1)
 ( ويروى: " إذن لالم ".2)
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 قال االخفش: قوله " ال " زائدة، يريد: لو مل تكن هلا ذنوب.
( : فإنك 1األمحر ) الِغطريُف: السي ُد، وفرخ البازي. والغطرفة التغطرف والتغرتف: التكرب. وأنشد ]غطرف[

 ْطِرُف ويروى: " املتغرتف ".إن عاديتين َغِضَب احَلصى عليك وذو اجلَبُّورَِة املُتَـغَ 
 إىل طََبٍع وُغفٌَّة من قواِم ( : ال خرَي يف طمٍع يُْدين3( : البُـْلَغُة من العيش. قال الشاعر )2الُغفَُّة ) ]غفف[

الفرس اْغِتفافاً، إذا أصابت ُغفًَّة من الربيع. وحكى عنه غري أيب العيِش َتْكفيين الكسائي: يقال: اْغتَـفَِّت 
نت بعض الِسَمن. وقال أبو زيد: اْغتَـفَِّت املال اْغِتفافاً. قال: وهو الكأل املقارب والسمن احلسن: إذ ا مسَِ

 يل الغنوى: وكنا إذا ما اغتفت اخليل غفة جترد طالب الرتات مطلباملقارب. قال طف



_________ 
 ( يف نسخة: " ملغلس بن لقيط ".1)
 ( الغفة والغثة مبعىن.2)
 عتكى.( هو اثبت قطنة ال3)
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 يقول: جترد طالب الرتة وهو مطلوب مع ذلك، فرفعه إبضمار هو، أي هو مطلب. كما قال الراجز:
 ( * أي هو ميت.1ومنهل به الغراب ميت )

. وأْغَلْفُتها، أي ( القارورة، أي جعلتها يف الِغالف2ُت )الِغالُف: ِغالف السيف والقارورة وَغَلفْ  ]غلف[
جعلُت هلا ِغالفاً، وكذلك إذا أدخلتها يف الِغالف. وتـََغلََّف الرجُل ابلغالية، وَغَلَف هبا حليته غلفا. ومعد يكرب 

قلب لفاء، النه أول من غلف ابملسك، زعموا. و بن احلارث بن عمرو، أخو شرحبيل بن احلارث، يلقب ابلغ
ال يعي. ومنه قوله تعاىل: }وقالوا قُلوبُنا ُغْلٌف{ . ورجٌل أْغَلُف بنيِ  الَغَلِف، أي أغلف: كأمنا ُأْغِشَي ِغالفاً، فهو 

 أقْـَلُف. وسيٌف أْغَلُف، وقوس غلفاء. وكذلك كل شئ يف غالف.
_________ 

 سقيت منه القوم واستقيت ( بعده: كأنه من االجون زيت1)
 ف الالم وتثقيلها.( تقال بتخفي2)
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 وعيش أغلف، أي واسٌع. وسنٌة َغْلفاُء: خُمِْصبٌة. والغلف: شجر مثل الغرف.
غاَفِت الشجرُة َغَيفاانً وَتغيـ َفْت، أي مالت مييناً ومشااًل. وتَغيََّف الفرُس، إذا تعط ف ومال يف أحد  ]غيف[

تنا نزع الكتيبة غدوة كَذَب وجنب. قال القطامى: وحسبجانبيه. يقال: مَحََل فالٌن يف احلرب فَغيََّف، أي  
 ( والغاف: ضرب من الشجر.1فيعيفون ونرجع السرعاان )

 فصل الفاء
الفوُف: البياُض الذي يكون يف أظفار االحداث، واحلبة البيضاء يف ابطن النواة اليت تنبت منها  ]فوف[

 يئا. وأنشد أبو يوسفما أغىن فالٌن عين فوفاً، أي شالنخلُة. وبـُْرٌد ُمَفوٌَّف، أي فيه خطوط بيٌض. يقال: 



_________ 
 ( قال ابن برى: الذى يف شعره:1)

 فيغيفون ونوزع السرعاان:
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( مثل الصفوف القت الصفوفا وأنت ال تغنني عىن فوفا الواحدة فوفة. قال 1ابتت تبيا حوضها عكوفا )
نَـْفَس َمْشغوَفه َفما َجادْت لنا َسْلمى ِبِزجْنرٍي وال فوَفه ويقال: الفوَفُة: القشرُة الشاعر: فََأْرَسْلُت إىل َسْلمى أبنَّ ال

 ، أي رقيٌق. وبـُْرُد أْفواٍف ابالضافة، وهى مجع فوف.( . وبـُْرٌد ُمَفوَّفٌ 2اليت على النواة )
 ( . قال رؤبة:3الَفْيُف: املكاُن املستوي، واجلمع أفياف وفيوف ) ]فيف[

 ( . وقوله هلا أي من4ا فيوف * واملهيل: املخوف )مهيل أفياف هل
_________ 

 مي كسال قطوفا يسقى معيدات العراق جوفا( قبله: أمسى غال1)
 قطع القطن. ( والفوف:2)
 ( وزاد يف القاموس: وفياف.3)
". ( قوله واملهبل املخوف اخل. قال يف النكملة هو تصحيف قبيح وتفسري غري صحيح، والرواية " مهبل 4)

بسكون اهلاء وكسر الباء املوحدة، وهو مهواة ما بني كل جبلني، وزاد فسادا بتفسريه فإنه لو كان من اهلول 
 لقيل مهول ابلواو. اتج.
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م يقولون:  جوانبها صحارى. والفيفاء: الصحراء امللساء، واجلمع الَفيايف. قال املرب د: أَِلُف فـَْيفاَء زائدة، ألهنَّ
هذا املعىن. وفـَْيُف الريح: يوم من أايم العرب. قال عمرو بن معد يكرب: أخرب املخرب عنكم أنكم  فـَْيٌف يف

 ( أي رجعتم ابلفالح والظفر.1لريح أبتم ابلفلح )يوم فيف ا
 فصل القاف

( : العظم الذي فوق الدماغ، وجبمعه جاء املثل: " رماُه أبقحاِف رأسه " إذا أسكته 2الِقْحُف ) ]قحف[
 ة يوِردها عليه. والِقْحُف أيضاً: إانٌء من خشب على مثاله، كأنَّه نصف قدح. يقال: ماله قد وال قحف.بداهي



د: فدح من جلد، والقحف من خشب. وقحفته قحفا، أي ضربت ِقْحَفُه وأصبت ِقْحَفُه. وَقَحْفُت َقْحفاً، فالق
 اليوم قحاف، وغد انقاف. أي شربت مجيع ما يف اإلانء. ويقال: شربت ابلِقْحِف. ومنه قوهلم:

_________ 
 ( يف اللسان: " ابلفلج " ابجليم.1)
 ( قحف يقحف قحفا من ابب منع.2)
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وسيٌل ُقحاٌف ابلضم وقُعاٌف، ومها مثل اجلحاف، يذهب بكل شئ. واالقِتحاُف: الشرُب الشديُد. والقاِحُف: 
 املطر الشديد.

طنف وطنف: بعيدة وصدف، و وفالٌة قذف وقذف أيضا، مثل صدف ( ابلتحريك. 1نِيٌَّة َقَذٌف ) ]قذف[
تقاذف مبن يسلكها. والقذفة: واحدة القذف والقذفات، مثل غرفة وغرف وغرفات، وهى الشرف. وكذلك 

( 2ما أشرف من رءوس اجلبال. قال امرؤ القيس: ُمنيفاً َتِزلُّ الطرُي عن ُقَذفاتِِه َيَظلُّ الضباُب فوقه قد تـََعصَّرا )
ديث أن ابن عمر رضى هللا عنهما كان ال يصلى يف مسجد فيه قال أبو عبيد: وهبا شبهت الشرف. وىف احل

 ( . هكذا حيدثونه.3قذاف )
_________ 

 ( قذف من ابب ضرب.1)
( قبله: وكنت إذا ما خفت يوما ظالمة فإن هلا شعبا ببلطة زميرا ويروى " نيافا تزل الطري ". والنياف: 2)

 الطويل.
قذفات صحيح النه مجع سالمة كغرفة وغرفات، ومجع  فيه قذفات هكذا حيدثونه، قال ابن برى: (3)

 التكسري قذف كغرف وكالمها قد روى. وروى =
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قال االصمعي: إمنا هو قذف، وهى الشرف، الواحدة قذفة. ورجل ُمَقذٌَّف، أي كثري اللحم، كأنَّه ُقِذَف 
: هم بني حاذٍف وقاذٍف. فاحلاِذُف ابلعصا، والقاِذُف ابحلجارة: الرمُي هبا. يقالابللحم َقْذفاً. والَقْذُف 

ابحلجارة. وَقَذَف الرجل، أي قاَء. وَقَذَف املُْحَصنَة، أي رماها. والتقاُذُف: الرتامي. والِقذاُف: سرعة السري. 



يفة: َذٌف وقذيف، أي بعيد. والقذوفرٌس متقاِذٌف: سريع العدو. وبلدٌة َقذوٌف، أي طروٌح، لبعدها. ومنزٌل قَ 
 شئ يُرمى به. قال املَُزرِ ُد: قذيَفُة شيطاٍن رجيٍم َرمى هبا فصارْت ضواة يف هلازم ضرزم

 كلُّ قشر ِقْرٌف ابلكسر، ومنه قرف الرمانة.  ]قرف[
_________ 

رقة وبراق. عن = " يف مسجد فيه قذاف ". وقال ابن االثري: وهى مجع قذفة وهى الشرفة، كربمة وبرام، وب
 اللسان.
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و وقرف اخلبز: الذي يُقشر منه ويبقى يف التنُّور. والِقْرَفُة: القشرة. والِقْرَفُة من األدوية. وفالٌن ِقْرَفيت، أي ه
م ِقْرفَ  مه. وبنو فالن ِقْرَفيت، أي الذين عندهم أظنُّ طَِلَبيت. ويقال: َسْل بين فالن عن انقتك فإهنَّ ٌة، أي الذي أهتَّ

( . والقرف ابلفتح: وعاء من جلد 1جتد خربها عندهم. وقوهلم يف املثل: " أمنع من أم قرفة " هي اسم امرأة )
ه اخللع، وهو حلٌم يُطبخ بتوابل، فُيفرغ فيه. قال معقر ابن محار ابلقرفة، وهى قشور الرمان وجيعل في يدبغ

القروف أي عليكم ابلقراطف والقروف فاغنموها. ( بنيها أبن كذب القراطف و 2البارقى: وذبيانية وصت )
 ا أقْـَرْفُت لذلك، أي ما دانيته والقال االصمعي: يقال ما أبصرت عيين وال أقْـَرَفْت يدي، أي ما دنت منه، وم

 خالطت أهله. أبو عمرو: وأقْـَرَف له، أي داانه. واملُْقِرُف: الذي داىن اهلُْجنة من الفرس وغريه
_________ 

 مالك بن حذيفة بن بدر، كان يعلق يف بيتها مخسون سيفا خلمسني رجال كلهم حمرم هلا. ( زوجة1)
 ( ويروى: " أوصت ".2)

(4/1415) 

 

الذى أمه عربية وأبوه ليس كذلك، الن االقراف إمنا هو من قبل الفحل، واهلجنة من قبل االم. وقرفت القرحة 
عنرتة: ُعاللتنا يف كلِ  يوِم  رََّفْت هي، أي تقشَّرت. ومنه قول، أي قشرهتا، وذلك إذا يبسْت. وتـَقَ أقرفها َقرفاً 

( مل يـَتَـَقرَُّف وقـََرْفُت الرجل، أي عبته. ويقال هو يـُْقَرُف بكذا، أي يرمى به ويتهم، 1َكريهٍة أبسيافنا واجلُْرُح )
ي القشر. وهو شبيه ( الصمغِة "، وهو موضع الِقْرِف، أ2فهو مقروف. وقوهلم: " تركته على مثل َمْقِرِف )

لى مثل ليلة الَصَدِر. وفالٌن يـَْقِرُف لعياله، أي يكسب. واالْقرِتاُف: االكتساب. وقرفته ابلشئ بقوهلم: تركته ع



: بعرٌي ُمْقرَتٌَف، أي اشرُتَِي حديثاً. والَقَرُف ابلتحريك: ُمداانُة املرض. يقال: أخشى  فاقرتف به. قال األصمعي 
 لكسر.عليك القرف. وقد قرف اب

_________ 
 الصحيح: " والقرح مل يتقرف ".( يف اللسان: و 1)
 ( على مثل مقرف ومقرف. هكذا يف املخطوطة مضبوطا وعليه معا2)

(4/1415) 

 

وىف احلديث أنَّ قوماً شكْوا إليه صلى هللا عليه وسلم وابَء أرضهم فقال: " حتوَّلوا فإنَّ من الَقَرِف التلف ". 
، للذي تتَّهمه. وقاَرَف فالٌن اخلطيئَة، أي خالطها. وقاَرَف امرأته، أي جامعها. َرٌف من ثويبل أيضاً: هو قَـ ويقا

ومنه حديث عائشة رضى هللا عنها " أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصبح جنبا من قراف غري احتالم مث 
 يصوم ".
 القرطف: القطيفة. ]قرطف[
 أن تكون مسيت بذلك الهنا ترعد شارهبا.( ، وأنكر 1) ل: هو اسم هلاالقرقف: اخلمر. قا ]قرقف[
رجٌل َقِشٌف. وقد َقِشَف ابلكشر قشفا، إذا لوحته الشمس أو الفقر فتغريََّ. يقال: أصاهبم من العيش  ]قشف[

 ( .2َقَشٌف. واملُتَـَقشِ ُف: الذي يتبلغ ابلقوت وابملرقع )
_________ 

ل هو اسم وانكر أن تكون مسيت بذلك، كالم ول اجلوهرى قاقال اجملد: وق( قوله: قال هو اسم اخل. 1)
. كتبه مصحح املطبوعة ضائع، النه مل يسنده إىل أحد، وإمنا املنكر أبو عبيد واملنكر عليه ابن االعرايب: أه

 االوىل.
 ( أي من الثياب.2)
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. ورعٌد قاِصٌف: شديُد ٌف: شديدةٌ الَقْصُف: الكسُر. يقال: َقَصَفِت الريُح السفينَة. وريٌح قاصِ  ]قصف[
الصوت. يقال: َقَصَف الرعُد وغريه َقصيفاً. والَقصيُف: هشم الشجر. والتقصف: التكسر. والقصف: اللهو 
والَلِعُب، يقال: إهنا مولدة. وَقِصَف العوُد يـَْقَصُف َقَصفاً، ابلتحريك، فهو َقصٌف، أي َخوَّاٌر. ورجٌل َقِصٌف: 



ُة رغائه. واألْقَصُف: لغٌة يف الَنجدة. واسريُع االنكسار عن  لَقَصُف أيضاً والَقَصَفُة: هدير البعري، وهو شدَّ
األْقَصِم، وهو الذي انكسرت ثَِنيـَُّتُه من الِنصف. والَقْصَفُة: قطعة رمل تتقصف من معظمه، حكاه ابن دريد. 

قصمة. وقصفة القوم رجة، مثل الواجلمع قصف وقصفان، مثل مترة ومتر ومتران. والقصفة أيضا: مرقاة الد
 أيضا: تدافعهم وازدحامهم. وىف احلديث: " أان والنبيون فراط لقاصفني "، وذلك على ابب اجلنة.
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 واالنقصاف: االندفاع. يقال: انقصفوا عنه، إذا تركوه ومروا.
َلٌة وال َقَضُف وقد قَُّة. قال قيس بن اخلطيم: بني ُشكوِل النساِء ِخْلقَ الَقَضُف: الدِ  ]قضف[ ُتها َقْصٌد فال ِجبـْ

 َقضاَفًة، فهو َقضيٌف، أي حنيف، واجلمع قضاف. َقُضَف ابلضم
( العنَب َقْطفاً. والِقْطُف ابلكسر: العنقود، وجبمعه جاء القرآن: }ُقطوُفها دانَِيٌة{ . 1َقَطْفُت ) ]قطف[

ا يسقط من العنب إذا ُقِطَف، كاجلُرامة من التمر. طاُف والَقطاُف: وقُت الَقْطِف. والُقطاَفُة ابلضم: موالقِ 
َطَف الَكرُم، أي دان ِقطافُُه، وأْقَطَف القوُم، أي حان ِقطاُف كرومهم. والَقطوُف من الدواب: البطئ. وقال وأقْ 

خينها طفا، واالسم القطاف. ومنه قول زهري: آبزرة الفقارة مل أبو زيد: هو الضيِ ُق املشي. وقد َقَطَفِت الدابة ق
 قطاف يف الركاب وال خالء

_________ 
 ب ضرب.( قطف من اب1)
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( : كأنَّ رِجليِه رِجاَل ُمَقَطٍف َعِجٍل إذا 1الرم ة يصف ُجْنُدابً )وأقطف الرجل إذا كان دابته قطوفا. قال ذو 
طف أيضا، مثل صحيفة وصحف، كأهنما مجع جَتاوَب من بـُْرَدْيِه تـَْرنيُم والَقطيَفُة: داثٌر خُمَْمٌل، واجلمع َقطائُف وق

مرو الواحد قطيف وصحيف. ومنه القطائف الىت تؤكل. والقطوف: اخلدوش، حكاه أبو يوسف عن أىب ع
( فال أنت ضائٌر َعَدوًا ولكن َوْجَه 2قطف. وقد َقَطَفُه يـَْقِطُفُه، أي َخَدشه. وأنشد حلامت: ِسالُحَك َمرِقيٌّ )

ُف: نباٌت رَْخٌص عريض الورق، الواحدُة َقْطَفٌة، يقال له ابلفارسية " سرنك ". والقطيف: َموالَك تـَْقِطُف والَقطْ 
 اسم موضع.

( 3 مثل ُقحاٍف، أي ُجراٌف. والقاِعُف مثل القاِحِف، هو املطر الشديد. وقعفت النخلة )سيٌل ُقعافٌ  ]قعف[



 : اقتلعتها من أصلها. وانـَْقَعَف احلائط، أي انقلع من أصله.
_________ 

 ( يف اللسان: يصف جرادا.1)
 ( يف املطبوعة االوىل: " مؤقى "، صوابه من اللسان.2)
 ( قعف النخلة من ابب منع.3)
 (4 -صحاح  - 179)
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 عف: لغة يف الَقْحِف، وهو اشتفافك ما يف االانء أمجع.والق
ا جفَّ بعد الغسل: قد َقفَّ قفوفا. قال الَقفُّ ابلفتح: يبيس أحرار البقول وذكورها. يقال للثوب إذ ]قفف[

( ، أي 1إذا اشتد يُبسه. يقال: اإلبل فيما شاءت من َجفيٍف وَقفيٍف. وَقفَّ شعري )االصمعي: قف العشب، 
: ما ارتفع من َمْْت األرض، قام من  . والُقفُّ الفزع. والَقفَّاُف: الذي يسرق الدراهم بني أصابعه. وقد َقفَّ يـَُقفُّ

فَُّة، واجلمع ِقفاٌف. وقوهلم: كرب فالن حىتَّ صار كأنَّه قـُفٌَّة. قال األصمعي : هي الشجرة اليابسة وكذلك القُ 
االبالية. والُقفَّ  ذ من ُخوٍص وحنوه كهيئتها جتعُل فيه املرأة ُقطَنها. واْستَـَقفَّ الشيُخ،  ُة: الَقرعة اليابسة، ورمبَّ اختُّ

إقفافاً، إذا انقَطَع بيضها. هذا قول االصمعي. وقال الكسائي: مجعها يف  أي انضمَّ وتشنَّج. وأقـَفَِّت الدجاجةُ 
 ( .2بطنها )

_________ 
 ( قف شعره يقف قفوفا.1)
 البيض يف بطنها ".( وىف اللسان: " وقيل مجعت 2)
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ْفَقَفًة. وأمَّا قول ابن أمحر يصف ظليماً: َيَظلُّ ) ( حَيُْفُهنَّ بَقْفَقَفْيِه 1وقفقف الرجل، أي ارتعد من الربد، قـَ
 جبناحيه وجيعل جناَحه هلا كاللحاف، وهو رقيق مع ثخنه.ويـَْلَحُفُهنَّ َهْفهافاً َثخينا فرييد أنه حَيُفُّ بيَضه 

. والُقْلَفُة ابلضم: الغرلة. أنشدين أبو الغوث: كأمنا حثرمة  لف[]ق رجٌل أقْـَلُف بنيِ  الَقَلِف، وهو الذي مل خُيَْْتْ
( : قطعها. وتزعم العرب أن الغالم إذا ولد يف 2ابن قلفة طفل حتت موسى خاتن وقلفها اخلاتن قلفا )ابن غ



( : إىن حلفت ميينا غري كاذبة النت أقلف إال ما جىن 3ر كاملختون. قال الشاعر )القمراء قسحت قلفته فصا
 (4القمر )

_________ 
 ( يف اللسان: " فظل ".1)
 ( قلف من ابب ضرب.2)
 امرؤ القيس، قالوا: دخل مع قيصر احلمام فرآه أقلف. (3)
 ( بعده. إذا طعنت به مالت عمامته كما جتمع حتت الفلكة الوبر4)
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والقلفة ابلتحريك من االقلف، كالَقَطعة من األْقَطِع. وقـََلْفُت الشجرة، أي حنَّيت عنها حلاءها. وقـََلْفُت الَدنَّ: 
 ِلها القار. والَقليُف جلة التمر.ُت السفينَة، إذا َخَرزت ألواَحها ابلليف وجعلت يف َخلَ فضضُت عنه طيَنه. وقـََلفْ 

األقْـَنُف: األبيُض القفا من اخليل. أبو عمرو: الَقنيُف مثل الَقنيِب، وهم مجاعات الناس. وحكى ابن  ]قنف[
حاُب ذو املاء الكثري. والَقَنُف: دريد: مرقنيف من الليل، أي قطعة منه، ويقال: طائفة منه. والَقنيُف: الس

 . والرجل أقْـَنُف، واملرأُة قـَْنفاُء. وقول الراجز:ِصغر األذنني وغلظهما
 ( * يعىن الذكر. والقناف: الكبري االنف.2( ذات الفروة )1ومتسح القنفاء )

 قوُف األذِن: أعالها. وقوهلم: أخذه بقوِف رقبته وبقاِف رقبته، ]قوف[
_________ 

 ابن برى: صوابه: " وتغمز القنفاء ". ( قال1)
 ( قبله:2)

 اى تدرى ملىت:وأم مثو 
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( أو تَئيُم 1مثل صوِف رقبته، أي برقبته مجعاء، قال الشاعر: جَنَْوَت بقوِف نـَْفِسَك غرَي أين إخاُل أبن َسيَـْيِتُم )
ثر، واجلمع القافة. تقول: قفت أالقائف: الذى يعرف اآلاثر، أي جنوت بنفسك. وقاف: جبل حميط ابالرض. و 

( : كذبت عليك ال تزال تقوفىن كما قاف آاثر الوسيقة قائف فأغراه 2إذا أتبَـْعته، مثل قـََفْوُت أثره. وقال )



 بنفسه، أي عليك ىب. واْقتاَف أثره، مثل قاَف. يقال: هو أقوف الناس.
 فصل الكاف

لَكَتِف، أي عريض . يقال رجٌل أْكتُف بنيِ  ال كذب وكذب، واجلمع االكتافالكتف والكتف. مثا ]كتف[
 الَكِتِف. واألْكتُف أيضاً من اخليل: الذي يف أعايل عراضيف كتفه انفراج.

_________ 
 ( قال ابن برى: " أي سييتم ابنك، وتئيم زوجتك ".1)
 ( القطامى. وىف املخطوطة: االسود بن يعفر.2)
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ُء الُنضار المحه القني وداىن صدوعه عريضة. ومنه قول األعشى: أو إان والكتيفة: ضبة الباب، وهي حديدة
يَفُة: السخيمُة واحلقُد. قال الَقطامي: َأخوَك الذي ال مَتِلُك احِلسَّ نـَْفُسُه وتـَْرَفضُّ عند ( والَكت1ابلَكتيِف )

، ويقال هي اجلراد بعد الغوغاء، ( والُكتفاُن: اجلراد أول ما يطري منه، الواحدة كتفانة2املُْحفظاِت الَكتائُف )
 أوهلا

_________ 
بة سواه مصلح التثقيف أو كقدح النضار المه القني وداىن صدوعه ( الشعر. بينما املرء كالرديين ذى اجلب1)

 وابلكتيف رده دهره املضلل حىت عاد من بعد مشيه للدليف
مان وسالف وعيالن منا كل يوم ملمة وحنلب ( قبله. ربيعة آابئى االوىل اقتسموا العلى. إذا عد ابق من ز 2)

دف! ويقال: أىن الحس لك وأحس، أي أرق. واحلس: غزرا يوم تدعى اخلنادف يعىن نغري إذا نودى اي خلن
 الرقة وما وجد يف نفسه لك من مودة. واحملفظات: املغضبات.
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يد. وقد َكَتفِت اخليل وتكتف، إذا ارتفعت السرو، مث الداب، مث الغوغاء، مث الكتفان. والكتف: املشُي الرو 
الرجل أحدمها على اآلخر. وَكَتفُت الرجل، إذا شددت ي. والَكْتُف أيضاً: أن يشد حنوا فروع أكتافها يف املش

يديه إىل َخلف ابلِكتاِف، وهو حبٌل. والَكَتُف ابلتحريك: ظَْلٌع أيخذ من وجٍع يف الَكِتِف، عن ابن السكيت. 
 ْكَتُف، وانقة كتفاء.يقال: مجٌل أ



 الَكثاَفُة: الِغَلُظ. وقد َكُثَف الشئ فهو كثيف. وتكاثف الشئ. ]كثف[
( . والكرانف: أصول الكرب الىت 1َكَرَف احلماُر، إذا شمَّ بول األاتن مثَّ رفع رأسه وقلب شفته )  []كرف

 تبقى يف ِجذع النخلة بعد قْطع الَسَعِف، وما ُقطع مع
_________ 

. وقال وقلب شفته، يف القاموس: وقلب جحفلته، وال يقال للحمار شفته، ووهم اجلوهرى اه( قوله 1)
 مادة )جحفل( : واجلحفلة للحافر كالشفة لالنساناجلوهرى يف 
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 الَسَعِف فهو الَكَرُب، الواحدة ِكْرانَفٌة. ومجع الكرانف كرانيف.
 . الدواة( : القطُن، ومنه ُكْرُسفُ 1الُكْرُسُف ) ]كرسف[
الكسفة: القطعة من الشئ. يقال: أعطين ِكْسَفًة من ثوبك، واجلمع ِكْسٌف وِكَسٌف. ويقال:  ]كسف[

الِكْسُف والِكْسَفُة واحٌد. وقال األخفش: من قرأ: }ِكْسفاً من السماء{ جعله واحدًا. ومن قرأ }ِكَسفًا{ جعله 
كذلك َكَسْفُت الثوب، إذا قطعته. قطعت عرقوبَه. و  مجيعاً. والَكْسُف ابلفتح: مصدر َكَسْفُت البعري، إذا

( الشمُس َتْكِسُف ُكسوفاً، وَكَسَفها هللا َكْسفاً، يتعدَّى وال يتعدى. قال 2والَتْكسيُف: التقطيُع. وَكَسَفِت )
 (3الشاعر )

_________ 
 ( كرسفت الدواة كرسفة وكرسافا.1)
 ( كسفت الشمس، من ابب جلس.2)
وقول جرير يرثى عمر بن العزيز: فالشمس كاسفة ليست بطالعة  ر " وىف القاموس:( يف نسخة: " جري3)

تبكى عليك جنوم الليل والقمرا أي كاسفة ملوتك تبكى أبدا. ووهم اجلوهرى فغري الرواية بقوله: فالشمس 
 طالعة ليست بكاسفة، وتكلف ملغناه
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وعها  والَقَمرا أي ليست َتْكِسُف ضوَء النجوم مع طلالشمس طالعة ليست بكاسفٍة تبكي عليك جنوَم الليلِ 
لقلَّة ضوئها وبكائها عليك. وكذلك َكَسَف القمُر، إالَّ أنَّ األجود فيه أن يقال خسف القمر. والعامة تقول: 



ل: سيئ احلال. وكاسف الوجه، أي انكسفت الشمس. وكسفت حال الرجل، أي ساءْت. ورجٌل كاسف البا
 " َأَكْسفاً وإْمساكاً " أي َأُعبوساً مع خبل. عابس. ويف املثل:

( فانكشف وتكشف. يقال: َتَكشََّف الربُق، إذا مأل السماء. وكاَشَفُه ابلعداوة، 1كشفت الشئ )  ]كشف[
ُب بعضكم لبعض. والَكشوُف: الناقة أي ابدأه هبا. ويقال: " لو تكاَشْفُتْم ما تدافنتم "، أي لو اْنَكَشَف عي

: فإْن محل عليها الفحل سنتني لفحل وهي حامل. وقد َكَشَفِت الناقُة ِكشافاً. و اليت يضرهبا ا قال األصمعي 
 متواليتني فذلك الِكشاُف، والناقُة َكشوٌف. قال زهري:

 ( *2وتـَْلَقْح ِكشافاً مثَّ تنتج فتفطم )
_________ 

 ( من ابب ضرب.1)
 دره. * فتعرككم عرك الرحى بثفاهلا( ص2)

= 
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ا دائرة، وهي  وأكشف القوم، أي َكَشَفْت إبلهم. والَكَشُف ابلتحريك: انقالٌب من ُقصاِص الناصية كأهنَّ
ُشعريات تنُبت ُصُعدًا، والرجُل َأْكَشَف، وذلك املوضع َكَشَفٌة. والَكَشُف يف اخليل: التواٌء يف عسيب الَذَنِب. 

 واألْكَشُف: الرجل الذي ال ترس معه يف احلرب.
. وقوهلم: لقيته َكفََّة َكفََّة، بفتح الكاف، أي كفاحاً، وذلك إذا استقبلَته  ]كفف[ : واحدة األُكفِ  الَكفُّ

مواَجهة. ومها امسان ُجِعال واحدًا وبُنيا على الفتح مثل مخسة عشر. وكفة القميص، ابلضم: ما استدار حوَل 
م، حنو ُكفَِّة الثوِب وهي حاشيته، وُكفَُّة الرمِل الَذيل. وكان األصمعي يقول: كلُّ ما استطال فهو ُكفٌَّة ابلض

 ومجعه ِكفاٌف. وكلُّ ما استدار فهو ِكفٌَّة ابلكسر، حنو ِكفَِّة امليزان، وِكفَِّة الصائد
_________ 

= وصوابه " مث تنتج فتتئم ". وأما " فتفطم " فهو يف بيت بعده. فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأمحر عاد مث 
 ترضع فتفطم
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وهى حبالته. وكفة اللثة، وهي ما احندر منها. قال: ويقال أيضاً َكفَُّة امليزان ابلفتح، واجلمع كفف. والكفف. 
( : اجلميع من الناس. يقال: 2( . والكافَّة )1والكفف يف الوشم: دارات تكون فيه. وكفاف الشئ: حتارُُه )

 رضي هللا عنه: فِسْران إليهم كاَفًة يف رِحاهلِِْم مجيعاً علينا احة األنصاري  لقيتهم كافَّة، أي كل هم. وأمَّا قول ابن رو 
ا خفَّفه ضرورة، ألنَّه ال يصح اجلمع بني الساكنني يف حشو البيت. وكذلك قول اآلخر:  البَـْيُض ال نـََتَخشَُّع فإمنَّ

فقُصرت أسنانه ري إذا كرِب جزى هللا الرواب جزاء سوء وألبسهن من برص قميصا وهو مجع رابة. ويقال للبع
. والناقُة كافٌّ أيضاً. وقد َكفَِّت الناقُة تكفُّ ُكفوفاً. وَكَفْفُت الثوَب، أي ِخطُت  حىتَّ تكاد تذهب: هو كافٌّ

 حاشيته، وهي
_________ 

 ( حتار كل شئ: حرفه وما استدار به.1)
هم اجلوهرى. يقال جاء الناس دخلها أل، وو ( قوله: والكافة، يف القاموس: وال يقال جاءت الكافة النه ال ي2)

 كافة أي كلهم
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َبُة َمْكفوَفٌة، أي ُمْشَرَجًة مشدودٌة. واملَْكفوُف: الضرير، واجلمع املَكافيُف. 1اخلياطة الثانية بعد الَشلِ  ) ( . وَعيـْ
عدى وال يتعدَّى، وقد ُكفَّ بصره وكف بصره أيضا، عن ابن االعرايب. وكففت الرجل عن الشئ فكف، يت

والكفاف أيضاً من الرزق: القوُت، وهو ما َكفَّ عن الناس  واملصدر واحد. وَكفاُف الشئ ابلفتح: مثله وقيسه.
أي أغىن. ويف احلديث: " اللهمَّ اجعل رزق آل حممٍد كفافا ". واْسَتْكَفْفُت الشئ: استوضحته، وهو أن تضع 

د تنظر إىل الشئ هل تراه. واْسَتَكفَّ وَتَكفََّف مبعىًن، وهو أن مييدك على حاجبك كالذي يستظلُّ من الشمسن 
كفه يسأل الناس. يقال: فالن يتكفف الناس. قال الفراء: استكف القوم حول الشئ، أي أحاطوا به ينظرون 

 ( من َمَعدٍ  ِعمارٌَة َبدا والعيون املستكفة تلمح1إليه. ومنه قول ابن ُمْقبل: إذا َرَمْقته )
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل " امللل " صوابه من املخطوطة واللسان.1)
( صدره. * خروج من الغمى إذا صك صكة * يف املطبوعة االوىل " رامقته "، صوابه من املخطوطات 1)

 واللسان
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( وَكْفَكْفُت عنكم أكليب وهى 1 )وكفكفت الرجل مثل كففته. ومنه قول أيب زُبَيد: َأمَلْ تَرين َسكَّْنُت ِإيلِ  إِللِ ُكمْ 
ها دليل يقول: نطأ قبيلة ونتخللها، ونكف عقر وقول الشاعر: جنوس عمارة ونكف أخرى لنا حىت جياوز 

 حنن نقدر عليها.مث ندعها و  -وهى انحيتها  -أخرى، أي أنخذ يف كفتها 
مرة، وهي مُحرٌة كدرٌة تعلو الوجه. الكلف: شئ يعلو الوجه كالسمسم. والَكَلُف: لوٌن بني السواد واحلُ  ]كلف[

ْكَلُف. ويقال: ُكَمْيٌت أْكَلُف، للذي َكِلَفْت محرته فلم تصف ويرى يف أطراف شعره واالسُم الُكْلَفُة، والرجُل أ
: إذا كان البعري شديد احلُمرة خيلط محرته سواٌد ليس خبالص فتلك سواٌد إىل االحرتاق ما هو. وقا ل األصمعي 

 عري أكلف والنقة كلفاء. ويقال َكِلْفُت هبذا األمر، أي أولعت به.الكلفة، والب
_________ 

 ان:( يف اللس1)
 أمل ترىن سكنت الاي كالبكم:
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وكلفه تكليفا، أي أمره مبا يشقُّ عليه. وَتَكلَّْفُت الشئ: جتشمته. والكلفة: ما تتكلفه من انئبٍة أو حق . 
 ا ال يعنيه. ويقال: محلت الشئ تكلفة، إذا مل تطقه إال تكلفا، وهو تفعلة.واملَُتَكلِ ُف: الِعر ِيُض مل

ُته. واملُكانـََفُة: املعاونُة. والكَنُف  (1كنفت الشئ )  ]كنف[ ُتُه. وأْكنَـْفُتُه، أي أَعنـْ أكنفه، أي ُحْطُتُه وُصنـْ
ل أبو عبيدة: يقال انقة كنوف: تربك يف ابلتحريك: اجلانُب. وَكَنفا الطائِر: َجناحاه. وَكنَـَفُة اإلبل: انحيتها. قا

القذور. وحكى أبو زيد: شاة َكْنفاُء، أي حدابء.  كنفة االبل، مثل القذور، إال أهنا ال تستبعد كما تستبعد
َنفوُه، أي أحاطوا به. والَتْكنيُف مثله، يقال ِصالٌء ُمَكنٌَّف، أي أحيط به من جوانبه. والِكْنُف  وَتَكنَّفوُه واْكتـَ

 ر: وعاء تكون فيهابلكس
_________ 

 ( اببه نصر1)
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( جاء احلديث: " ُكنَـْيٌف ُمِلَئ ِعْلماً ". والَكنيُف: الساتر. ويسمى الرتُس َكنيفاً ألنه 1أداة الراعى، وبتصغريه )
ف ل منه: كنفت االبل أكنيسرت. ومنه قيل للمذهب: َكنيٌف. والَكنيُف: حظرية من شجر جُتَعل لإلبل. يقا

، إذا اختذوا كنيفا البلهم. عن يعقوب. وكنفت عن الشئ، أي عدلت. ومنه قول وأكنف. واكتنف القوم
 (2القطامي: َفصالوا َوُصْلنا واتَّقوان مبا كر ليعلم ما فينا عن البيع كانف )

ذا صرت كوفة. وكوفت تكويفا، إالكوَفُة: الرملة احلمراء، وهبا مسيت الكوفة. وكوفان أيضا: اسم لل ]كوف[
َعٍة. إىل الكوفة. عن  يعقوب. وإنه لفى كوفاٍن، أي يف ِحْرٍز وَمنـْ

_________ 
( قوله وبتصغريه جاء احلديث اخل. يف القاموس وكنيف لقب ابن مسعود، لقبه عمر تشبيها بوعاء الراعى 1)

 . كتبه مصحح املطبوعة االوىل.اه
  شعره:. قال ابن برى والذى يفتف " قال: أظن ذلك ظنا( قال االصمعي: ويروى: " كا2)

 ليعلم هل منا عن البيع كانف * قال: ويعىن ابملاكر احلمار، أي له مكر وخديعة
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ويقال: تركهم يف كوفاٍن، أي يف أمر مستدير، ويقال يف عناٍء ومشقَّة ودَوران. وَتَكوََّف الرمُل والقوُم، أي 
أبهل الكوفة أو تنسب إليهم. والكاف حرف يذكر ويؤنث، وكذلك سائر استداروا. وَتَكوََّف الرجُل، أي تشبَّه 

ها كما بينت كاف تلوح وميمها والكاف حرف ( : أشاقتك أطالل تعفت رسوم1حروف اهلجاء. قال الشاعر )
( : ورحنا بكابن 2جر، وهى للتشبيه، وقد تقع موقع اسم فيدخل عليها حرف اجلر، كما قال يصف فرسا )

طنا تصوب فيه العني طورا وترتقى وقد تكون ضمريا ملخاطب اجملرور واملنصوب كقولك: املاء جينب وس
ث. وقد تكون للخطاب وال موضَع هلا من اإلعراب، كقولك غالمك وضربك، تفتح للمذكر وتكسر للمؤن

 ذاك وتلك وأولئك ورويدك، الهنا ليست ابسم هاهنا وإمنا هي للخطاب فقط، تفتح للمذكر وتكسر للمؤنث.
_________ 

 ( الراعى.1)
 ( امرؤ القيس2)
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 الَكْهُف كالبيت املنقور يف اجلبل، واجلمع الُكهوُف. ويقال: فالن كهف، أي ملجأ. ]كهف[
وبين على الفتح دون الكسر ملكان  كيف: اسم مبهم غري متمكن، وإمنا حرك أخره اللتقاء الساكنني،  ]كيف[

وإذا ال، وقد يقع مبعىن " التعجب " كقوله تعاىل: }كيف تكفرون ابهلل{ الياء. وهو لإلستفهام عن األحو 
 ضممت إليه " ما " صح أن جيازي به، تقول: كيفما تفعل أفعل.

 فصل الالم
ويقال اللَجُف: حفٌر يف جانب البئر. قال  قال أبو عبيد: اللََّجُف مثل البُـْعُثِط، وهو سرَّة الوادي. ]جلف[

بئر تلجيفا: حيج مأمومة يف قعرها جلف فاست الطبيب قذاها كاملغاريد وجلفت ال ( يصف جراحة:1الشاعر )
 حفرت يف جوانبها. قال العجاج يصف ثورا

_________ 
 ( عذار بن درة الطائى.1)
 (4 -صحاح  - 180)
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 الن متلجفة.( * قال: االصمعي: تلجفت البئُر، أي اخْنََسَفْت. وبئُر ف1* إذا انتحى معتقما أو جلفا )
 ابلثوب: تغطَّيت به. والِلحاُف: اسُم ما يـُْلَتَحُف به. وكل شئ تغطيت به فقد اْلَتَحْفَت به. اْلَتَحْفتُ  ]حلف[

وحَلَْفُت الرجل أحْلَُفُه حَلْفاً: طرحت عليه الِلحاَف، أو غطَّيته بثوب. قال طرفة: مثَّ راحوا َعِبَق امِلْسِك هبم 
مالحفة: كانفته. وأحلف السائل: أحل. يقال: " ليس للُمْلِحِف  اَب اأُلُزْر والَحْفُت الرجليـَْلَحفوَن األرَض ُهدَّ 

 ( ". وامللحفة: واحدة املالحف.2مثل الردِ  )
: الِلخاُف: حجارة بيض رقاق، واحدهتا خلفة. وىف حديث زيد بن اثبت رضى هللا عنه،  ]خلف[ قال األصمعي 

 حني أمره أبو بكر رضى هللا عنه
_________ 
 ( قبله:1)

 وق أنف أدلفابسلهبني ف
 ( ومنه قول بشار: احلر يلحى والعصا للعبد وليس للملحف مثل الرد2)
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لرْخِف، وهو الُزبد أن جيمع القرآن، قال: " فجعلت أتتبعه من الرقاع والعسب واللخاف ". واللخف مثل ا
 ، حكاه عنه أبو عبيد.الرقيق. وقال أبو عمرو: الَلْخُف: الضرُب الشديد

اللصف، ابلتحريك: شئ ينبت يف أصول الَكرَبِ، كأنَّه خياٌر. وهو أيضاً جنٌس من التمر. ومل يعرفه أبو  ]لصف[
كنت أحسبكم أسود خفية ( : قد  1الغوث. ولصاف، مثل قطام: موضع من منازل بىن متيم. قال الشاعر )

 ريه جمرى ما ال ينصرف من االمساء.( وبعضهم يعربه وجي2فإذا لصاف تبيض فيه احلمر )
 ( ابلضم يلطف لطافة، أي صغر، فهو لطيف.3لطف الشئ ) ]لطف[

_________ 
 ( أبو املهوس االسدي.1)
 ( بعده: وإذا تسرك من متيم خصلة فلما يسوءك من متيم أكثر2)
 من ابب ظرف ( لطف الشئ3)
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 تعاىل: التوفيق والعصمة. وأْلَطَفُه بكذا، أي بـَرَُّه به. واالسم هللا منواللطف يف العمل: الرِفُق فيه. والُلْطُف 
اللطف ابلتحريك. يقال جاءتنا لطفة من فالن، أي هديَّة. واملالَطَفُة: املُبارَُّة. والتَـَلطُُّف لألمر: الرتفُّق له. 

استلطف العبري، أي و  ب.وألطف الرجال البعري: أدخل قضيبه يف احلياء، وذلك إذا مل يهتد ملوضع الضرا
 ( .1أدخله فيها بنفسه، مثل استخلط، وأخلطه غريه )

د للمبالغة. وَلفَُّه َحقَُّه، أي َمنَـَعه. وتـََلفََّف يف ثوبه والَتفَّ بثوبه. والتفاف  ]لفف[ لففت الشئ لفا ولففته، شدِ 
 (2) عرالنبت: كثرته. والشئ املَُلفَُّف يف الِبجاِد: وْطُب اللنب، يف قول الشا

_________ 
( زايدة يف املخطوطة: )لغف( لغف وألغف: حار، وألغف بعينه: حلظ. وعلى الرجل: أكثر من الكالم 1)

 القبيح. ولغفت االانء لغفا: لعقته.
 ( هو أبو املهوس االسدي، كما يف القاموس. وقال ابن برى: الصحيح أهنما ليزيد ين عمرو بن الصعق2)
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( أو الشئ امللفف يف البجاد 1يٍم َفَسرََّك أن يعيش فجْئ بزاِد خبُْبٍز أو بَسْمٍن أو بَتْمٍر )ْيٌت من متَ ما ماَت مَ إذا 
واللفافة: ما يـَُلفُّ على الرِْجل وغريها، واجلمع اللفاِئف. وقوهلم: جاءوا ومن َلفَّ َلف ُهْم، أي ومن ُعدَّ فيهم 

. يقال: جاءوا بَلفِ ِهْم وَلفيِفِهْم، أي وأخالطهم.  من قبائلَ  ع من الناسوأتش ب إليهم. والَلفيُف: ما اجتم شىتَّ
وقوله تعاىل: }جئنا بكم َلفيفًا{ أي جمتمعني خمتلطني. وطعاٌم َلفيٌف، إذا كان خملوطاً من ِجْنسني فصاعدًا. 

 ( فالن، أي صديقه.2وفالٌن لفيُف )
_________ 

 ( قوله خببز اخل، أنشده اجملد:1)
* وقال: إنشاد اجلوهرى خمتل. قال: وقال أوس بن غلفاء يرد على ابن الصعق: فإنك ر أو بلحم بز أو بتمخب

 يف هجاء بىن متيم كمزداد الغرام إىل الغرام هم تركوك أسلح من حبارى رأت صقرا وأشرد من نعام
 ( يف القاموس: وقول اجلوهرى لفيفه صديقه، غلط والصواب لغيفه ابلغني2)
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من العربية يقال له اللفيف، ال جتماع احلرفني املعتل ني يف ُثالثيِ ة، حنو َذوي وَحِيَي. واألْلفاُف: األشجار  وابب
يـَْلَتفُّ بعضها ببعض، ومنه قوله تعاىل: }وَجنَّاٍت أْلفافا{ ، واحدها ِلفٌّ ابلكسر. ومنه قوهلم: كن ا ِلفا، أي 

لََّفِف، أي َعيٌّ بطئ الكالم، إذا تكلم مال لسانه فمه. قال لاجمتمعني يف موضع واحد. ورجٌل أَلفُّ بنيِ  
الكميت: ِوالية ِسْلَغدٍ  أََلفَّ كأنه من الرهق املخلوط ابلنوك أثول وااللف أيضا: الرجال الثقيل البطئ. وامرأة 

الِدرِْع رَأَدٌة ويف امِلْرِط  يف( : َتساَهَم ثـَْوابها ف1لفاء: ضخمة الَفِخذين مكَتِنزة، وَفِخذان َلفَّاواِن. قال الشاعر )
َلف اواِن ِرْدفـُُهما َعْبُل قوله َتساَهَم، أي تقارع. ويقال أَلفَّ الطائُر رأسه حتت جناحيه. ويف أرض بين فالٍن 

: املوضُع املُْلَتفُّ الكثري األهل. وأنشد لساعَدة  . قال األصمعي: األَلفُّ َتالفيُف من عشب، أي نباٌت ُمْلَتفٌّ
 اهلذىل ةبن جؤي

_________ 
 ( يف نسخة: قال احلكم اخلضرى1)
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 مهن إذا ُحِبْسَن مبَأزٍِم َضْيٍق أَلفَّ َوَصدَُّهنَّ االخشبومقا
لقفت الشئ ابلكسر ألقفه َلَقفاً، وتـََلق ْفُتُه أيضاً، أي تناولته بسرعة. عن يقوب. يقال رجل ثقف لقف،  ]لقف[

ات َسع. : سقوُط احلائط. وقد َلِقَف احلوُض َلَقفاً، أي هتوَّر من أسفله و أي خفيف حاذق. واللفف ابلتحريك
َهِل الَلِقِف والَلقيُف 1وحوٌض َلِقٌف. ِقال خويلد ) ( : كايب الَرماِد عظيُم الِقْدِر َجْفنَـُته حنَي الشتاِء كحوِض املَنـْ

جَُّر احلوُض الَلقيُف ويقال املآلُن، واألول هو مثله. ومنه قول أيب ذؤيب: فلم تـََر غرَي عاِديٍَة ِلزاماً كما يـَتَـفَ 
: القوم يـَْعدون على أرجلهم. أي فَحْمَلُتهم ِلزاٌم، كأهنم لزموه ال يفارقون ما هم فيه. الصحيح. والعاديةُ 

 واأللقاُف: جوانب البئر واحلوِض، مثل االجلاف، الواحد لقف وجلف.
 َن وحتسَّر. وكذلك التَـَلهُُّف على الشئ.هلََِف ابلكسر يـَْلَهُف هَلَفاً، أي َحزِ  ]هلف[

_________ 
 بن مرة، أبو خراش اهلذىل( هو خويلد 1)
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وقوهلم: اي هلف فالن: كلملة يتحسر هبا على ما فات. وقول الشاعر: فلسُت مبُْدِرٍك ما فاَت مينِ  بَلْهَف وال 
 وُم يستغيث. واللهيف: املضطر. واللهفان: املتحسر.بليت وال لو اىن أراد هَلْفاُه فحذف. واملَْلهوُف: املظل

 ، الواحدة ليَفٌة.الليُف للنخل ]ليف[
 فصل النون

 أبو زيد: نَِئْفُت من الطعام َأأْنَُف أنََفاً، إذا أكلت منه. وقال غريه: نَِئَف يف الشرب، أي ارتوى. ]أنف[
تَـَتْف الشعُر وتَن1نـَتَـْفُت ) ]نتف[ ْنتاُخ. اَتَف. ونـَتـَّْفُت الشعور شدد للكثرة وامِلْنتاُف: املِ ( الَشعر، نـَْتفاً، فانـْ

َفُة: ما نـَتَـْفَتُه أبصابعك من الَنبت أو غريه، واجلمع النتف.والنُ   تاَفُة: ما سقط من النَـْتِف. والنُـتـْ
_________ 

 ( نتف الشعر من ابب ضرب1)
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 ئا وال يستقصيه.ويقال رجل نتفة، مثال مهزة، للذى ينتف من العلم شي
النجف والنجفة ابلتحريك: مكان ال يعلوه املاء مستطيٌل منقاٌد، واجلمع جِناٌف. والِنجاُف أيضاً: العتبُة  ]جنف[



ن االصمعي. ويقال البط الَكثيِب: جَنََفُة الَكثيِب. قال: والَنجيُف من السهام: العريُض وهى أسكفة الباب، ع
( : جنف بذلت هلا خواىف انهض حشر القوادم كاللفاع االطحل 1اهلذىل )الَنْصِل، واجلمع جنف. ومنه قول 

ي ُمَوسٌَّع. ومنه قول ومنجوٌف. وغاٌر منجوٌف، أواللفاع: اللحاف. تقول منه: جنفت السهم، وسهٌم جَنيٌف 
 ( :2الشاعر )

 أَتْوي إىل َجَدٍث كالغاِر َمْنجوِف * وجِناُف التيِس: أن يـُْرَبَط قضيبه إىل رجله
_________ 
 ( أبو كبري اهلذىل.1)
ذا يرد ( هو أبو زبيد يرثى عثمان بن عفان رضى هللا عنه: اي هلف نفسي إن كان الذى زعموا حقا وما2)

 ى وفود الناس راح به رهط إىل جدث كالغار منجوفتلهيفى أن كان مأو 
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منه: تيٌس منجوف. وقال أبو الغوث: يعصب أو إىل ظهره، وذلك إذا أكثر الِضراب، مُيَْنُع بذلك منه. تقول 
وانتجفت، إذا استخرجت أقصى ما يف  فاد. وانتجاف الشئ: استخراجه يقالقضيبه فال يقدر على الس

َتَجَفِت الريح السحاب، إذا استفرعته.  الضرع من اللنب. وانـْ
 ( فهو جنيف، وأخنفه غريه.1الَنحاَفُة: اهلُزاُل. وقد حَنُف ابلضم ) ]حنف[

ا استعري يف غريه. قال األعشى: جالٌس عنده النَ 2َنَدَف القَطن ) ف[]ند دامى فما ( : ضربه ابمِلْنَدِف. ورمبَّ
 (3ينفك يؤتى مبزهر مندوف )

_________ 
 ( حنف، كسمع وكرم، حنافة. وهو منحوف وحنيف بني النحافة من قوم حناف هزل.1)
، أي خشبته الىت يطرق هبا الوتر لريق القطن. وهو ( ندف القطن من ابب ضرب: ضربه ابملندف واملندفة2)

 مندوف ونديف.
 احملذوف: الزق. وأنشد:( وقال االزهرى يف مادة )حذف( و 3)
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( ، وهو سرعة رَْجِع يديها. والنذيف: 1= وَنَدَفِت السماء ابلثلج، أي رمت به. والدابَّة تـَْنِدُف يف سريها َنْدفاً )
 ن املندوف.القط

( البئر نـَْزفاً، نزحُته كلَّه. ونـََزَفْت هي، يتعدَّى وال يتعدَّى. ونُزَِفْت أيضاً، على ما مل يسم  2نـََزْفُت ماء ) []نزف
فاعله. وحكى الفراء: أنزافت البئر، أي ذهب ماؤها. وقال أبو عبيدة: َنزَِفْت َعرْبَتُُه ابلكسر، وَأنـَْزَفها صاحبها. 

ة من القى العرب وقال أيضا: وقد أراىن ابلداير منزفا َأْزماَن ذمر وأنزف العرب  رح ابن معمر ملنقال العجاج: وص
َزفوَن{ أي ال َيسَكرون ) َزفا وقوله تعاىل: }ال ُيَصدَّعوَن عنها وال يـُنـْ  ( . وأنشد لالبريد3ال َأْحَسُب شيئاً ُمنـْ

_________ 
 ذوف= قاعدا حوله الندامى فما ينفك يؤتى مبوكر حم

 .( وندفاان1)
 لبئر من ابب ضرب. ونزفت عربته من ابب مسع. ونزف كعىن.( نزف ماء ا2)
 ( يريد ال تنزف عقوهلم. عن املختار3)
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َزَف مثل املَْنزوف: الذي ( قال: وقوم جيع1لعمري لئن أنزفتم أو َصَحْومُتُ لبئَس الَندامى كنتم آل َأجْبَرا ) لون املُنـْ
قال: نـََزَفُه الدُم، إذا ابلضم: القليل من املاء أو الشراب مثل الغرفة، واجلمع نـَُزٌف. ويقد نُِزَف دمه. والنُـْزَفُة 

خرج منه دٌم كثري حىتَّ يضعف، فهو نزيف ومنزوف. وىف املثل: " أجنب من املنزوف ضرطا. والسكران َنزيٌف 
ال: أَنـَْزَف القوُم، إذا انقطع شراهبم. نِزَف عقله. ونُِزَف الرجل يف اخلصومة، إذا انقطعْت حجَّته. ويق أيضاً، إذا

 بكسر الزاي. وَأنـَْزَف القوُم إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع.وقرئ: }وال يـُْنزِفوَن{ 
أبو زيد: َنَسْفُت البناء َنْسفاً: قلْعته. وَنَسَف البعرُي الكأل ينسفه ابلكسر، إذا اقتلعه أبصله. وانتسفت  ]نسف[

 (2الشئ اقتلعته. قال الراجز )
_________ 

 ( بعده: شربتم ومدرمت وكان أبوكم كذاكم إذا ما يشرب الكأس مدرا1)
 ( أبو النجم2)
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وانتسف اجلالب من أندابه إغباطنا امليس على أصالبه والنسيف: أثر كدم احلماِر، وأثُر ركِض الرِجل جَبْنيَب 
املطرق رِْجلي إىل َجْنِب َغْرزِها َنسيفاً كأُْفحوِص القطاة ري إذا احنصَّ عنه الوبر. قال املمزَّق: وقد ختََِذْت البع

وقول أىب ذؤيب: فألفى القوم قد شربوا فضموا أمام القوم منطقهم نسيف قال االصمعي: أي ينتسفون الكالم 
فرق، فهو خفى، لئال ينذر هبم، والهنم يف أرض عدو. انتسافا ال يتمونه من الفرق، يهمسون به رويدا من ال

م. ويقال: مها يتناسفان الكالم، أي يتسارَّاِن. ه: " فضموا "، أي اجتمعوا أو ضموا إليهم دواهبم ورحاهلوقول
وَنْسُف الطعام: نـَْقُضُه. وامِلْنَسُف: ما يـُْنَسُف به الطعام، وهو شئ طويل منصوب الصدر أعاله مرتفٌع. 

الص. ويقال: أاتان كأن حلبته منسف حكاه أبو نصر اَفُة: ما يسقط منه. يقال: اْعِزِل الُنساَفَة وكل اخلوالُنس
 ن حامت.أمحد ب
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سوٌف: يقتلع الكأل من واملنسفة: آلة يقلع هبا البناء، عن أىب زيد. ويقال انتسف لونه، أي امُتقع. وبعرٌي نَ 
ُبِك، إذا أدانه من األرض يف َعْدِوِه، وكذلك  أصله مبقدَّم فِمه. وإبٌل َمناسيُف. ويقال للفرس: إنَّه لَنسوُف الُسنـْ

ا يكون لتقارب ِمرفقيه، وهو حمم وٌد. قال بشر بن أيب خازم: إذا أدىن الفرُس ِمرفقيه من احِلزام، وذلك إمنَّ
َييها الغُباُر أال ترى إىل قول اجلعدى: يف ِمرفقيه تقاُرٌب وله ِبرْكة زور َنسوٌف للِحزاِم مِبرْ  فـََقْيها َيُسدُّ َخوَاء طُبـْ

 أة اخلزمكجب
( الثوُب الَعَرَق، ابلكسر. وَنِشَف احلوُض املاَء يـَْنَشُفُه َنْشفاً: شربه. وننشفه كذلك وأرض 1َنِشَف ) ]نشف[

ا حمرتقة.  نشفة، بيِ نة الَنَشِف ابلتحريك، إذا كانت تـَْنَشُف املاَء. والَنَشُف أيضاً: حجارة احلَرَِّة، وهي سوٌد كأهنَّ
 َنْشَفٌة. قال أبو عمرو: هي الىت تدلك هبا االرجل. وأنشد: فيه، الواحدة والَنْشُف ابلتسكني: لغةٌ 
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له هرشفه ونشفة ميال منها كفه قال ابن السكيت: النشافة: الَرغوُة اليت تعلو اللنب إذا ُحِلَب. طوىب ملن كانت 
َتَشْفُت، إذا شربَتها. ويقول الصيب : أْنِشْفين، أي أعطين الُنش اَفَة أشرهبا. ويقال: أمسْت إبلكم تـَُنشِ ُف وقد انـْ

 .وتـَُرغِ ي، أي هلا ُنشاَفٌة ورغوة، من التنشيف والرتغية
النصف: أحد شقى الشئ. والنصف أيضا: النصفة، هو االسم من اإلنصاِف قال الفرزدق: ولكنَّ  ]نصف[

 ابلضم: لغٌة يف الِنْصِف. وقرأ زيد بن اثبت ِنْصفاً لو َسبَـْبُت وَسبَّين بنو عبِد مشٍس من َمناٍف وهاِشِم والُنْصفُ 



بلغ املاء ِنْصَفُه. والَنَصَف ابلتحريك: املرأة بني  رضي هللا عنه: }فـََلها الُنْصُف{ . وإانٌء َنْصفاُن ابلفتح، أي
احلدثة واملسنة، وتصغريها نصيف بالهاء، الهنا صفة. ونساء أنصاف، ورجٌل َنَصٌف، وقوٌم أنصاٌف وَنَصفوَن، 

اُم، الواحد انِصٌف. والناِصَفُة: جمرى املاء، واجلمع الَنواِصُف، ومنه ق ول عن يعقوب. والَنَصُف أيضاً: اخلُدَّ
 طرفة:
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: الَنواِصُف: رحاٌب ) ( . 1كأن حدوج املاِلِكيَِّة ُغْدَوًة َخالاي َسفنٍي ابلَنواِصِف من َدِد وقال األصمعي 
ابغة: َسَقَط الَنصيُف ومل ُتِرْد إْسقاَطُه فَتناَولَْتُه واتَـَّقْتنا ابليِد والَنصيُف: ِنْصُف الشئ. والَنصيُف: اخلماُر. قال الن

( وىف احلديث: 3( : مل يغذها مد وال نصيف وال متريات وال تعجيف )2الشاعر ) والنصيف: مكيال، ومنه قول
ُه. تقول: َنَصْفُت القرآن، أي بلغت " ما بلغتم مد أحدهم وال نصيفه ". ونصفت الشئ، إذا بلغت ِنْصفَ 

وكنُت إذا جاري الِنْصَف. وَنَصَف ُعمَره وَنَصَف الشيُب رأَسه، وَنَصَف االزار ساقه. قال أبو جندب اهلذىل: 
َزري وَنَصَف النهاُر وانـَْتَصَف مبعىًن، ومنه قول املَُسيَّب بن َعلَ  ٍس َدعا ِلَمضوفٍة ُأمشَِ ُر حىتَّ يـَْنُصَف الساَق ِمئـْ

 يذكر غائصا
_________ 

 ( يف اللسان: " رحاب من االرض ".1)
 ( سلمة بن االكوع.2)
 ص والصريف( بعده: لكن غذاها اللنب اخلريف احملض والقار 3)
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و احلال. ونصفهم ينصفهم نصف النهار املاء غامره وَرفيقه ابلغيِب ال يْدري يعين " واملاء غاِمُرُه " فحذف وا
بيد: هلا غلل من رازقي وكرسف أبميان عجم ينصفون املقاوال صافة، عن يعقوب، أي خدمهم. قال لنصافا ون

( بكسر امليم: اخلادم. هذا قول 1قوله هلا، أي لظروف اخلمر. واملنصف ابلفتح: نصف الطريق. واملنصف )
أَْنَصَفُه من نفسه،  َصَف. وَأْنَصَف، أي عدل. يقال:االصمعي. واجلمع مناصف. وأنصف النهاُر، أي انـْتَ 

َتَصفْ  ( : أىن غرضت إىل 2ُت أان منه. وتَناَصفوا، أي أَْنَصَف بعُضهم بعضاً من نفسه. منه قول الشاعر )وانـْ
 (3تَناُصِف َوْجِهها َغَرَض املُِحبِ  إىل احلبيب الغائب )



_________ 
 : اخلادم.( يف القاموس: واملنصف كمقعد ومنرب1)
 ( هو ابن هرمة.2)
 (4 -صحاح  - 181علية غري قيل الكاذب ) قبله: من ذا رسول انصح فمبلغ عىن( 3)
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يعىن استواء احملاسن، كأنَّ بعض أعضاء الوجه أَْنَصُف بعضاً يف أخذ الِقسط من اجلمال. وانتصفت اجلاربة 
فته املال: قامسُته على ف الشئ: جعله نصفني. وانصوتنصفت، أي اختمرْت. وَنصَّْفُتها أان تـَْنصيفًا. وتنصي

لنصف. وتـََنصََّف، أي خدم. قالت ُحرقة بنت النُّعمان بن املنذر: فبَـْينا َنسوُس الناَس واألمُر أْمُران إذا حنن ا
 (1فيهم سوقة نتنصف )

 كسر نضفا.انـَْتَضَف الَفصيُل ما يف ضرع أمه، أي امتكه، ابلضاد املعجمة. وكذلك نضفه ابل ]نضف[
الصايف، قلَّ أو كُثر. واجلمع الِنطاُف. والُنْطَفُة: ماء الرجل، واجلمع ُنَطٌف. والناِطُف:  ُة: املاءالُنْطفَ  ]نطف[

 القبيطى. ونطفان املاء: سيالنه. قد نطف وينطف.
_________ 

 ( بعده: فأف لدنيا ال يدوم نعيمها تقلب اترات بنا وتصرف1)

(4/1434) 

 

َطْت. واجلمع ُنَطٌف. وتـََنطََّفِت املرأُة، أي تـََقرَّ  ( : الُقْرُط،1لَنَطَفُة، ابلتحريك )وليلة نطوف: متُِْطُر إىل الصباح. وا
ووصيفٌة ُمَنطََّفٌة، أي مقرَّطٌة. والَنَطُف أيضاً: التلطَُّخ ابلعيب، يقال: هم أهُل الرَِيِب والَنَطِف. وقد َنِطَف الرجل 

َم بريبٍة. وأْنَطَفُه غريه. و  َنِطَف الشئ أيضا، أي فسد. ويقال: الَنَطُف: إْشراُف الَشجَِّة على ابلكسر، إذا اهتُِّ
 ِة على اجلوف. وقد َنِطَف البعري. قال الراجز:الدماغ والَدبـَرَ 

كوس اهلبل النطف احملجوز * ومن تنطفت به، أي ما تلطخت. وقوهلم: " لو كان عنده كنز النطف ما عدا "، 
فأغار على مال بعث به ابذان إىل كسرى من اليمن، فأعطى منه يوما هو اسم رجل من بىن يربوع كان فقريا، 

 ت به العرب املثل.حىت غابت الشمس، فضرب



_________ 
 ( وكهمزة: القرط أو اللؤلؤة الصافية، أو الصغرية. عن القاموس.1)
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تنظيفا، أي نقيته. والتنطف، الَنظاَفُة: الَنقاَوُة. وقد َنُظَف الشئ ابلضم، فهو نظيف. ونظفته أان  ]نظف[
 ْستَـْنَظْفُت اخلَراَج، وال يقال نظفته.ه. يقال اتكلف النظافة. واستنظفت الشئ، أي أخذته كلَّ 

النَـْعُف: ما احندر من ُحزونة اجلبل وارتفع عن منحدر الوادي. فما بينهما نـَْعٌف، وَسْرٌو، وَخْيٌف.  ]نعف[
: يقال نِع اٌف نـُعٌَّف، كما يقال: بطاح بطح، وأعوام عوم. وانتعفت الشئ: تركته واجلمع نِعاٌف. قال األصمعي 

عفت الطريق: عارضته. والنَـَعَفُة ابلتحريك: اجللدة اليت تعلَّق على آخرة الرحل، حكاه أبو عبيد. إىل غريه. وان
 وهى العذبة، والذؤابة أيضا.

. الواحدة النغُف، ابلتحريك والغني معجمة: الدود الذى يكون فيه أن ]نغف[ وف اإلبل والغنم، عن األصمعي 
األبيض الذي يكون يف الَنوى إذا أُْنِقَع، وما سوى ذلك من الدود و عبيد: وهو أيضاً الدود نـََغَفٌة. قال أب
 فليس بنغف.
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 وىف احلديث: " أن أيجوج ومأجوج يسلط عليهم النغف فيأخذ يف رقاهبم ".
 ف.وى بني اجلبلني فهو نفنالنفنف: اهلواء. وكل مه ]نفف[
( : كسر اهلامِة عن الِدماغ. وقد انقـَْفُت الرجل ُمناقـََفًة ونقافا. يقال: " اليوم قحاف، وغدا 1النَـْقُف ) ]نقف[

أي اليوم مخر وغدا أمر. ونـََقْفُت احلنظل، أي شققته عن اهلبيد. ومنه قول امرئ القيس: كأين ِ َغداَة نقاف " 
لوا لدى مَسُراِت احلَيِ  انِقُف َحْنَظِل وأنقفتك املخ، أي أعطيتك العظم تستخرج خمَّه. وقوهلم: " ال البنْيِ يوَم حَتَمَّ 

تَـَقْفُت الشئ: استخرجته. واملنقاف: منقار ى وادايً وأَنـَْقَف وادايً تكونوا كاجلراد َرع  " أي أكثر بـَْيَضه فيه. وانـْ
 ( الطائر. واملنقاف: ضرب من الودع.2)

_________ 
 ( نقف من ابب نصر.1)
 ( يف املطبوعة االوىل ومجيع أصوهلا أيضا " منقاف الطائر "، وصوابه من املخطوطة واللسان والقاموس2)
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، القليُل اللحم.  واملنقوف: الرجل اخلفيف األخدَعنْيِ
رأِد وشحمة األذن. يقال منه: الَنَكُف ابلتحريك: مجع َنَكَفٍة، وهي ُغَدَدٌة صغريٌة يف أصل اللْحي بني ال ]نكف[

( اللْهزَِمتاِن. 1عن يعقوب. وقال أبو الغوث: الَنْكَفتاِن )َنكََّفِت اإلبل فهي منكفة، إذا ظهرت نكفاهتا. 
داٌء أيخذها يف حلوقها فيقُتلها قتاًل ذريعاً. والبعري منكوف، والُنكاُف: ورٌم أيخذ يف َنَكَفيَتْ البعري. قال: وهو 

غيث ة. وذات نكيف: موضع. ويوم نكيف: وقعة كانت بني قريش وبني بىن كنانة. نكفت الوالناقة منكوف
َتَكْفُتُه، أي قَطْعته، وذلك إذا انقطَع عنك. وهذا غيٌث ال يـُْنَكُف. ورأينا غيثاً ما َنَكَفُه أحد سار ي وماً وال وانـْ

َزُح. ونَ  َكْفُت الدمع أْنُكُفُه َنْكفاً، إذا حَنَّيَتُه عن خدِ ك يومني، أي ما أقطعه. وفالٌن حبٌر ال يـُْنَكُف، أي ال يـُنـْ
َتَكْفُتُه، وذلك إذا عال ظََلفاً من األرض ال يؤدي أثرًا فاعرَتضته يف مكاٍن سهل. إبصبعك. وَنَكْفتُ   أثره َنْكفاً وانـْ
_________ 

 ( النكفتان ابلضم والفتح وابلتحريك1)
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عن أىب عمرو. وقال الفراء: ونكفت ابلفتح لغة.  َكفاً، أي اْستَـْنَكْفُت منه.ونكفت من ذلك االمر ابلكسر نَ 
ونكفت عن الشئ، أي عدلُت، مثل َكنَـْفُت. ويقال ضرَب هذا فانـَْتَكَف فضرَب هذا. واالنِْتكاُف مثل 

 رى اللهو واالجيافااالنتكاث، ومنه قول أىب النجم: ما ابل قلب راجع انتكافا بعد التغ
: السناُم. واجلمع أْنواٌف. وانف الشئ ينوف، أي طال وارتفع. ذكره ابن دريد. وتنوف يف شعر ْوفُ النَـ  ]نوف[

( امرئ القيس. هضبة يف جبل طيئ. وعبد مناف: أبو هاشم وعبد مشس، والنسبة إليه مناىف. وكان القياس 1)
 س.عبدى، إال أهنم عدلوا عن القياس الزالة اللب

 من الواو. يقال عشرة ونيف، ومائة ونيف.خيفف ويشد د، وأصله  النَـْيُف: الزايدُة، ]نيف[
_________ 

 ( بيت امرئ القيس قوله: كأن داثرا حلقت بلبونه عقاب تنوف ال عقاب القواعل1)
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وكل ما زاد على العقد فهو نيف حىت يبلغ العقد الثاين. ونيف فالن على السبعني، أي زاد. وقصٌر نِياٌف، 
 نِياٌف، ومجٌل نِياٌف، أي طويٌل يف ارتفاع. قال الراجز:وانقٌة 

ه قد تـََعصَّرا ِزلُّ الطرُي عن ُقُذفاتِِه َيَظلُّ الَضباُب فوق( * وقال امرؤ القيس: نيافا تَ 1يتبعن وخى عيهل نياف )
 وأانَف على شئ، أي أشرف. وأانفت الدراهُم على املائة، أي زادت.

 فصل الواو
واِجٌف. والَوجيُف: ضرٌب من سري اإلبل واخليل. وقد َوَجَف البعري اضطرب. وقلٌب وجف الشئ أي  ]وجف[

ىل: }فما أْوَجْفُتْم عليه من خْيٍل وال جيَُِف َوْجفاً وَوجيفاً، وأْوَجْفُتُه أان. يقال " أْوَجَف فأعجَف ". وقال تعا
 رِكاٍب{ ، أي ما أعملتم. قال العجاح:

 ( *2انج طواه االين مما وجفا )
_________ 

 ( الوخى: حسن صوت مشيها. وقبله:1)
 افرغ المثال معى أالف

 هلالل حىت احقوقفا( بعده. طى اللياىل زلفا فزلفا مساوة ا2)
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ُعشٌب َوْحٌف وواِحٌف، أي كثري. والَوْحُف: اجلناح الكثري الريش. وَشْعٌر َوْحٌف، أي كثرٌي حسٌن،  ]وحف[
وقد َوُحَف شعره ابلضم، واالسم والوحوفة والوحافة. والَوْحفاُء: األرض فيها حجارة  وَوَحَف أيضاً ابلتحريك.

( 1ف. ووحاف القهر: موضع، وهو يف شعر لبيد )ء َوْحَفٌة، واجلمع وحاسوٌد، وليست حَبرٍَّة. والصخرُة السودا
له. وَمواِحُف اإلبل: ( ، إذا ضرب بنفسه االرض. وكذلك البعري. وَوحََّف تـَْوحيفاً مث2. ووحف الرجل )

 مباركها. واملوحف: البعري املهزول. قال الراجز:
 ف: موضع.يف: الضرب ابلعصا. وواح( * وقال أبو عمرو: التوح3ملا رأيت الشارف املوحفا )

_________ 
 ( يف قوله: فصوائق إن ألينت فمظنة منها وحاف القهر أو طلخامها1)
 حف شعره من ابب كرم.( وحف الرجل والبعري من ابب ضرب. وو 2)
 ( صواب روايته " كما رأيت ". وقبله:3)

 جون ترى فيه اجلبال خشفا:
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وخف اخلطمى وأوخفته، أي ضربته حىتَّ تـََلزََّج. والَوخيَفُة: ما أو خفته من اخلطمى. يقال لالمحق: إنَّه  ]وخف[
 ل له الَعجَّاُن أيضاً، وهو من كناايهتم.ملوِخٌف، أي يُوِخُف زِبـَْله كما يُوَخُف اخِلْطِميُّ. ويقا

ْوَدْفُت الشحمَة، أي استقطْرهُتا فـََوَدَفْت. والَوْدَفُة والَوديَفُة: الروضة َوَدَف اإلان ]ودف[ ُء، أي َقَطَر. واْستـَ
اخلضراء من نبٍت. يقال أصبحت األرُض َوْدَفًة واحدة، إذا اخضرَّت كلُّها وأخصبْت. قال أبو صاعد: يقال 

انت الروضة انضرًة متخيِ لًة. يقال: َحلُّوا يف ديَفٌة من بقٍل ومن ُعشٍب، وَضفيَفًة من بقل ومن عشب، إذا كوَ 
 َوديَفٍة منَكرٍة، ويف َغذميٍَة منكرة.

يقال: َمرَّ يـَتَـَوذَُّف، بذاٍل معجمة، إذا مرَّ يقارب اخلطَو وحيرك منكبيه. وىف احلديث: " خرج احلجاج  ]وذف[
 لتوذف: التبخرت.بتني له حىت دخل على أمساء بنت أىب بكر ". وقال أبو عمرو: ايتوذف يف س
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وكان أبو عبيدة يقول: التـََوذُُّف اإلسراُع، لقول بشر: بعطى النجائب ابلرحال كأهنا بقر الَصرائِم واجلِياُد تـََوذَُّف 
 أي ويعطي اجلياد.

ِرُف َوْرفاً وَوريفاً، أي اتَّسع. وَورَف النبُت، أي اهتزَّ قد َوَرَف يَ ظلٌّ واِرٌف، أي واسٌع. عن الفراء. و  ]ورف[
 فهو واِرٌف، أي انضٌر رفاف شديد اخلضرة.

 ( ، أي أسرع. وقرئ }فأقَبلوا إليه َيزِفوَن{ خمفَّفة. والَوزيُف: سرعة السري، مثل الزفيف.1َوَزَف ) ]وزف[
ِح واجلَُدِريِ  إذا يبس وتقرََّف، وللجرِب أيضاً يف يقال للَقرْ  التَـَوسُُّف: التقشُّر. قال ابن السكيت: ]وسف[

 اإلبل إذا قـََفَل: قد تـََوسََّف جلده وتـََقْشَقَش جلده، وتقشَّر ِجلده. كله مبعىن.
 وصفت الشئ وصفا وصفة. واهلاء عوض من الواو. ]وصف[

_________ 
 ( وزف يزف وزيفا.1)
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فاً. قال طرفة بن العبد: إينَّ كفايَن من أمٍر مَهَْمُت اتصف الشئ، أي صار ُمَتواصَ وتواصفوا الشئ من الوصف. و 
صار َموصوفاً حبسن اجلوار. وقول الشماخ يصف بعريًا: إذا ما أْدجلََْت به جاٌر َكجاِر احلُذايفِ  الذي اتََّصفا أي 

وبيع املواصفة: أن تبيع الشئ بصفٍة، من غري َوَصَفْت َيداها هلا اإلْدالَج لَيَلَة ال ُهجوِع يريد أجادت السري. 
اخِلدمة، فهو َوصيٌف بنيِ  رؤية. والَوصيُف: اخلادُم غالماً كان أو جاريًة. يقال َوُصَف الغالُم، إذا بلغ حدَّ 

ا قالوا للجارية َوصيَفًة بيِ نة الَوصافِة واإليصاِف. واجلمع ا لَوصاِئُف. الَوصاَفُة. واجلمع ُوَصفاُء. وقال ثعلب: ورمبَّ
 واْستَـْوَصْفُت الطبيَب لدائي، إذا سألته أن َيِصَف لك ما تتعاجل به. والِصَفُة كالِعْلم والَسواِد، وأمَّا النحويون

فليس يريدون ابلصفة هذا، ألنَّ الصفة عندهم هي النعت، والنعت هو اسم الفاعل حنو ضارٍب، أو املفعول 
 املعىن حنو مثل وشبه وما جيرى جمرى حنو مضروٍب، أو ما يرجع إليهما من طريق
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ذلك. يقولون: رأيت أخاك الظريف، فاالخ هو املوصوف والظريف هو الصفة، فلهذ قالوا: ال جيوز أن يضاف 
هي املوصوف عندهم. أال ترى أن الظريف هو  الشئ إىل صفته، كما ال جيوز أن يضاف إىل نفسه، الن الصفة

 االخ.
َوَطِف، وهو كثرة شعر العني واحلاجبني. وسحابٌة َوْطفاُء بيِ نة الَوَطِف، إذا كانت ُف بنيِ  الرجٌل أَوطَ  ]وطف[

 مسرتخية اجلوانب، لكثرة مائها. والعيش االوطف: الرخى.
( . قال االصمعي: 1واإلبل وحنومها. واجلمع االوظفة ) الَوظيُف: ُمْسَتَدقُّ الذراع والساق من اخليل ]وظف[

، إذا قصرت قيده. ( 2فرس أن تعرض أو ظفة رجليه، وحتدب أو ظفة يديه. ووظفت البعري )يستحب من ال
قال ابُن األعرايب: يقال مرَّ يظفهم، أي يتبعهم. والَوظيَفُة: ما يـَُقدَُّر لإلنسان يف كلِ  يوم من طعاٍم أو رزق. وقد 

 ظَّْفُتُه تـَْوظيفاً.وَ 
_________ 

 .( وزاد يف القاموس ووظف بضمني1)
 ( وظفه يظفه من ابب ضرب.2)
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االيغاف ابلغني املعجمة: سرعة العدو. والوغف: ضعف البصر. والوغف: شئ يشد على بطن التَـْيس  ]وغف[
 لئال  ينزو.

 ( . يقال َوقَـّْفُت املرأة تـَْوقيفاً، إذا جعلت يف يديها الَوْقَف. وفرٌس ُمَوقٌَّف،1َوْقُف: ِسواٌر من عاج )ال ]وقف[
قـََفِت إذا أصاب اأَلْوِظَفَة منه بياٌض يف موضع الَوْقِف ومل يـَْعُدها إىل أسفل وال فوق، فذلك التَـْوقيُف. ويقال وَ 

ان َوقفاً، يتعدَّى وال يتعدَّى. وَوقَـْفُتُه على ذنْبه، أي أطلعته عليه. وَوقـَْفُت الدار الدابُة َتِقُف ُوقوفاً، َوَوقـَْفُتها أ
وَأْوقـَْفُتها ابأللف لغٌة رديئة. وليس يف الكالم أوقفت إال حرف واحد: أو قفت عن األمر للمساكني َوْقفًا، 

 (2رًضى ابلُتقى وذو الرِبِ  راضي ) ت. قال الطرم اح: جاحِماً يف غواييت مث أو قفت *الذي كنت فيه، أي أقلع
_________ 

 ( من عاج أو ذبل، كما يف بعض النسخ.1)
 ان اغتماضي ودعاىن هوى العيون املراض( قبله: قل يف شط هنرو 2)
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ى أبو عبيد يف وحكى أبو عمرو: كلَّمتهم مث أو قفت، أي أسكت. وكل شئ متسك عنه تقول أو قفت. وحك
املصنف عن االصمعي واليزيدى أهنما ذكرا عن أيب عمرو بن العالء أنه قال: لو مررت برجل واقف فقلت له: 

حسنا. وحكى ابن السكيت عن الكسائي: ما أوقفك هاهنا؟ وأى شئ أوقفك هاهنا؟ ما أوقفك هاهنا؟ لرأيته 
ه، حيث كان. وُمْوِقفا الفرس: اهلَْزَمتاِن يف أي أي شئ صريك إىل الوقوف. واملوقف: املوضع الذى تقف في

ا حَلَسَنُة املوقفني، ومها الوجه والقدم. عن يعقوب. ويقال  َمْوِقُف املرأة: عيناها َكْشَحْيِه. ويقال للمرأة: إهنَّ
. وَتواقَ  َف الفريقان ويداها وما البد من إظهاره. وتوقيف الناس يف احلج: ُوقوفـُُهْم ابملَواِقِف. والتـَْوقيُف كالنص 

ْفُتُه، أي سألته الُوقوَف. والتوقف يف الشئ، كالتلوم فيه.  ْفُتُه على كذا ُمواقـََفًة وِوقافاً. واْستَـْوقـَ يف القتال. وواقـَ
 الَوقيَفُة: الوِعُل تلجئه الكالب إىلو 
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( 1 ُمَطرََّدٍة ممَّا تصيدك سلفع )صخرة فال ميكنه أن ينزل حىتَّ ُيصاَد. وقال: فال حَتَْسَبينِ  شحمًة من َوقيَفةٍ 
 وواقف: بطن من االنصار من بىن سامل ابن مالك بن أوس.

ه. وانقٌة وَكوٌف، أي غزيرٌة. افاً، أي َقَطَر. وَأوَْكَف البيُت لغٌة في( البيت وَْكفاً ووَكيفاً وتـَوْك2وََكَف ) ]وكف[



ِسبٍ  وَخْيَطٍة جبردَاء مثِل الوَْكِف َيْكبو غراهبا والتوكف: والوَْكُف: الِنْطُع. قال أبو ذؤيب: َتَدىلَّ عليها بني 
مثُ. وقد وَِكَف يـَوَْكُف، أي أمِثَ. والوََكُف أيضاً: التوقع. يقال: ما زلت أَتـَوَكَُّفُه حىتَّ لقيته. والوََكُف ابلتحريك: اإل

واحلافظ وعورة العشرية الأي  ( :3العيُب. يقال: ليس عليك يف هذا وََكٌف، أي منقصٌة وعيٌب. قال الشاعر )
 تيهم من ورائهم وكف

_________ 
 ( سلفع: اسم كلبة.1)
 ( من ابب وعد.2)
 ويقال قيس بن اخلطيم.( يف نسخة زايدة: عمرو بن امرئ القيس، 3)
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 ( :1وقول الراجز )
 ( وََكفا * هو سفح اجلبل. والوِكاُف واإلكاُف للحمار. يقال آَكْفُت البغل وَأوَْكْفُتُه.2و )يـَْعلو دَكاديَك ويـَْعل

ع القوائم معا، الِوالُف مثل اإلالِف، وهو املُواَلَفُة. والِوالُف والَوليُف: ضرٌب من الَعْدِو، وهو أن تق ]ولف[
ِوالٍف كأنَّه على الَشَرِف األقصى ُيساُط وُيْكَلُب أي وكذلك أن جيئ القوم معاً. قال الكميت: وَوىلَّ إِبْجَرايَّ 

 مؤتلفٌة. وبرٌق وليف، أي متتابع.
، مثل َوَرَف َوْرفاً وَوريفاً. وق3َوَهَف النباُت َيِهُف ) ]وهف[ وهلم: ما يوهف له ( َوْهفاً وَوهيفاً، أي أورق واهتزَّ

 شئ إال أخذه، أي ما يرتفع.
_________ 

 لعجاج.( يف اللسان: هو ا1)
 ( ويروى: " الدكاديك ويعلو الوكفا ".2)
 (4 -صحاح  - 182( وهو هبف من ابب ضرب )3)
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 اهلاءفصل 
تافاً، أي صاح به. وقوٌس هتَّاَفٌة وَهَتفى، اهلَْتُف: الصوُت. يقال َهتَـَفِت احلمامُة هَتِْتُف َهْتفاً. وَهَتَف به هُ  ]هتف[



 أي ذات صوت.
اهِلَجفُّ من النعام ومن الناس: اجلايف الثقيُل. قال الكميت: هو األْضَبُط اهلَوَّاُس فينا شجاَعًة وفيمن  ]هجف[
 جف املثقليعاديه اهل
( 1َهَدفاً. وبه شبِ ه الرجُل )اهلدف: كل شئ مرتفع، من بناء أو كثيب رمٍل أو جبٍل. ومنه مسِ ي الغرض  ]هدف[

( َصوََّب رَْأَسُه وأعجبه ضفو من الثلة اخلطل وأهدف على 3امِلْعزاُل )( : إذا اهلََدُف 2العظيم. قال الشاعر )
 التل: أشرف.

_________ 
 به الرجل، يف نسخ: " وبه مسى ".( قوله وبه ش1)
 ( أبو ذؤيب اهلذىل.2)
هنا رواية أخرى. قال اجلوهرى: يف مادة عزل: واملعزال: الذى يعتزل مبشيته ( يف اللسان: " املعزاب "، وما 3)

 من الناس. وأنشد االصمعي: إذا اهلدف. البيت.ويرعاها مبعزل 
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وامرأة ُمْهِدَفٌة، أي حَليَمٌة. وَأْهَدَف إليه، أي جلأ. وأهدف لك الشئ واستهدف، أي انتصب. قال الشاعر: 
ضاء جعدة على قدمى مستهدف متقاصر يعىن ابملستهدف احلالب يتقاصر للحلب. وحىت مسعنا خشف بي

ْهِدٌف، أي عريٌض. واهِلْدَفُة: 1احلالب. ويقال ركب )يقول: مسعنا صوت الرغوة تتساقط على قدم  ( ُمْستـَ
 الِقطعة من الناس والبيوت، مثل اخلبطة.

ْهَرَف عجااب به. يقال: " ال هَتِْرْف مبا ال تعرْف ". وأاهلَْرُف: اإلْطناُب يف املدح والثناء على الشئ إ ]هرف[
 ( ، أي عجلت إاتءها.2الرجُل، مثل أْحَرَف، أي منا ما له. وأهرفت النخلة )

، وذلك يف قلَّة  ]هرشف[ اهِلْرَشفَُّة: قطعة ِخرقٍة أو كساء ينشف هبا هبا ماء املطر من األرض مث يُعصُر يف اجُلفِ 
 املاء. قال الراجز

_________ 
 ( الركب، ابلتحريك: الفرج أو ظاهره. يف املطبوعة االوىل " ركن "، صوابه من اللسان1)
 هرفت النخلة وهرفت. ( يف املخطوطات:2)

(4/1442) 



 

( معها 1طوىب ملن كانت له هرشفه ونشفة ميال منها كفه وقال آخر: كل عجوز رأسها كالكفه حتمل جفا )
 يقول اهِلْرَشفَُّة من نعت العجوز، وهي الكبرية.هرشفه قال أبو عبيد: وبعضهم 

 ليم، مثل اهلجف.اهِلَزفُّ من الظَ  ]هزف[
: ليس فيها عسل، حكاه ابن السكيت  ]هفف[ اهِلفُّ ابلكسر: السحاب الرقيق ليس فيه ماء. وَشْهَدٌة ِهفٌّ

جنٌس من السمك ِصغاٌر. واهلَفَّاُف: الربَّاُق، واهِلفُّ أيضاً: الزرع الذي يُؤخَُّر َحصاده فينتثر َحبُّه. واهِلفُّ أيضاً: 
 َهفيفاً. والظلُّ اهلَفَّاُف والريُح اهلَفَّاَفُة: الساكنُة الطيِ بُة. وقميٌص َهفاٌف وَهْفهاٌف، أي واخلفيُف أيضًا. وقد َهفَّ 

 رقيٌق شفَّاٌف. وريٌش هفهاف.
_________ 

 ( يف اللسان: " تسعى جبف ".1)
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سري. قال ذو الرمة: إذا ما نعسنا نـَْعَسًة قلُت َغنِ نا خبَْرقَاء واْرَفْع من هفيف الرواحل وامرأة سرعة ال واهلفيف:
 يعقوب. واليهفوف: اجلبان، ويقال احلديد القلب.مهفهفة، أي ضامرة البطن ومهففة، أيضا. عن 

( وهى ترقص ابنا هلا: أشبه أاب أمك 1رب )اهلِلَّْوُف: الثقيُل اجلايف العظيُم اللحية. قالت امرأة من الع ]هلف[
( قد اجندل وارق إىل اخلريات زأن يف اجلبل وعمل: 2هلوف وكل يصبح يف موضعه )أو أشبه عمل وال تكونن ك

 هو خاله. تقول: ال جتاوزان يف الشبه.اسم رجل، و 
 لكميتاإلهناُف: ضحٌك فيه فتور، كضحك املستهرئ. وكذلك املهانفة والتهانف. قال ا ]هنف[

_________ 
 ارس. والشعر لزوجها قيس بن عاصم.( قال ابن برى: املرأة الىت ذكر هي منفوسة بنت زيد الفو 1)
 ( يف اللسان: " يف مضجعه "2)
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 مهفهفة الكشحني بيضاء كاعٌب هَتاَنُف للُجهَّاِل منا وتلعبُ 
 س بعلفوف، تلفه هوف، حشى من صوف ".لياهلوف: الريح احلارة. قالت أم أتبط شرا: " وا ابناه  ]هوف[



اهلَْيُف مثل اهلُوِف، وهي ريح حارة أتتى من قبل اليمن، وهي النكباء اليت جتري بني اجلَنوب والَدبور  ]هيف[
( : وصوح البقل انج جتئ به هيف ميانية يف َمر ِها َنَكُب ويف املثل: " 1من حتت جمرى سهيل. وقال الشاعر )

 " أي ذهبت هيف الدايهنا
_________ 

 ". ( يف نسخة: " قال ذوالرمة1)
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لعاداهتا، الهنا جتفف كل شئ وتيبسه. وهَتَيََّف الرجل من اهلَْيِف، كما يقال َتَشىتَّ من الشتاء. واهلاَفُة من النوق: 
َهْيفاٌن، أي  اليت تعطش سريعاً، وهو من الياء. وكذلك امِلْهياُف. واْهتاَف، أي عطش. قال األصمعي: رجلٌ 

 لقوم، أي عطشت إبلهم. قال الراجز:عطشاٌن. وامِلْهياُف: السريع العطش. وأهاَف ا
( * واهليف ابلتحريك: ضْمُر البطن واخلاصرة. ورجٌل أْهَيٌف وامرأٌة َهْيفاُء، وقوٌم 1وقد أهافوا زعموا وأنزعوا )

 هيٌف. وفرس هيفاء: ضامرة. وهاف العبد، أي أبق.
_________ 

 ان. وقد سبق يف مادة )نزع( من الصحاح.يف املطبوعة االوىل: " وانزفوا "، صوابه من املخطوطة واللس (1)
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 ابب القاف:
 فصل االلف

 ( أيَِْبُق وأْيُبُق إابقاً، أي هرب. وأَتَبََّق: استرت، ويقال احتبس. ومنه قول األعشى:1أََبَق العبُد ) ]أبق[
( بك النعيم واالبق 3( * وقال آخر: أال قالت هبان ومل أتبق كربت وال يليق )2يـََتأَبَُّق )ولكْن َأاتُه املوُت ال 
 يِل منكوابً َدواِبُرها قد أحكمت حكمات القد واالبقااِئَد اخل( ومنه قول زهري: الق4ابلتحريك: القنب )

_________ 
 ( أبق العبد كسمع، وضرب، ومنع. أبقا، وأبقا، وإابقا.1)
 ( صدره:2)

 فذاك ومل يعجز من املوت ربه



( يروى: " وال يليط ". والشعر لعامر بن كعب بن عمرو بن سعد، وبعده: بنون وهجمة كأشاء بس صفااي 3)
 كوم  االوابر كثة

 ( وقيل قشره، وقيل احلبل منه.4)
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لت، فأان أرٌق. وَأرََّقين ( ابلكسر، أي سهرُت، وكذلك اْئرَتَْقُت على افتع1االرق: السهر. قود أرقت ) ]أرق[
رَيَقاِن، وهو آفٌة تصيب الزرع، وداُء يصيب الناس. يقال زرٌع كذا أتريقاً، أي أسهرين. واأَلرقاُن: لغة يف ال

ْيٍق " يعين به الداهية. قال أبو عبيد: وأصله من احليات. َمْأروٌق وَمريوٌق. وقوهلم: " جاء أبم  الُربَيِق على ُأرَ 
. قال ( . وأراق ابلضم: موضع2زعم العرب أنه من قول رجل رأى الغول على مجل أورق )وقال االصمعي: ت

 ابن أمحر: كأن على اجلمال أوان حفت هجائن من نعاج أراق عينا
_________ 

 ( أرق كفرح.1)
فأريق تصغري أورق كسويد يف أسود، واالصل وريق فقلب الواو مهزة. كما يف ( قوله على مجل أورق، أي 2)

 . مصحح املطبوعة االوىلاموس اهالق
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( . واملأزق: املَِضيُق، ومنه مسِ ي موضع احلرب مأزقا. وحكى الفراء: أتزق 1اأَلْزُق: األزل، وهو الضيق ) ]أزق[
 صدري وأتزال، أي ضاق.

إذا كان من  اآلفاُق: النواحي: الواحد أُْفٌق وأفق، مثل عسر وعسر. ورجل أفقى بفتح اهلمزة والفاء، ]أفق[
ل أُفُقيٌّ بضمهما، وهو القياس. وفرٌس أُُفٌق ابلضم، أي رائٌع، آفاق األرض. حكاه أبو نصر، وبعضهم يقو 

ُل ِلمَّيت وَأُجُر َذْيلي وحتمُل ِشكَّيت ُأُفٌق ُكَمْيُت واآلِفُق: الذي بلغ النهاية 2وكذلك األنثى. قال الشاعر ) ( : ُأرَجِ 
 ( ابلكسر أيََْفُق أفقا.3ل منه َأِفَق )يف الكرم، على فاِعٍل. تقو 

_________ 
 ( أزق صدره كفرح وضرب، أزقا وأزقا: ضاق.1)



 ( لعمرو بن قنعاس.2)
 ( أفق كفرح: بلغ النهاية يف الكرم، أوىف العلم، أو يف الفصاحة، ومجيع الفضائل، فهو آفق وأفيق وآفقة3)
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ذي مل تتم دابغته، واجلمع أفق مثل كان كرمي الطرفني. واأَلفيُق: اجللد الوفرس آفق قوبل من آِفٍق وآِفَقٍة، إذا  
أدمي وأدم. وقد َأَفَق َأدميَه أيَِْفُقُه َأْفقاً، أي دبغه إىل أن صار َأفيقاً. وقال األصمعي: يقال لألدمي إذا ُدِبَغ قبل أن 

يف  : أفق فالن، إذا ذهب يف األرض. وَأَفقَ ة مثل أدمي وآدمة، ورغيف وأرغفة. ويقالخُيَْرَز َأفيٌق، واجلمع آفق
العطاء، أي َفضََّل وأعطى بعضاً أكثـََر من بعض. ومنه قول األعشى: وال املََلُك النعماُن يوَم َلقيُتُه ِبِغْبطَِتِه يُعطي 

 الُقطوَط وأيَِْفُق وأراد ابلُقطوِط ُكتَب اجلوائز.
ُب، واألنثى إْلَقٌة، ومجعها إَلٌق. ورمبا ل الَتأَلُِّق. واإِلْلُق ابلكسر: الذئلََّق الربق، أي ملع. واالْئِتالُق، مثأتََ  ]ألق[

 ( :1قالوا للقردة إلقة. وال يقال للذكر إلق، ولكن قرد ورابح. قال الشاعر )
 ( *2وإلقة ترغث رابحها )

_________ 
 ( هو بشر بن املعتمر.1)
 ( عجزه:2)
 لسهل والنوفل والنضر:وا
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( : ومؤولق أنضجت 1جلنون، وهو فوعل، النه يقال للمجنون مؤولق، على مفوعل. قال الشاعر )لق: اواالو 
كية رأسه فرتكته ذفرا كريح اجلورب أي هجوته. وإن شئت جعلت االولق أفعل، النه يقال ألق الرجل فهو 

االلق: املتألق، وهو ثب. و ة الو مألوق على مفعول. قال أبو زيد: امرأٌة أََلقى، ابلتحريك. قال: وهي السريع
( 2على ورن إمع. وااللوقه: طعاٌم ُيْصَلُح من الزبد. قال الشاعر: َحِديُثِك َأْشهى عندان من أَلوَقٍة تـََعجَّلَّها )

 طَيَّاُن َشْهواُن للَطْعمِ 
الشئ، أي َقين وآنَـ  األََنُق: الفرح والسرور. وقد أنق ابلكسر أينق أنقا. وشئ أَنِيٌق، أي َحَسٌن معِجٌب. ]أنق[

 أعجبين. وأتنق يف األمر، إذا عِمله بِنيَقٍة، مثل تنوق.



_________ 
 ( انفع بن لقيط االسدي.1)
 ( يف اللسان: " يعجلها "2)
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وله أانقة ولباقة. وأتنق فالٌن، يف الروضة، إذا وقع فيها ُمْعَجباً هبا. واألَنوُق على َفعوٍل: طائٌر، وهو الَرمَخَُة. 
الماكن يف املثل: " أعزُّ من بَيِض األَنوِق " ألهنا حُتِرزه فال يكاد يُْظَفُر به، الن أو كارها يف رءوس اجلبال واو 

الصعبة البعيدة. وهى حتمق مع ذلك. قال الكميت: وذات امسني وااللوان شىت حتمق وهى كيسة احلويل وإمنا 
 قال ذات امسني، الهنا تسمى الرمخة، واالنوق.

( : 1راجز )اأَلْوُق: الِثْقُل. يقال ألقى عليه َأْوَقُه. وقد َأوَّقْـُتُه أَتْويقًا، أي محلته املشقة واملكروه. قال ال ]أوق[
عز على عمك أن أتوقى أو أن تبيىت ليلة مل تغبقى أو أن ترى كأابء مل تربنشقى وأما قول الشاعر: متتع من 

 ف فهو اسم موضع.السيدان واالوق نظرة فقلبك للسيدان واالوق آل
_________ 

 ( جندل بن املثى الطهوى1)
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( : اجلرجري الربى، وهو فيعالن، قال لبيد: فعال فروع األيـُْهقاِن وَأْطَفَلْت ابجلَْلَهَتنْيِ ِظباُؤها 1االيهقان ) ]أهق[
روع االيهقان مها فعال فد والرهام ونَعاُمها إن نصبت فروع جعلت االلف الىت يف " فعال " للتثنية، أي اجلو 

 وأنبتاها. وإن رفعته جعلتها أصلية من عال يعلو.
 فصل الباء

 بثق السيل موضع كذا يبثق بثقا وبثقا، عن يعقوب، أي خرقه وشقه، فانبثق أي انفجر. ]بثق[
بخنق: خرقة تقنع هبا العني. وال ابخنساف خَبَْقُت عيَنه َأخْبَُقها خَبْقاً، أي َعوَّْرهُتا. والَبْخُق ابلتحريك: الَعَورُ  ]خبق[

 اجلارية وتشدُّ طَرفيها حتت حَنكها لتُـَوقِ َي اخِلمار من الدُّهن أو الدهن من الغبار.
 بـََرَق السيف وغريه َيرْبُُق بُروقاً، أي تألأل. واالسُم الرَبيُق. ]برق[



_________ 
 ( االيهقان بفتح اهلاء وضمها1)
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ُق اخلُلَِّب، وبـَْرُق ُخلٍَّب ابإلضافة، وبـَْرٌق ُخلٌب ابلصفة، وهو الذي ِق السحاب. يقال بـَرْ والرَبُْق: واحد بُرو 
َد. وَرَعَدِت املرأة ل يس فيه مطر. ويقال رعدت السماء وبـََرَقْت بـََرقاانً، أي ملعْت. وَرَعَد الرجل وبـََرَق، أي هتدَّ

أبرق يف ابب الدال. وأرعد القوم وأَبـَْرقوا، أي أصاهبم رعد وبـََرَقْت، أي َتزيَّنْت. وقد ذكران اخلالف يف أرعد و 
َلَمَع بسيفه. وأَبـَْرَقِت الناقُة وبـََرَقْت أيضاً، إذا شالت بَذنَِبها وتلق حْت  وبرق. وحكى أبو نصر: أبرق الرجل، إذا

ُة اللنب ًتَصبُّ عليه إهالٌة أو وليست بالقٍح، فهي َبروٌق وُمرْبٌِق، ونوٌق َمباريُق. قال أبو صاعٍد الكاليب : الرَبيقَ 
ُصبُّوا عليه زيتاً قلياًل. وقد بـََرقوا لنا طعاماً بزيٍت أو  مسٌن قليٌل، واجلمع الرَباِئُق. يقال ابُرقوا املاَء بزيٍت، أي

بها رسول مسن بـَْرقاً. وهي الَتباريُق، وهو شئ منه قليل مل ُيًسْغِسغوه، أي مل يكثروا ُدْهَنُه. والرباق: اسم دابة رك
 هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة املعراج.
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ينيه َميٌّ َوَبِرَق البصُر ابلكسر َيرْبُُق بـََرقًا، إذا حتري فل يطرف. قال ذو الرمة: ولو أنَّ لُقماَن احلكيَم تـََعرََّضْت لع
ا تعين َبريَقُه إذا 1ساِفرًا كان ) َشَخَص. والرَبَْوَق ساكنة الراء: نبٌت، ( يربق فإذا قلت: برق البصر ابلفتح، فإمنَّ

ْرَوَقٍة "، ألهنا ختضرُّ إذا رأت السحاب. وَبرَِقِت الغنُم ابلكسر َترْبَُق الواحدة بـَْرَوَقٌة. ويف املثل: " َأْشَكُر من بَـ 
. واإِلْبريُق: واحد اأَلابريِق، ذا اشتكت بطوهَنا من أكل الرَبَْوِق. وبـَرََّق عينيه َترْبيقًا: أوسعهما وَأَحدَّ النَّظرَ بـََرقاً، إ

ِق. واألَبـَْرُق: ِغَلٌظ فيه حجارٌة ورمٌل وطني خمتلطة، وكذلك فارسيٌّ معر ب. واإِلْبريُق أيضاً: السيف الشديد الرَبي
اق. يقال: قنفذ ِق َأابِرُق، ومجع الرَبْقاِء بـَْرقاواٌت. والرُبَْقُة ابلضم، مثل الرَبْقاِء، واجلمع بر الرَبْقاُء. ومجع األَبـْرَ 

 برقة، كما يقال ضب كدية، واجلمع برق. واالبرق: اجلبل الذى فيه لوانن.
_________ 

 ( يف اللسان: " كاد "، ولعله الصواب1)
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وكل شئ اجتمع فيه سواد وبياض فهو أبرق. يقال تيس أبرق، وعنز برقاء، حىت أهنم يسمون العني برقاء. 
( من حبيب مزايل يعىن دمعا احندر من العني. والبارق: 2ء حطه خمافة بني )برقارأس ( من 1قال: ومنحدر )

سحاٌب ذو بـَْرٍق. والسحابُة ابرَِقٌة. والبارقة أيضا: السيوف. وابرق: قبيلة من اليمن، منهم معقر بن محار 
وابرق  سديروال البارقى الشاعر. وابرق: موضع قريب من الكوفة. ومنه قول أسود بن يعفر: أرض اخلورنق

 (3والقصر ذى الشرفات من سنداد )
_________ 

 ( يف اللسان: " مبنحدر ".1)
 ( يف اللسان: " تذكر ".2)
( قال ابن برى: الذى يف شعر االسود: " أهل اخلورنق " ابخلفض. وقبله: ماذا أؤمل بعد آل حمرق تركوا 3)

وإن صحت الرواية أبرض، فينبغي أن  آل. ل منمنازهلم وبعد إايد أهل اخلورنق. البيت. وخفضه على البد
 تكون منصوبة، بدال من منار هلم.

 (4 -صحاح  - 183)
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 والربق: احلمل، فارسي معرب، ومجعه برقان. واالستربق: الديباج الغليظ، فارسي معرب، وتصغريه أبريق.
( بن جندب بن العنرب بن عمرو ابن 1الربازيق: اجلماعات. قال أبو عبيد: أنشدين ابن الكلىب جلهمة ) ]برزق[

تمطرات برازيقا تصبح أو تغري يعىن مجاعات ( جياده م2مبهواة متالفها كثري تظل ) متيم: رددان مجع سابور وأنتم
 اخليل.

 ( :3املرُْبَنِشُق: الَفرُِح املسروُر. وقد ابرنشق. قال الراجز ) ]برشق[
حدثت الرشيد حبديث فابرنشق. ورمبا قالوا ابرنشق الشجر، أو أن ترى كأابء مل ترينشقى * وقال االصمعي: 

 إذا أزهر.
_________ 

 ". ( يف اللسان: " جلهينة1)
 ( يف اللسان: " تظل جيادان ".2)
 ( هو جندل بن املتىن الطهوى.3)
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 البزاق: البصاق. وقد بزق بزقا. ]بزق[
خَل ُبسوقاً، أي طال. ومنه قوله تعاىل: }والَنْخَل َسَق النقاً. وبَ الُبساُق: البصاُق. وقد َبَسَق َبسْ  ]بسق[

ابِسقاٍت{ ويقال: َبَسَق فالٌن على أصحابه، أي َعالُهم. وَأْبَسَقِت الناقُة، إذا وقع يف ضرعها الِلَبأُ قبل الِنتاج، 
 فهي ُمْبِسٌق، ونوٌق مباسيق.

النخل. ويقال حلجٍر أبيَض يتألألُ: ُبصاَقُة جنٌس من ُبصاُق: الُبصاُق: الُبزاُق. وقد َبَصَق َبْصقاً. وال ]بصق[
 القمر.
َعٌة ُتوَضع يف الثوب فيها َرْقم الثمن بلغة أهل مصر. يقال مسِ َيْت بذلك ألهنا ُتَشدَّ  ]بطق[ الِبطاَقُة ابلكسر: رُقـَيـْ

 ِبطاَقٍة من هدب الثوب.
 ارَِقُة.ع الَبطَ ب، واجلمالِبْطريُق: القائُد من قو اد الروم، وهو معر   ]بطرق[

بَـَعَق املُْزُن، إذا انبعج ابملطر. وتبعق مثله. قال رؤبة: ]بعق[  الُبعاُق ابلضم: سحاٌب يتصبَّب بشدَّة. وقد انـْ
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( إذا تدفقا جود كجود الغيث إذا تبعقا واالنبعاق: أن ينبعق عليك الشئ مفاجأة وأنت ال 1هارون ) وجود
ملرء آمن راعه رائع حتف مل خيش منه انِْبعاَقْه ويف احلديث: " إن هللا يكره االنِْبعاق تشعر. قال الشاعر: بينما ا

ُت ِزقَّ اخلمر تـَْبِعيقاً، أي شققته. ويف احلديث: " يـُبَـعِ قوَن جَز يف كالمه ". َوبـَعَّقَ يف الكالم، فرِحَم هللاُ عبدًا أو 
 اءها. ويقال عقاب بعنقاة، مثل عبنقاة.ِلقاَحنا " قال أبو عبيد: أي يَنحرون إبلنا ويسيلون دم

 الَبقة: البعوضُة، واجلمع الَبقُّ. والبقة: اسم موضع قريب من احلرية. ورجٌل بَقاٌق وبَقاَقٌة، أي كثري ]بقق[
 الكالم، واهلاء للمبالغة. قال الراجز:

 .( * وكذلك البقباق. وأََبقَّ الرجُل، أي كُثر كالمه2أخرس يف الركب بقاق املنزل )
_________ 

 ( يف اللسان: " وجود مروان ". وهو الصواب.1)
 ( ويروى: " يف السفر ". وقبله:2)

 وقد أقود ابلدوى املزمل:



(4/1451) 

 

والبقبقة: حكاية صوت. يقال: بقبق الكوز. وبـَقَِّت املرأُة وأَبـَقَّْت، أي كُثر ولدها. وبـَقَِّت السماُء، أي جاءت 
 مبطر شديد.

 من التمر. قال األصمعي: َأجوُد مَتِْر ُعماَن الفرض والبلعق. ُق: نوعالبَـْلعَ  ]بلعق[
وبياٌض، وكذلك البُـْلَقُة ابلضم. وفرٌس َأبـَْلُق وفرٌس بلقاء، وقد ابلق ابلقاقا. وىف املثل: " البَـَلُق: سواٌد  ]بلق[

( 1صن للسموأل )جيرى بليق ويذم " وهو اسم فرس كان يسبق اخليل وهو مع ذلك يعاب. واالبلق: اسم ح
ما زابء ملكة اجلزيرة فلما مل بن عادايء أبرض تيماء. وىف املثل: " مترد مارد وعز االبلق "، ومها حصنان قصدهت

تقدر عليهما قالت ذلك. والبلق: الفسطاط، قال امرؤ القيس: فليأت وسط قبابه بلقى وليأت وسط مخيسه 
َلْقُتُه، إذا فتحتَه كلَّه، فانبلق. ومنه قول الشاعررجلى والبلقاء: مدينة ابلشأم. وبلقت الباَب َوأَ   بـْ

_________ 
مصحح املطبوعة  بناه أبوه أو سليمان عليه السالم كما يف القاموس. اه ( قوله اسم حصن للسموأل،1)

 االوىل
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َبِلُق * والَبالليُق: املَوامي، الواحدة بلوقة1* واحلصن ) َثِلٌم والباُب ُمنـْ  ، وهى املفازة.( ُمنـْ
ابً َبالِثَق ُخْضرًا ماُؤُهنَّ َقليُص الَبالِثُق: املياُه املُْسَتنِقعاُت. قال امرؤ القيس: فَأْوَرَدها من آخِر الليِل َمْشرَ  ]بلثق[

ا قال: " ُخْضرًا " ألن  املاء إذا َكثـَُر يرى أخضر.  أي كثري. وإمن 
 وأنشد:قال أبو زيد: البنيقة من القميص: لبنته.  ]بنق[

 والبنيقتان: دائراتن يف حنر الفرس. ( *2كما ضم أزرار القميص البنائق )
احدة بندقة، واجلمع البنادق. وبندقة: أبو قبيلة من املني، وهو بندقة ابن البندق: الذى يرمى به، الو  ]بندق[

 ( . ومنه قوهلم: حدأ3مظة، من سعد العشرية )
_________ 

 ( يف اللسان: " فاحلصن ".1)
 ( صدره:2)



 يضم إىل الليل أطفال حبها * وىف اللسان: الشعر لقيس بن معاذ اجملنون.
 " ( يف اللسان " بن سعد العشرية3)
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 حدأ، وراءك بندقة! وقد ذكرانه يف ابب اهلمز.
َفُخ فيه. وأنشد االصمعي: ]بوق[  البوُق: الذي يـُنـْ

رو. ومنه قول حسان بن اثبت يرثي عثمان لباطُل، عن أيب عمزمر النصارى زمرت يف البوق * والبوُق أيضاً: ا
ْتَل اإِلماِم األمنِي السيِ ِد الَفِطِن ما قـَتَـُلوُه على َذْنٍب َأملَّ ب ه إال  الذي رضي هللا عنه: اي قاَتَل هللاُ قوماً كان شْأهُنُُم قـَ

جْت َضْربًة. والبائَِقُة: الداهية. عٌة من املطر انبعَنَطقوا بوقاً ومل َيُكِن وقوهلم: أصابْتهم َبوَقٌة منكرٌة، وهي ُدف
ُهْم بؤوق على فعول. وانباقت عليهم ابئقة شر،  ُهُم الداهيُة تَبوقـُُهْم بـَْوقاً، إذا أصابتهم، وكذلك ابقـَتـْ يقال: ابقـَتـْ

من الُبوق. ويف  مثل انباجْت، أي انفتَـَقْت. واْنباَق عليهم الدهر، أي هَجم عليهم ابلداهية، كما خيُرج الصوتُ 
حلديث: " ال يدخُل اجلنة من ال أيمن جاره َبوائِقُه " قال قتادة: أي ظُْلَمُه وَغْشَمُه. وقال الكسائي: غوائله ا

 وشر ُه. وتقول: دفعُت عنك ابئقَة فالٍن. والباقُة من البقل: ُحْزمٌة منه.
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 لربص. قال رؤبة: فيها خطوط من سواد وبلق كأنه يفالبهق: بياض يعرتى اجللد خيالف لونه، ليس من ا ]هبق[
 اجللد توليع البهق

 صل التاءف
تَِئَق الِسقاُء يـَْتأُق أتََقاً، أي امتال. أأتقته أان. وتئق الرجال، أي امتال غضبا وغيظا. ومن أمثال العرب: "  ]أتق[

. وقال االصمعي: هو احل ، قال األموي : الَتئُق: السريعُ أنت تَِئٌق وأان َمِئٌق، فكيف نت فق " ديد. قال إىل الشر 
( يصف كلبا: أصمع الكعبني مهضوم احلشا سرطم اللحيني معاج تئق وقال زهري بن مسعود الضىب 1الشاعر )

يصف فرسا: ضاىف السبيب أسيل اخلد مشرتف حاىب الضلوع شديد أسره تئق وقال أبو عمرو: الَتَأَقُة 
. وهو يتأق، وبه أتقة.لتحريك: شدة الغضب، وسرعٌة إىل اب  الشر 

_________ 
 ( عدى بن زيد1)
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ا تذهب  ]ترق[ الرتايق بكسر التاء: دوراء السموم، فارسيٌّ معر ب. والعرُب تسمِ ي اخلمر ِتْرايقاً وِتْرايقًة، آلهن 
ْ عظامي تلن و 1ابهلم. منه قول االعشى ) الرتقوة: العظم الذى بني ثغرة ( : سقتين بَصْهبَاء ِتْرايَقٍة مىت ما تـَُلنيِ 

ٌة ابلضم. وحكى أبو يوسف: تـَْرقـَْيُت الرجل تـَْرقاًة، أي أصبت النحر والعاتق، وهو فعلوة، وال تقل تـُْرقوَ 
 ترقوته.
اتقت نفسي إىل الشئ تـَْوقاً وتـََوقاانً، أي اْشتاَقْت. يقال: املرء تـَوَّاٌق إىل ما مل ينل. وأما قول الراجز:  ]توق[
 لنواق ".شتاء وقميصي أخالق شراذم يضحك منه التواق فيقال: هو اسم ابنه. ويروى " اجاء ال

 فصل الثاء
ثـَبَـَقِت العنُي تـَْثِبُق: أسرع دمُعها. وثـََبَق النهُر: أسرع جريُه وكثر ماؤه. قال: ما ابَل َعْيِنَك عاودْت  ]ثبق[

 تـَْعشاَقها عنٌي تـَبَـثََّق دمعها تثباقها
_________ 

 يل البن مقبل( وق1)
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( : ابتت تلوم على اثدق 1ثدق املطر، أي جد. وسحاب اثدق، وواد اثدق. وأما قول الشاعر ) ]ثدق[
 ( فهو اسم فرس. وقوله: " عصياهنا "، أي عصياين هلا.2ليشرى فقد جد عصياهنا )

 الثفروق: قمع التمرة. وأنشد أبو عبيد: ]ثفرق[
لتزق به القمع من التمرة. وقال الكسائي: ال: وقال العدبس: الثفروق: ما يقراد كثفروق النواة ضئيل * ق

 الثفاريق أقماع البسر.
_________ 

 ( هو حاجب بن حبيب االسدي.1)
( اثدق: اسم فرسه. وبعده: أال إن جنواك يف اثدق سواء على وإعالهنا وقلت أمل تعلمي أنه كرمي املكبة 2)

 لوم " بغري واومبداهنا وصواب إنشاده: " ابتت ت
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 فصل اجليم
اجليم والقاف ال جيتمعان يف كلمة واحدة من كالم العرب، إال أن يكون معراب أو حكاية صوت، حنو )اجلردقة( 

وهى الرغيف، و )اجلرموق( : الذى يلبس فوق اخلف، و )اجلرامقة( : قوم ابملوصل أصلهم من العجم، و 
( : وعاء، واجلمع 1و )اجلوالق )شديد وكسر اجليم والالم موضع ابلشأم، )اجلوسق( : القصر، و )جلق( ابلت

اجلوالق ابلفتح واجلواليق أيضا. قال الراجز: ايحبذا ما يف اجلواليق السود من خشكنان وسويق مقنود ورمبا 
ه ابلفارسية قالوا: اجلو القات. وال جيوز سيبويه اجلوالقات. و )واجلالهق( : البندق، ومنه قوس اجلالهق، وأصل

 ( " جلها "، هبا مسى احلائك، )وجلنبلق( : حكاية صوت ابب2كثري )" جله " وهى كبة غزل. وال
_________ 

( اجلوالق بكسر اجليم والالم، واجلوالق بضم اجليم وفتح الالم وكسرها، ومجعه جوالق، وهو من اندر 1)
 جواليق، وجوالقات. اجلمع. وثله حالحل وحالحل، وقالقل وقالقل، وجيمع أيضا على

 رسية( أي مجعه ابلفا2)
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ضخم يف حالة فتحه وإصفاقه، جلن على حدة وبلق على حدة. وأنشد املازىن: فتفتحه طورا وطورا جتيفه 
فتسمع يف احلالني منه جلنبلق و )املنجنيق( : الىت ترمى هبا احلجارة، معربة وأصلها ابلفارسية " من جى نيك " 

( حني 1ابن حبدل أحيد من العصفور )ىن، وهى مؤنثة. قال زفر بن احلارث: لقد تركتين منجنيق أي ما أجود
( ، لقوهلم: " كنا جننق مرة ونرشق أخرى " واجلمع منجنيقات. 3( : تقديرها مفعليل )2يطري وقال بعضم )

صغري جمينيق، والهنا لو كانت وقال سيبوبه: هو فنعليل، امليم من نفس الكلمة، لقوهلم يف اجلمع جمانيق، وىف الت
معت زائداتن يف أول االسم، وهذا ال يكون يف االمساء وال الصفات الىت ليست على زائدة والنون زائدة ال جت

االفعال املزيدة ولو جعلت النون من نفس احلرف صار االسم رابعيا، والزايدات ال تلحق بينات االربعة أوال، 
 ا، حنو مدحرج و )اجلوقة( : اجلماعة من الناس.إال االمساء اجلارية على أفعاهل

_________ 
 ( يف اللسان يف مادة )جمنق( : " عن العصفور ".1)
 ( الفراء.2)
 ( تقديرها منفعيل كما يف اللسان وىف املخطوطات وهاهنا مفعليل.3)
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 فصل احلاء
 ( . ومنه قول خداش بن زهري العامري:1َبُق َحْبقاً )احلَِبُق بكسر الباء: الُرداُم. وقد َحَبَق ابلفتح حيَْ  ]حبق[

( * واحلبق ابلتحريك: الفوذنج. قال االصمعي: عذق احلبيق: ضرب من 2حبق والسود بيىن وبينهم ) هلم
من التمر: اجلعرور، ولون احلبيق "  الدقل ردئ، وهو مصغر. وىف احلديث أنه عليه السالم " هنى عن لونني

( : واذكر غدانة عداان مزمنة 3بلق بزايدة الم مشددة: غنم صغار ال تكرب. قال الشاعر )يعىن يف الصدقة. واحل
 ( حوهلا الصري4من احلبلق تبىن )
_________ 

ضرطا، وحلف ( وحبقا ككتف. قال يف كتاب ليس: ليس يف كالم العرب فعل فعال إال خنقه خنقا، وضرط 1)
 ستة أحرف.حلفا، وحبق حبقا، وسرق سرقا، ورضع رضعا وهو 

 ( عجزه:2)
 يدى لكم والعادايت احملصبا

 خطل.( اال3)
 ( يف السان: " يبىن "4)
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َحَدَقُة العني: سواُدها األعظُم، واجلمع َحَدٌق وِحداٌق. قال أبو ذؤيب: فالَعنْيُ بعدُهم َكَأنَّ ِحداَقها  ]حدق[
َلْت ِبَشْوٍك فهي عوٌر َتْدَمُع والَتْحديق: شد ة ا لنظر. واحلديقُة: الروضُة ذات الشجر. وقال تعاىل: }وحدئق مسُِ

ْلبًا{ . ويقال: احلديقُة: كلُّ بستان عليه حائط. وَحَدقوا ابلَرُجِل وَأْحَدقوا به، أي أحاطوا به. واحلندقوق: نبت غُ 
ديق. وقد َحْدَلَق الرجل، ( ، وهو الذرق، نـََبطيٌّ معر ب، وال تقل احلَْنَدقوقا. واحلدلقة بزايدة الالم، مثل الَتحْ 1)

واحلُْدِلَقُة مثال اهلدبد: احلدقة الكبرية. ويقال: أكل الذئب من الشاة احلدلقة. قال  إذا أداَر َحْدقـََتُه يف النَظر.
 أبو عبيد: هو شئ من جسدها، وال أدري

_________ 
إال أىن أقول الذرق. وال ( يف املعرب للجواليقى: قال االصمعي: احلندقوق نبطى، وال أدرى كيف أعربه 1)



 أبو زكراي: فيه أربع لغات: احلندقوق، واحلندقوق، واحلندقوقى. يقال حندقوق، وال حندقوقة، وقال ىل
 واحلندقوقى
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 (1ما هو؟ وقال أبو احلسن اللحياىن: هو العني )
وِحذاقاً، إذا َمَهر فيه. وَحِذَق ابلكسر َحَذَق الصيب القرآَن والعمَل حَيِْذُق َحْذقاً وِحْذقاً، وَحذاَقًة  ]حذق[

ذاقه. وقالن يف صنعته حاِذٌق ابِذٌق، وهو إتباٌع وم الذي خَيِتم فيه القرآن: هذا يوم حِحْذقاً، لغة فيه. ويقال للي
إذا َخال له. وَحَذْقُت احلبَل َأْحِذقُُه َحْذقاً: قطعته. واحلاِذُق: القاطُع: قال أبو ذؤيب: يُرى انَصحاً فيما َبدا ف

 َحْذقاً، أي مَحََزُه. فذلك ِسك نٌي على احلَْلِق حاِذُق وَحَذَق اخَللُّ حَيِْذُق ُحذوقاً، أي مُحض. وَحَذَق فاُه اخَللُّ 
 ( :2واحلَذيُق: املقطوُع. ومنه قول الشاعر )

َتِكٌث َحذيُق ) : الفصيُح اللسان البني اللهج3وَحْبُل الَوْصِل ُمنـْ ة. قال طرفة: إىن كفاىن من ( * قال: واحلُذاقيُّ
 أمٍر مَهَْمُت به جاٌر َكجاِر احلذاقى الذى اتصفا

_________ 
ال االصمعي: مسعت أعرابيا من بىن سعد يقول: شد الذئب على شاة فالن فأخذ ( وقال ابن برى: ق1)

 حدلقتها، وهو غلصمتها.
 ( زغبة الباهلى.2)
 ( صدره:3)

 نورا سرع ماذا اي فروق
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ىن أاب دؤاد االايدي الشاعر. وكان أبو دؤاد جاور كعب بن مامة. ويقال: حذلق الرجل بزايدة الالم، عي
 وحتذلق، إذا أظهر احِلْذَق واد عى أكثـََر مما عنده.

، وقد احلََرُق ابلتحريك: الناُر. يقال: يف ]حرق[  َحَرِق هللِا! واحلََرُق أيضاً: احرتاٌق يصيب الثوَب من الَدقِ 
رق، النه حرق مائة من بىن متيم: ن. وأْحَرَقُه ابلنار وَحرََّقُه، شدد للكثرة. وكان عمرو بن هند يلقب ابحمليسكَّ 

لشام من آل تسعة وتسعون من بىن دارم، وواحد من الرباجم. وحمرق أيضا: لقب احلارث بن عمرو ملك ا



ن آل حمرق. وأما قول أسود بن يعفر: جفنة، وإمنا مسى بذلك النه أول من حرق العرب يف دايرهم، فهم يدعو 
د إابد فإمنا عىن به امرأ القيس بن عمرو بن عدى اللخمى، النه أيضا ماذا أؤمل بعد آل حمرق تركوا منازهلم وبع

 حلرقة واحلريق.يدعى حمرقا. وحترق الشئ ابلنار واحرتق. واالسم ا
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َسَحقه حىتَّ  ( حَيُْرقُُه وحَيْرِقُُه، أي1هلم: َحَرَق انبه )وحرقت الشئ حرقا: بردته وحككت بعضه ببعض. ومنه قو 
َع له صريٌف. وفالن حَيِْرُق عليك األُ  رََّم غيظاً. قال الشاعر: نبئت أمحاء سيمى أمنا ابتوا غضااب حيرقون االرما مسُِ

حرق الشعر  وقرأ على عليه السالم: }لنحرقنه{ أي لنربدنه. وحرق شعره ابلكسر، أي تقطَّع ونَسل، فهو
الرباية،  ( حرق املفارق كالرباء االعفر الرباء:2واجلناح. ومنه قول أىب كبري: ذهبت بشاشته فأصبح واضحا )

وهى النحاتة. واالعفر: االبيض. وقال الطرماح يصف غرااب: شنج النسا َحِرُق اجلَناِح كأنَُّه يف الدار إثر 
ل ماٌء ُحراٌق ابلضم، خمفٌَّف، للشديد امللوحِة. وفرٌس الظاعنني مقيد وسحاب حرق، أي شديد الربق. ويقا

 ُحراُق الَعْدِو، إذا كان حيرتق يف عدوه.
_________ 

 ( ابب نصر وضرب.1)
 ( يف اللسان: " خامال ".2)
 (4 -صحاح  - 184)
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غة فيه. واحلراقة ابلتشديد واحلراق واحلراقة: ما تقع فيه النار عند القدح. والعامة تقوله ابلتشديد. واحلروقاء ل
 مى هبا العدو يف البحر. وقول الراجز يصف إبال:والفتح: ضرٌب من السفن فيها مرامي نريان ير 

( * يعىن عطشها. واحلارقتان: رءوس الفخدين يف الوركني. ويقال مها َعَصَبتاِن يف 1حرقها محض بالد فل )
ُتُه، ويق ال الذي زال وركه: ومنه قول الرجز يصف راعيا: يظل حتت الورك. واملَْحروُق: الذي انقطعْت حارقـَ

ق يشول ابحملجن كاحملروق يقول: إنه يقوم على فرد رجل، يتطاول لالفنان وجيتذهبا ابحملجن ( الفنن الوري2)
 فينفضها لالبل، فكأنه حمروق. وقال االخر

_________ 



 ( بعده: وغتم جنم غري مستقل فما تكاد نيبها توىل1)
 اللسان: " تراه حتت "( يف 2)
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هم الغرابن يف حرمات جار وىف االدنني حراق الوروك يقول: إذا نزل هبم جار ذو جرمة أكلوا ما له، كالغراب 
على أدانيهم كاحملروق الذى ميشى متجانفا ويزهد يف  الذى ال يعاف الدبر وال القذر. وهم يف الظلم واجلنف

ل الراجز: نقسم ابهلل نسلم احللقه وال حربقا وأخته احلرقه فهما ولد النعمان بن معونتهم والذب عنهم. وأما قو 
املنذر. وقوله نسلم أي ال نسلم. واحلرقتان: تيم وسعد ابنا قيس بن ثعلبة ابن عكابة بن صعب. واحلريقة 

رائق. ( . يقال: وجدت بىن فالن ما هلم عيش إال احل1احلساء عن يعقوب. وهى مثل النفيتة )أغلظ من 
حلارِقُة ". واحلُْرقاُن: املَذُح، وهو واحلارقة من النساء: الضيقة. ويف حديث علي عليه السالم: " خرُي النساء ا

 اصطكاك الفخذين. واملُحاَرَقُة: اجملاَمعُة.
_________ 

خينِة يتوسَّع هبا احلريقة، وهى أن يذر الدقيُق على ماٍء أو لنب حىتَّ يـَْنِفَت، وهي أغلظ من السَ ( النفيتة: 1)
 صاحب العيال إذا غلبه الدهر
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احلزق واحلزقة: من الناس والطرِي والنخِل وغريها. ويف احلديث: " كأهنما ِحْزقاِن من طري َصوافَّ ".  ]حزق[
طم ( إىل قلص النعام كما أوت حزق ميانية العجم طم1أتوى ) واجلمع احِلَزُق، مثل ِفْرَقٍة وفرق. قال عنرتة:

محر الوحش: كأنه كلما ارفضت حزيقتها ابلصلب من وكذلك احلازقة واحلزيق واحلزيقة. قال ذو الرمة يصف 
: القصرُي الذي يقاِرب اخَلْطَو. قال الشاعر ) ة ( : ُحُزقٌّ إذا ما القوم أبدوا فكاه2هنسه أكفاهلا كلب واحلُُزقُّ

ُه يـَْعنوَن أْم ِقْردا ) مشى أاتن أيضا مثله. قال امرؤ القيس: وأعجبين مشى احلزقة خالد ك( واحلُُزقَُّة 3تفكر إايَّ
 ( : " حزقة حزقة، ترق5( وىف كالمهم )4حلئت عن مناهل )

_________ 
 ( الرواية الصحيحة: " أتوى له ".1)
 ( رجل من بىن كالب.2)



 س رحله ومزوده كيسا من الرأى أو زهدا( قبله: وليس حبواز الحال3)
 ابملناهل " ( يف اللسان: "4)
 قد أخذ بيديه يرقيه على صدر قدميه( هو قوله عليه الصالة والسالم للحسني و 5)
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عني بقه " ترق أي ارق، من قولك رقيت: يف الدرجة. وحزقته ابحلبل أحزقه َحْزقاً: شددته. واملَُتَحزِ ُق: البخيل 
د. واحلاِزُق: الذي ضاق عليه ُخفُّهُ  " ال رأى حلاقن وال حلازق ". وحازوق: سكيت. يقال: ، عن ابن الاملتشدِ 

( عيىن يف الفوارس ال أرى حزاقا 2( حزاقا، وقالت ترثيه: أقلب )1اسم رجل من اخلوارج، فجعلته امرأته )
 (3وعيىن كاحلجاة من القطر )

 عشى:قال أبو زيد: احلرزقة: الضيق. يقال حرزقه، أي حبسه وضيق عليه. قال اال ]حرزق[
( * يقول: حبس كسرى النعمان بن املنذر بساابط املدائن حىت مات وهو 4حمرزق ) حىت مات وهو بساابط

 مضيق عليه.
_________ 

( وكتب مصحح املطبوعة االوىل: قوله امرأته، كذا يف مجيع النسخ الىت أبيدينا وعبارة القاموس: رثته ابنته 1)
 أو أخته ال أمه ووهم اجلوهرى.

 لب طريف ".اللسان: " أق( يف 2)
( قال ابن برى: هو حلرنق ترثى أخاها حازوقا وكان بنو شكر قتلوه، وهو من االزد. وبعده: فلو بيدى ملك 3)

 اليمامة مل تزل قبائل تسبني العقائل من شكر
 ( صدره:4)

 فذاك وما أجنى من املوت ربه:
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 ( .1ء )وكان أبو عمرو الشيباين يقول حمرزق، بتقدمي الزاى على الرا
قوِق. واحلَقَُّة أخص  منه. يقال: هذه َحقَّيت، أي َحق ي. واحلَقَُّة احلَقُّ: خالف الباطل. واحلَقُّ: واحد احلُ  ]حقق[ .

أيضاً: َحقيَقُة األمر. يقال: َلمَّا عرف احلَقََّة مينِ  هرب. وقوهلم: " حَلَقُّ ال آتيك "، هو مينٌي للعرب يرفعوهنا بغري 



. وقوهلم: كان ذاك عند َحقِ  لقاحها ت بعد الالم، وإذا أزالوا عنها الالم قالوا: حقَّا ال آتيكتنوين إذا جاء
وِحقِ  لقاحها أيضاً ابلكسر، أي حني ثـََبَت ذلك فيها. واحلُقَُّة ابلضم معروفة، واجلمع ُحقٌّ وُحَقٌق وِحقاٌق. 

الرابعة، واألنثى ِحقٌَّة وِحقٌّ أيضا، مسى بذلك ال  واحِلقُّ ابلكسر: ما كان من اإلبل ابن ثالِث سنني وقد دخل يف
 قه أن حيمل عليه وأن ينتفع به. يقول: هو حق بني احلقة. وهو مصدر. قال االعشىستحقا

_________ 
( يف اللسان: " بتقدمي الزاى على الزاى " وفيه أيضا عن أىب زيد الكلمة نبطية. قال أبو زيد: " وأم أىب 1)

 أعلم هبا منا "عمرو نبطية، فهو 
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صفة هلا، النه ال يقال  ( يف اللجني حىت السديس هلا أسن واجلمع حقاق وحقق. ومل يرد حبقتها1حبقها ربطت )
ذلك كما يقال جبذعتها فعل هبا كذا، وال بثنيتها وال ببازهلا. وال أراد بقوله أسن كرب، النه ال يقال أسن السن، 

ت املرأة: وإمنا أراد أهنا ربطت يف اللجني وقتا كانت فيه حقة، إىل أن جنم سديسها وإمنا يقال أسن الرجل وأسن
مثال كتاب وكتب. ومنه قول املَُسيِ ِب بن َعَلس: قد انلين منهم على َعَدٍم مثل  أي نبت. ومجع احلقاق حقق،

: ومسد أمر من أاينق لسن أبنياب الَفسيِل ِصغارَُها احلُُقُق ورمبا مجُِع على حقائق مثل إفال وأفائل. قال الراجز
وأتت الناقة على حقها، أي  وال حقائق قال االصمعي: إذا جازت الناقة السنة ومل تلد قيل: قد جازت احلق.

الوقت الذى ضربت فيه عام أول. وسقط فالن على حاقِ  رأسه، أي وسط رأسه. وجئته يف حاقِ  الشتاء، أي 
 يف وسطه.

_________ 
 " حبست "( يف اللسان: 1)
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ادَّعى كلُّ واحٍد منهما احلَقَّ، فإذا واحلاقة: القيامة، مسيت بذلك ألنَّ فيها َحواق  األمور. وحاقَُّه، أي خاَصَمه و 
غلبه قيل: حقه. ويقال للرجل إذا خاصم يف صغار االشياء: " إنه لنزق احلقاق ". ويقال: ما له فيه َحقٌّ وال 

: التخاصُم. واالْحِتقاُق: االختصاُم. وتقول: اْحَتقَّ فالٌن وفالٌن، وال يقال ِحَقاٌق، أي خصومٌة. و  الَتحاقُّ
ال يقال اختصم للواحد. دون اآلخر. واْحَتقَّ الفرُس، أي ضُمر. وطعنٌة حُمْتَـقَّة، أي ال زَْيَغ فيها  للواحد، كما



أي قتل بعضاً وأفلت بعٌض جرحياً. ومنه قول  وقد نـََفَذْت. ويقال رمى فالٌن الصيَد فاْحَتقَّ بعضا وشرم بعضا،
َقْقُت ِحْذرَه أُحقُُّه َحقَّاً، وَأْحَقْقُتُه أيضاً، إذا فعلَت ما كان ( * وحَ 2( * من بني حُمََتقٍ  هلا وُمَشرَِّم )1الشاعر: )

بَـتَُّه، حكاه أبو عبيد. قال:  وَحَقْقتُ  حيَذره. ويقال أيضاً: َحَقْقُت الرجل، وَأْحَقْقُتُه، إذا أَثـْ
_________ 

 ( هو أبو كبري اهلذىل.1)
 ( يف اللسان: " ما بني حمتق هبا " وصدره:2)

 رع االسنة حنوها:هال وقد ش
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يقال ُحقَّ لك أن تفعل هذا، وُحِقْقَت  األمر وَأْحَقْقُتُه أيضاً، إذا حَتَقَّْقُتُه وصرت منه على يقني. قال الكسائي:
قيٌق به، وحَمْقوٌق به، أي خليٌق . وُحقَّ له أن يفعل كذا، وهو َحقيٌق أن يفعل كذا، وهو حَ أن تفعل هذا، مبعىنً 

له، واجلمع َأِحقَّاُء وحمقوقون. وحق الشئ حيق ابلكسر، أي وجب. وأحققت الشئ، أي أوجبته. واْسَتْحَقْقُتُه، 
ه حَتْقيقاً، أي صدَّقت. وكالم حمقق، أي رصنٌي. ته. وحَتَقََّق عنده اخلرب، أي صحَّ. وَحقََّقُت قوَله وظنَّ أي استوجب

 جز:قال الرا
( : تسربل جلد وجه أبيك إان 1دْع ذا وحربِ ْ َمْنِطقاً حُمَقَّقاً * وثوٌب حُمَقٌَّق، إذا كان حمكم النسج. قال الراجز )

قُّ على الرجل أكفيناك احملققة الرقاقا وا َُ ن حيمي ه. وفالٌن حامي حلقيقة: خالف اجملاز. واحلَقيقُة: ما َيِح
 ايُة. قال عامر بن الطَُفيل:احلَقيَقِة. ويقال: احلَقيَقُة: الر 

 ( *2أان الفارس احلامى حقيقة جعفر )
_________ 

 ( صوابه " الشاعر ".1)
 ( صدره:2)

 لقد علمت عليا هوازن أنىن:
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ُر ُمشِرُف الَصهواِت ساٍط ( : وأْقدَ 1النصار )واالحق من اخليل: الذي ال يـَْعَرُق. أنشد أبو عمرو لرجل من ا
( وقال االصمعي يف تفسري هذا البيت: االقدر الذى جيوز حافرا رجليه حافرى 2ُكَمْيٌت الأحق وال شئيت )

يديه. والشئيت: الذى يقصر حافرا رجليه عن حافرى يديه. واالحق: الذى يطبق حافرا رجليه حافرى يديه 
ه للَظهر. ويف احلديث أن مطرِ ف بن عبد هللا بن الَشخِ ري قال : أرفع السري وأتعبومصدره احلقق. واحلقحقة

البنه ملت اجتهد يف العبادة: " خري االمور أو ساطها واحلسنة بني السيِ ئتني، وشرُّ السري احلَْقَحَقُة ". ويقال هو 
 الَسرْيُ يف أو ل الليل، وهنى عن ذلك.

ُة الباب وَحْلَقُة القوِم، واجلمع احلََلُق على غري قياس. وقال روُع. وكذلك َحْلقَ احلَْلَقُة ابلتسكني: الدُ  ]حلق[
 االصمعي: اجلمع حلق، مثل

_________ 
 ( هو عدى بن خرشة اخلطمى.1)
( قال ابن سيده: هذه رواية أىب عبيد، ورواية ابن دريد: أبجرد من عتاق اخليل هند جواد ال أحق وال شئيت 2)

 له عن موقع حافر يده. وذلك أيضا عيبيقصر موقع حافره رجوالشئيت: الذى 
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بدرة وِبَدٍر، وَقْصَعٍة وِقَصٍع. وحكى يونس عن أيب عمرو بن العالء َحَلَقًة يف الواحد ابلتحريك، واجلمع حلق 
فوزوا َأْن تكونوا وحلقات. وقال ثعلب: كلهم جييزه على ضعفه. وأنشد: أرطوا فقد أقلقتم َحَلقاِتُكْم َعسى أن تَ 

 يقول: ليس يف الكالم َحَلَقٌة ابلتحريك إال  يف قوهلم: ( قال أبو يوسف: مسعت أاب عمرو الشيباين  1رطائطا )
هؤالء قوٌم َحَلَقٌة، للذين حَيِْلقوَن الَشَعَر: مجُع حالق. واحلَْلُق. احلُْلقوُم، واجلمع احلُلوُق. واحللق، ابلكسر: خامت 

أيضاً: املاُل الكثري.  ( : ففار حبلق املنذر بن حمرق فىت منهم رخو النجاد كرمي واحللق2ر )امللك. قال الشاع
يقال: جاء فالن ابحلِْلِق واإلحراِف. وحَتْليُق الطائر: ارتفاعه يف طريانه. وإبٌل حُمَلََّقٌة: ومسها احللق. ومنه قول 

 (3الشاعر )
_________ 

 م وإاي كم واهللب مىن عضارطا( قبله. مهال بىن رومان بعض وعيدك1)
 ( هو جرير.2)
 وجزة السعدى( يف نسخة زايدة: أىب 3)
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( : وذكرت من لنب احمللق شربة 2، وقال اآلخر خياطب لقيط بن زراة )( 1* وذو َحَلٍق تُقضى الَعواذيُر بينها )
بكر بن كالب، من بىن عامر، الذى واخليل تعدو يف الصعيد بداد واحمللق بكسر الالم: اسم رجل من ولد أىب 

 قال فيه االعشى:
يخ العراقى تفهق ( * وقال أيضا: تروح على آل احمللق جفنة كجابية الش3وابت على النار الندى واحمللق )

وكساء حملق بكسر امليم، إذا كان كأنَّه. حَيِْلُق الشعر من خشونته. قال الراجز: ينفضن ابملشافر اهلدالق نفضك 
 احملالق واحلالق: الضرع املمتلئ كأنَّ اللنب فيه إىل حلقه. ومنه قول لبيد. ابحملاشئ

_________ 
 ( عجزه:1)

 تروح أبخطار عظام اللقائح
 هال كررت على ابن أمك معبد والعامري يقوده بصفاد ( قبله:2)
 ( صدر بيت لالعشى:3)

 تشب ملقرورين يصطلياهنا:
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( إال اال ما 3( : إذا مل تكن )2لق وحوالق. قال احلطيئة )( * واجلمع ح1)* حىت إذا يبست وأسحق حالق 
ليس أصبحت هلا حلق َضرَّاهُتا َشِكراِت أي ممتلئٌة من اللنب. واحلاِلُق من الَكْرِم: ما التوى منه وتـََعلََّق ابلُقضباِن 

ل ذاك ُأمَُّك حاِلٌق! أي وقوهلم: ال تفعواحلاِلُق: اجلبل املرتفع. ويقال: جاَء من حاِلٍق، أي من مكان ُمْشِرٍف. 
( منه: مخشى عقرى 4أثكلها هللا حىت  حتلق شعرها. قال أبو نصر أمحد بن حامت: يقال عند االمر يعجب )

( عقرى وحلقى ملا القت 5حلقى! كأنه من احللق والعقر واخلمش، وهو اخلدش. قال: أال قومي أولو )
 ه وسلمه صلى هللا عليسالمان بن غنم وىف احلديث حني قيل ل

_________ 
 ( عجزه:1)

 مل يبله إرضاعها وفطامها
 ( يصف االبل ابلغزارة.2)
 ( يف اللسان: " وإن مل يكن ".3)



 ( يف املطبوعة الوىل " يعجب به " صوابه يف املخطوطة واللسان.4)
 ( يف املخطوطات: " أوىل عقر ". ويروى: " اال قومي إىل عقرى وحلقى "5)
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ما أراها إال حابستنا ". قال أبو عبيد: هو عقرا حلقا  إن صفية بنت حىي حائض، فقال: " عقرى حلقى،
ابلتنوين. واحملدثون يقولون: عقرى حلقى. وأصل هذا ومعناه عقرها هللا وحلقها، يعىن عقر جسدها. وحلقها 

، وصدرته، إذا ضربت رأسه، أي أصاهبا هللا بوجع يف حلقها. قال: وهكذا كما تقول: رأسته، وعضدته
( . وحلقوا رؤوسهم، 1ك حلقه، إذا أصاب َحْلِقِه. واحلَْلُق: مصدر قولك َحَلَق رأسه )وعضده، وصدره. وكذل

شدد للكثرة. واالْحِتالُق: احلَْلُق. يقال َحَلَق َمْعَزُه، وال يقال َجزَُّه إال  يف الضْأن. قال أبو زيد: عنٌز حَمْلوَقٌة، 
ِق: اسٌم للمنية، مثال قطام، بنيت على الكسر النه حصل يٌق، وحليٌة َحليٌق وال يقال َحليَقٌة. وَحالوَشْعٌر َحل

( : حلقت حالق هبم على 2فيها العدل والتأنيث والصفة الغلبة. وهى معدولة عن حالقة. ومنه قول الشاعر )
 من َشَعره.أكسائهم ضرب الرقاب وال يهم املغنم وحالقة املعزى ابلضم: ما ُحِلَق 

_________ 
 ب.( حلق رأسه من ابب ضر 1)
 ( االخزم بن قارب الطائى2)
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ل: إنَّ رأَسه جَلَيِ ُد احِلالِق ابلكسر. وحَتَلََّق القوُم: جلسوا َحْلق ًة َحْلَقًة. وَحِلَق واحلالُق أيضاً: َوَجٌع يف احلَْلِق ويقا
إذا َسِفَد فأصابه فساٌد يف قضيبه من تـََقشٍُّر َوامحِْراٍر، فُيداوى ابخِلصاء.  الفرُس واحلماُر ابلكسر حَيَْلُق َحَلقاً،

ُتَك اي ابَن مَجَْرَة ) لَقوايف كما خُيْصى من احلََلِق احِلماُر ويوم حتالق اللمم: يوم لتغلب ( اب1قال الشاعر: َخَصيـْ
: البسر إذا بلغ االرطاب ثلثيه. وكذلك على بكر ابين وائل، الن احللق كان شعارهم يومئذ. واحلُْلقاُن ابلضم

إذا أكثرت من احمللقن. والبسرة الواحدة حلقانة وحملقنة. قال ابن السكِ يت: يقال قْد أكثرت من احلولقة، 
 قول: ال حول وال قوة إال ابهلل.

َق أيضاً ابلكسر حيمق محقا، احلُْمُق واحلُُمُق: ِقلَُّة العقل. وقد مَحَُق الرجل ابلضم مَحاَقًة فهو َأمْحَُق. ومحَِ  ]محق[
: قد ي  قرت احلول التقى ويكثر احلمق االثيممثل غنم عنما، فهو محق. قال يزيد بن احلكم الثقفي 



_________ 
 ( يف اللسان: " اي ابن محزة "1)
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احلَْمقاُء: الرِْجَلُة. ومَحَُقِت  و بن احلمق اخلزاعى. وامرأة محقاء، وقوم ونسوة مُحٌُق ومَحْقى َومَحاقى. والبَـْقَلةُ وعمر 
رَأُة، أي جاءت بولد َأمْحََق، فهي حممق وحممقة. قالت امرأة من السوُق أيضاً ابلضم، أي كَسدْت. وَأمْحََقِت امل

ا رأيت خصية معلقه تقول: ال أابىل أن ألد أمحق بعد أن يكون الولد العرب: لست أابىل أن أكون حممقه إذ
وجدته  . فإن كان من عادهتا أن َتِلَد احلَْمقى فهي: حمماٌق. ويقال: َأمْحَْقُت الرجَل، إذاذكرا له خصية معلقة

َمْقُتُه، أي عددته َأمْحََق. أمحق. ومحقته حتميقا: نسبته إىل احلُْمِق. وحاَمْقُتُه، إذا ساعدَته على مُحِْقه. واْسَتحْ 
َقِت السوُق، أي َكَسدْت. واحْنََمَق الثوُب، أي َأْخَلَق. واحلماق، وحتاَمَق فالٌن، إذا تكلَّف احلَماَقَة. ويقال: احْنَمَ 

 اجلدري يصيب االنسان. قال أبو عبيد: يقال منه رجل حمموقمثال السعال: ك
 الذى ( : ابطن أجفاهنا1مُحْالَق العني ) ]محلق[

_________ 
 ( محالق العني ابلكسر والضم، وكعصفور1)
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ماً ال يظهر من ُحْسن وجهه إال  مَحاليُق حدقَتيه. ويقال: هو ما غط ته ل: جاء فالن متلث ِ يسوده الكحل. يقا
 األجفان من بياض املُقلة. قال َعبيُد:

 ( * وقد مَحَْلَق الرجل: فـََتح عينيه ونظر نظرًا شديدا.1والعنُي مِحْالُقها َمْقلوُب )
ق. ال. وقد َحِنَق عليه ابلكسر، أي اغتاظ فهو َحنِ احلََنُق: الغيُظ، واجلمع ِحناق، مثل جبل وجب حنق[]

( : ما كان َضرََّك لو َمنَـْنَت ورمبا َمنَّ الَفىت وهو املَغيُظ املُْحَنُق وأْحَنَق 2وَأْحنَـَقُه غريه فهو حمنق. قالت قتيلة )
. ومِح  راجز: كأنىن ضمنت هقال اٌر حُمِْنٌق: َضُمَر من كثرة الضراب. ومنه قول السناُم البعرِي، أي َضُمَر وَدقَّ

 نقا واحملانيق: االبل الضمر.عوهقا أقتاد رحلى أو كدرا حم
 احلَْوُق: الَكْنُس. وقد ُحْقُت البيت أحوقه، إذا كنسته. ]حوق[

_________ 



 ( صدره:1)
 يدب من خوفها دبيبا

 ( بنت النضر بن احلارث.2)
 (4 -صحاح  - 185)
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 ( : ما أحاط ابلكمرة من حروفها.1ة: املكنسة. واحلوق ابلضم )واحلواقة: الكناسة. واحملوق
م حاق به الشئ حييق، أي أحاط به. ومنه قوله تعاىل: }وال حَييُق املكُر السَّيِ ُئ إالَّ أبهله{ وحاَق هب ]حيق[

 العذاب، أي أحاط هبم ونزل. ب
 فصل اخلاء

وإن شئت كسرت الباء اتباعا للخاء. وفرس  قال أبو عبيد: يقال: رجل خبق، مثال هجف، أي طويل. ]خبق[
ا قيل للفرس السريع خبق. واخلبقى يف العدو، مثل الدفقى. وينشد:َأَشقُّ خِ   َبقٌّ، أي طويٌل. ورمبَّ

 يعدو اخلبقى والدفقى منعب
 ( : ومنهل طام عليه الغلفق ينري أو يسدى به2اخلََدْرَنُق: العنكبوُت، والدال غري معجمة. وقال ) ق[]خدر 

 اخلدرنق
_________ 

 ( ويقال ابلفتح أيضا.1)
 ( الزفيان السعدى2)
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 فإذا مجعت حذفت آخره وقلت اخلدارن.
َخَذَق الطائُر َذْرَقُه. وقد خذق خيذق وخيذق. وقيل ملعاوية رضى هللا عنه: أتذكر الفيل؟ قال: أذكر  ]خذق[

 لكسر: االست.خذقه. واملخذقة اب
، فاخْنََرَق وخَتَرََّق، واْخَرْوَرَق. يقال: يف ثوبه َخْرٌق، وهو يف األصل مصدر. ب وَخرَّقْـُتهُ َخَرْقُت الثو  ]خرق[

ُتها. واخلَْرُق: األرُض الواسعة تـََتَخرَُّق فيها الرايُح ومجعها ُخروٌق. قال اهلذيلَّ ) ( 1وَخَرْقُت األرض َخْرقاً، أي ُجبـْ



: 
اٌت. قال الفراء: يقال: مررت خبَريٍق من ريُق: املطمئنُّ من األرض وفيه نب( * واخلَ 2ما جَلَوَّااب ُخروٍق )وإهنَُّ 

 (4( . واجلمع ُخُرٌق وأنشد )3األرض، بني َمْسحاَوْيِن )
_________ 

 ( يف نسخة زايدة: " معقل بن خويلد ".1)
 ( عجز البيت:2)

 وشراابن ابلنطف الطوامى
 ء، وهى أرض ال نبات فيها.( مثىن مسحا3)
  حممد الفقعسى( اليب4)
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( : كَأنَّ ُهِويَّها 2( * واخلَريُق: الريُح الباردُة الشديدة اهلبوب قال الشاعر )1* يف خرق تشبع من رمرامها )
. ( وهو شاذٌّ، وقياسه َخريَقٌة. واْخرِتاُق الرايح: ُمرورُها. واملُْخرَتَُق: املَمَ 3ريِح َخريٍق بني َأْعالٍم ِطواِل )َخَفقاُن  رُّ

فيه. وكذلك وُمْنَخَرُق الريح: َمَهبُّها. واخِلْرُق ابلكسر: السخيُّ الكرمُي. يقال: هو يـََتَخرَُّق يف الَسخاء، إذا توسَّع 
 يق. قال أبو ذؤيب يصف رجال صحبه رجل كرمياخلريق، مثال الفس
_________ 

ء يف ايقوت بفتح السني وكسر امليم، وقيل: ( قبله: ترعى مسرياء إىل أهضامها إىل الطريفات إىل أرمامها مسريا1)
 بضم السني وفتح امليم.

 ( االعلم اهلذىل.2)
 برى: والذى يف شعره: يعن مع العشية للرائل قال ابن( قبله: كأن مالءتى على على هجف 3)

 كأن جناحه خفقان ريح:
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َخلُِّق من الكذب. واخِلْرَقُة: القطعة من أتيح له من الفتيان خرق أخوثقة وخريق حشوف والتخرق: لغة يف التَ 
لقوله: ملا رأت إبلى هزىل محولتها جاءت عجافا الطهوى: شاعر جاهلي، مسى بذلك  خرق الثوب. وذو اخلرق



( واملخراق: امِلْنديُل يـَُلفُّ لُيْضَرَب به، عريبٌّ صحيٌح. قال عمرو بن كلثوم: كأنَّ ُسيوفَنا 1عليها الريش واخلرق )
خمراق  ومنهم خَماريٌق أبيدى العبينا ويف حديث علي عليه السالم قال: " الربق خماريق املالئكة ". وفالنِمنَّا 

حرب، أي صاحُب حروٍب خيَِفُّ فيها. قال الشاعر ميدح قوماً: وَأْكثـََر انِشئاً خِمْراَق حرٍب يُعنُي على السيادة أو 
 (2يسود )

_________ 
 جاءت محولتها غرثى عجافا عليها الريش واخلرق ( يف القاموس: ملا رأت إبلى1)
 النجود أجل جاللة وأعز فقدا وأقضى للحقوق وهم قعود( قبله: مل أر معشرا كبىن صرمي يضمهم التهائم و 2)
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من اخلوف  يقول: مل أر معشرًا أكثر فتياَن حرٍب منهم. وأما املَْخَرَقُة فكلمٌة مولَّدٌة. واخلََرُق ابلتحريك: الَدَهشُ 
، وهو ضدُّ أو احلياء. وقد َخِرَق ابلكسر فهو َخرِ  َِ ٌق. وَأْخَرقْـُتُه أان، أي أدهْشُتُه. واخلَْرُق أيضاً: مصدر اأَلْخَرِق

الرفيق. وقد َخِرَق ابلكسر خَيَْرُق َخَرقاً. واالسم: اخلُْرُق ابلضم. ويف املثل: " ال تعدُم اخلَْرقاُء ِعلًَّة " ومعناه أنَّ 
يِ س. واخلَْرقاُء من الغنم: اليت يف أذهنا َخْرٌق، وهو ثقب كثرية موجودة حُتِسنها اخلَْرقاُء فضاًل عن الكَ   العلل

مستدير. وخرقاء: صاحبة ذى الرمة، وهى من بىن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. وريح خرقاء، أي 
 شديدة.
وهو مثل جذب وجبذ. يقال: جد فالن يف خرابقه،  َخْربـَْقُت الثوَب، أي شققته، ورمبا قالوا خربقت، ]خربق[

يف ضرطه. واخلرابق أيضا: اسم رجل من الصحابة يقال له: ذو اليدين. وخربقت الشئ، مثل خردلته، أي أي 
 قطعته.
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أي ٌق لِيَـْنباَع " وخربق عمله، أي أفسده. واخلربق، من األدوية. واملُْخَرنِبُق: املطِرُق الساكُت. ويف املثل: " خُمَْرنْبِ 
 لَيِثَب إذا أصاَب فرصًة. ومعناه أنَّه سكت لداهية يريدها.

اخِلْرِنُق: ولد األرنب. وأرٌض خمرنقة: ذات خرانق. وخرنق أيضا: اسم امرأة شاعرة. قال أبو عبيدة:  ]خرنق[
رسي معرب هي خرنق بنت هفان من بىن سعد ابن ضبيعة، رهط االعشى. واخلورنق: اسم قصر ابلعراق، فا

ناه النعمان االكرب الذى يقال له: االعور، وهو الذى لبس املسوح وساح يف االرض قال عدى بن زيد ( ، ب1)



* لك والبحر معرضا  * رف يوما وللهدى تفكري سره ما له وكثرة ما مي يذكره: وتبني رب اخلورنق إذ أش
 والسدير فارعوى قلبه فقال وما غبطة * حى إىل املمات يصري

_________ 
 له: من خورنكاه، أي موضع االكل، كما يف القاموس( قو 1)
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من السهام املَُقْرِطُس. وقد  اخلَْزُق: الطعن. واخلاِزُق: السناُن. يقال: " هو أمضى من خاِزٍق ". واخلازقُ  ]خزق[
 َخَزَق السهُم خَيِْزُق. وقد َخَزقْـتُـُهْم ابلنبل، أي أصبتهم هبا.

 ُق: لغٌة يف اخلاِزِق.اسِ اخل ]خسق[ .
َخَفَقِت الرايُة خَتُْفُق وخْتِفُق َخْفقاً وَخَفقاانً، وكذلك القلُب والسراُب، إذا اضطراب. ويقال: َخَفَق الربُق  ]خفق[

 َخْفقاً، وَخَفَقِت الريُح َخفقاانً، وهو حفيفها، أي دوى جريها. وأما قول رؤبة:
ر ك رأسه وهو انعس. وىف احلديث: حركه للضرورة. وخفق الرجُل، أي ح ( * فإمنا1مشتبه االعالم ملاع اخلفق )

 " كانت رؤوسهم ختفق خفقة أو خفقتني ". وخفق االرض بنعله. وكل ضرب بشئ عريض: خفق.
_________ 

 ( قبله:1)
 وقامت االعماق خاوى املخرتق:
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وامِلْخَفُق:  ربًة خفيفًة. وامِلْخَفَقُة: الِدرَُّة اليت ُيْضَرُب هبا.يقال: َخَفَقُه ابلسيف خَيُْفُق َوخَيِْفُق، إذا ضربه به ض
السيُف العريُض. ويقال: َخَفَق الطائُر، أي طار. وأخَفَق إذا ضرب جبناحيه. وَأْخَفَق الرجل بثوبه، أي َلمَع به. 

: َوَرْدُت ُخفوَق النجم، أي اً: غابت. وأْخَفَقْت، إذا تولَّْت للمغيب. عن يعقوب. يقالوَخفَقِت النجوُم ُخفوق
فاً وهو مصدٌر. وَأْخَفَق الرجُل، إذا غزا ومل يَغَنم وَأْخَفَق الصائُد، إذا رجع ومل وقَت ُخفوِق الثراي، جيعله ظر 

( يصف رجال: 1دُر قدِمه عريضاً. قال الراجز )يصطد. وطلب حاجًة فَأْخَفَق. ورجٌل َخفَّاُق الَقدِم، إذا كان ص
 (2خفاق القدم قد لفها الليل بسواق حطم )خدجل الساقني 

_________ 



 أبو زغبة اخلزرجي. وقيل: احلطم القيسي.( هو 1)
( الصواب تقدمي هذا الشطر على سابقه كما يف اللسان وبعده. ليس براعى إبل والغنم وال جبزار على ظهر 2)

 وضم
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قال ابن السكيت: ألن الليل والنهار فقا املشِرِق واملْغِرِب. وامرأٌة َخفَّاَقُة احَلشا، أي مخيصٌة. واخلافقان: أُ 
َفٌق، أي سريعة جدًا، وكذلك ظليم  خَيِفقاِن فيهما. وَفالٌة َخْيفٌق، أي واسعة خَيِْفُق فيها السراب. وفرٌس َخيـْ

ويه: والنون خيفق. واخلنفقيق: الداهية. يقال: داهية خنفقيق. وهو أيضا اخلفيفة من النساء اجلريئة. قال سيب
 (2( : وقد طلقت ليلة كلها )1خفق الريح، قال الشاعر ) زائدة جعلها من

_________ 
 ( هو شييم بن خويلد.1)
( قال ابن برى: " والصواب زحرت هبا ليلة كلها ": والشعر بتمامه: قلت لسيدان اي حليم إنك مل أتس أسوا 2)

تنحى حبد املواسى احللوقا  قا أطعت اليمني عناد الشمالرفيقا أعنت عداي على شأوها تعادى فريقا وتنفى فري
 زحرت هبا ليلة كلها فجئت هبا مؤيدا خنفقيقا
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 فجاءت هبا مؤدان خنفقيقا ويروى: " مؤتنا ".
اخلَقوُق: األاتُن اليت يصوِ ت حياؤها، وذلك عند اهلزال. وقد خق الفرج خيق خقيقا. وكذلك قنب  ]خقق[

( . ويقال: َأَخقَِّت الَبْكَرُة، إذا اَتَسَع 1واخلقخقة: صوت القنب والفرج، إذا ضوعف ) الفرس إذا صوت.
َخْرُقها. ويقال: االخقوق لغة يف اللخقوق، وىف احلديث: " فوقصت به انقته يف أخاقيق جرذان "، وهى شقوق 

 : َخقٌّ. قال الراجز: (2يف االرض. وال يعرفه االصمعي إال ابلالم. ويقال للغدير إذا جف  وتقلََّع )
ا مَيْشنَي يف خق يبس  َكَأمنَّ

ْرَتُه قبل القطع. ومنه قول زهري ]خلق[  اخلَْلُق: التقديُر. يقال: َخَلْقُت األدمَي، إذا َقدَّ
_________ 



 ( يف اللسان: " اخلقيق: زعاق قنب الدابة، فإذا ضوعف خمففا قيل خقخق ".1)
 ( يف اللسان: " وتقلفع "2)
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القوم خَيُْلُق مث ال يـَْفري وقال احلجاج: " ما َخَلْقُت إال  فـََرْيُت، وال وعدُت إال   -والنت تفرى ما خلقت وبعض 
ا َقَسَم اخَلالِئَق بيننا َعالَُّمها وفيتُ   ". واخلَليَقُة: الطبيعُة، واجلمع اخلالِئُق: قال لبيد: فاقْـَنْع مبا َقَسَم املَليُك فإمنَّ

( اخَلالِئُق. يقال: هم َخليَقُة هللا أيضاً. وهو يف األصل مصدر. واخلِْلَقُة ابلكسر: 1: اخلَْلُق. واجلمع )واخلَليَقةُ 
جٌل َخليٌق وخُمْتَـَلٌق، أي اتمُّ اخلَْلِق معتِدٌل. وأمَّا قول ذي الُرمَّة: وخُمْتَـَلٍق للُملك أبيَض َفْدَغٍم أشمَّ أََبجِ  الِفْطَرُة. ور 

ا عىن به أنه ُخِلَق ِخْلَقًة تصلح للُمْلِك. وفالٌن َخليٌق بكذا، أي جدير به. وقد ُخِلَق العنِي كالقمر  الَبْدِر فإمنَّ
ُر فيه ذلك وُترى فيه خُمائُِله. وهذا خَمَْلَقٌة لذلك، أي جَمَْدرٌَة له. ونشأْت هلم سحابٌة لذلك ابلضم، كأنَّ  ه ممن يـَُقدَّ

 طر. قال الشاعرَخِلَقٌة وَخليَقٌة، أي فيها أثر امل
_________ 

 ( التكملة من املخطوطة1)
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( َخِلَقْه وُمْضَغٌة خُمَلََّقٌة، أي اتم ُة اخلَْلِق. واملَُخلَُّق: الِقْدُح إذا لني. 1الرعدت رعدة والبرقت لكنها أنشئت هلا )
َوْيِه ثالاثً فلم يـَزُْغ عن ( قرنت حَبقْ 2واستوى كمخة ساق أو كمْت إمام ) وقال يصفه: فخلقته حىت إذا مت

بدمام وخلق االفك واختلقه وختلقه، أي افرتاه ومنه قوله تعاىل: }وخَتُْلقوَن إْفكًا{ . ويقال:  القصد حىت بصرت
 . يقال: " خاِلِص املُْؤِمَن وخاِلِق الفاِجرَ هذه قصيدة خَمْلوَقٌة، أي منحولٌة إىل غري قائلها. واخلُل ُق واخلُُلُق: السِجي ةُ 

 ( :3تكلَّفه. قال الشاعر )". وفالٌن يـََتَخلَُّق بغري ُخُلِقِه، أي ي
 ( * واخَلالُق: النصيُب، يقال: الخالق له يف اآلخرة.4إنَّ الَتَخلَُّق أييت دونَه اخلُُلْق )

_________ 
 ( يف اللسان: " لسنا ".1)
 ء فيبىن عليه.عىن سهما. واالمام: اخليط الذى ميد على البنا( خلقته: ملسته، ي2)



 ( هو سامل بن وابصة.3)
 ه كما يف اللسان( صدر 4)
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واأَلْخَلُق: األملُس املْصَمُت. وصخرٌة َخْلقاُء بيِ نُة اخلَْلِق، أي ليس فيها َوْصٌم وال كسٌر. قال األعشى: قد َيرْتُُك 
ُء. وِمْلَحَفٌة َخَلٌق منه: قيل للمرأة الَرْتقاِء: َخْلقاويـُْنِزَل منها األعَصَم الَصَدعا و الدهُر يف َخْلقاء راسيٍة وَهْياً 

وثوٌب َخَلٌق، أي ابٍل، يستوي فيه املذك ر واملؤنث، النه يف أصل مصدر اأَلْخَلِق وهو األملس. واجلمع ُخْلقاٌن. 
ري امرأة الصفات، كما قالوا ُنَصْيٌف يف تصغ وملحفة خليق، صغروه بالهاء ألنَّه صفة، واهلاء ال تلحق تصغري

لضم خلوقة، أي بلى. وأخلق الثواب مثله. وأخلقته أان يتعدَّى وال يتعدى. َنَصٍف. وقد خلق الثواب اب
 وَأْخَلْقُتُه ثوابً، إذا كسوَته ثوابً َخِلقاً. وثوٌب ُأْخالُق، إذا كانت اخلَُلوَقُة فيه كله،

_________ 
غري شيمته ومن  من بيتني إنشادمها: أييها املتحلى 128: 3ى غري شيمته * وهو يف احليوان * اي أيها املتحل

 خالئقه االقصاد وامللق ارجع إىل خيمك املعروف ديدنه إن التخلق أييت دونه اخللق
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كما قالوا برمة أعشار، وثوب أمسال، وأرض سباسب. واخللوق: ضرب من الطيب. وقد َخَلْقُتُه، أي طَليُته 
ْرِننِي من اإلنسان. واْخَلْوَلَق السحاُب، أي استوى، ويقال: ه. واخلَُلْيقاُء من الفرس، كالعِ ابخلَُلوق، فـََتَخلََّق ب

 صارخليقا للمطر. واخلولق الرسم، أي استوى ابالرض.
 اخلَِنُق بكسر النون: مصدر قولك َخنَـَقُه خَيْنُـُقهُ  ]خنق[

ي ُمْنَخِنَقٌة. وموضعه من و. واخْنَنَـَقِت الشاة بنفسها، فه( وكذلك َخنـََّقُه. ومنه اخلُنَّاُق. واْختَـَنَق ه1]َخِنقًا[ )
( 2العنق خُمَنٌَّق ابلتشديد. يقال: بـََلَغ منه املَُخنَُّق. وأخذت مبَُخنَِّقِه. وكذلك اخلُناُق ابلضم. يقال: أخذ خبُنَّاِقِه )

يسمون  اِنُق ِشْعٌب ضي ٌق، وأهُل اليمن. واخلِناُق ابلكسر: حبٌل خُيَْنُق به. وامِلْخنَـَقُة ابلكسر: الِقالدُة. واخل
 الزقاق خانقا.

_________ 



 ( التكملة من املخطوطة وخنقا.1)
 ( يف القاموس: أخذه خبناقه ابلكسر والضم2)
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 واملختنق: املضيق.
ق ( : كان خوق قرطها املعقوب على دابة أو على يعسوب واخلو 2( . قال الراجز )1اخلوق: احللقة ) ]خوق[

حريك: مصدر قولك: مفازة خوقاء. وبئرخوقاء، أي واسعٌة. واخلََوُق: اجلرُب، عن األموي . يقال: بعرٌي ابلت
( ، وهو مبينٌّ على الكسر، مثل 3َأْخَوُق وانقٌة خوقاء، أي جرابء. واخلاق ابق: اسم الفرج، خلوقها أي سعتها )

 اخلاز ابز.
 فصل الدال

 بوقاُء: الَعِذرَُة. منه قول روبة، ُتصاُد به الطري. والدَ الدبق: شئ يلتزق، كالغراء ]دبق[
_________ 

 ( يف اللسان: من الذهب أو الفضة وقيل هي حلقة القرط والشنف خاصة ".1)
 ( سيار االابىن.2)
نا. وعبارة القامس " أي ( قوله خلوقها أي سعتها بتأنيث الضمري الراجع إىل الفرج يف مجيع النسخ الىت أبيدي3)
 املطبوعة االوىل . مصححعته " ابلتذكري اهس
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( * ودابق: اسم بلد، واالغلب على التذكري والصرف، النه يف االصل اسم هنر. 1* لوال دبوقاء استه مل يبطغ )
 ( :2قال الراجز )

 ( * وقد يؤنث وال يصرف.3بدابق وأين مىن دابق )
هللا وأسَحَقه وَدَحَقِت  ضاً: َأْدَحَقهُ َقُه الناس، أي ال يُبايل به. ويقال أيالَدحيُق: البعيُد املُْقصى. وقد َدحَ  ]دحق[

الَرِحُم، أي رَمت ابملاء فلم تـَْقبله. ويقال: قَـبََّح هللا ُأمَّاً َدَحَقْت به أي ولدْتُه. والَدُحوُق من النوق. اليت خترج 
 ندلقتْ َرمِحُها بعد الوالدة يقال: اْنَدَحَقْت رَِحُم الناقة، أي ا

 (4الِدْرايُق: لغٌة يف الرِتْايِق، ويـُْنِشُد على هذه اللغة )الَدَرَقُة: اجلَحَفُة، واجلمع َدَرٌق. و  ]درق[



_________ 
 ( قبله:1)

 وامللغ يلكى ابلكالم االملغ
 ( يف نسخة زايدة: " غيالن بن حريث ". وىف اللسان: " وقال اجلوهرى: هو للهدار ".2)
 دابق كصاحب وهاجر: قرية حبلب وىف االصل اسم هنر ".( يف القاموس: " 3)
 يف نسخة زايدة: " لرؤبة ". (4)
 (4 -صحاح  - 186)
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( * والدردق: االطفال، يقال: ولدان َدْرَدٌق وَدراِدُق. قال األعشى: يـََهُب 1* ريقي ودرايقى شفاء السم )
ا قالوا لصغار االبل: دردق. وقال االصمعي يف كتاب الفرق: اجللة اجلراجر كالبستان حتنو لَدْرَدٍق َأْطفاِل ور  مبَّ

 ( ، وأراه فارسيا معراب.2دورق: مكيال للشراب )الدردق الصغار من كل شئ. قال: واجلمع الدرادق. وال
 املُْدرَْنِفُق: املُسرُع يف السري. يقال: اْدرَْنِفق ُمْرَمِعاًل! أي اْمِض راشدا. ]درفق[
 راِب وتـََرقْـُرقُُه. وقال: بياُض السَ الَدْيَسقُ  ]دسق[

_________ 
 : ذهاب اللحم. والزمي: املكتنز.( قبله: قد كنت قبل الكرب الطلخم وقبل حنص العضل الزمي النحض1)
( قوله: والدورق مكيال اخل، كذا يف غالب النسخ، وىف نسخة: " والدردق مكيال ". ويوافقها عبارة 2)

ل، وصغار االبل وغريها، ومكيال للشراب. والدورق: اجلرة ذات العروة وأهل القاموس: " والدردق: االطفا
 معناهمكة املعاصرون للمحقق يستعملونه بلفضه و 
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ا مسَّوا احلوض املآلن بذلك. وقد مألت احلوض حىتَّ َدَسَق، أي ساح  * يعط ريعان السراب الديسقا * ورمبَّ
عر ب، وهو ابلفارسية " َطْشَتْخواْن ". قال األعشى: َوحوٌر كأمثال الُدمى ماؤه. وقال أبو عبيد: الَدْيَسُق م

 (1وَمناِصٌف وِقْدٌر وطَبَّاٌخ وصاٌع وديسق )
َق الطريُق فهو َمْدعوٌق، أي كثر عليه الوطئ. ودعقته الدواب: أثرت فيه. يقال: دعقت اإلبل ُدعِ  ]دعق[



جوانبه. والَدْعَقُة: مجاعٌة من اإلبل. وخيٌل َمداعيُق: تدوس القوَم يف  احلوَض َدْعقاً، إذا خبطْته حىتَّ ثلََّمْته من
 ُه َدْعقاً، وال يقال: َأْدَعَقُه. وأمَّا قول لبيدالغارات. والَدْعُق أيضاً: اهلَْيُج والتنفري. وقد َدَعقَ 

_________ 
لديسق: الفالة، والديسق: ( قال ابن برى: الصاع: مشربة. والديسق: خوان من فضة: قال ابن خالويه: وا1)

 الرتاب، والديسق: ترقرق السراب وبياضه، واملاء املتضخضخ
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م إذا  ه امساً. أي أهنَّ يف مجيع حافظى َعْوراهِتِْم ال يـَُهمُّوَن أَبْدعاِق الَشَلْل فيقال: هو مجع َدْعٍق، وهو مصدر فتومهَّ
 هنا ويقاتلون دوهنا لعزهم.فزِعوا ال يُنفِ رون إبَلهم فيهربون، ولكن جيمعو 

 ( .2( : دويبة )1الدعشوقة ) ]دعشق[
 أي واسع. قال ابن األعرايب: عاٌم َدْغَفٌق، أي خمصب، مثل دغفل. قال االصمعي: عيش دغفق، ]دغفق[
ي مكتوٌم، ألنَّه َدفـَْقُت املاء َأْدِفُقُه َدْفقًا، أي صببته، فهو ماٌء داِفٌق، أي َمْدفوٌق، كما قالوا: سرٌّ كامٌت، أ ]دفق[

. ويقال: َدَفَق هللا روحه، إذا ُدعَي عليه ( 3من قولك ُدِفَق املاُء على ما مل يسمَّ فاعله وال يقال: َدَفَق املاُء )
 ابملوت.

_________ 
. مصحح ( قوله: الدعشوقة يف بعض النسخ إمهال الشني. وىف القاموس جواز االمهال واالعجام مبعىن اه1)

 وىل.املطبوعة اال
 ( يف اللسان: " كاخلنفساء. ورمبا قيل للضبية واملرأة القصرية: ايد عشوقة ".2)
 ملاء من ابب نصر وضرب دفقا ودفوقا: انصب مبرة. من اللسان.( دفق ا3)
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َد للكثرة. واالْنِدفاُق: االنِصباُب، والَتَدفُُّق: التص بُُّب. وسيُل ُدفاٌق وَدفَـَّقْت كف اُه الَندى، أي َصبَّتاُه، ُشدِ 
لدفق، مثال اهلجف: السريع من اإلبل. ابلضم: ميأل الوادي. وانقٌة ِدفاٌق ابلكسر، أي متدفقة يف السري. وا

 ويقال أيضاً: مشى فالٌن الِدِفقَّى، إذا أسرََع. وسرٌي َأْدَفُق، أي سريٌع. قال الراجز:
: هو أقصى الَعَنِق. وبعرٌي َأْدَفُق: بنيِ  الَدَفِق، إذا كانت أسنانه بني الِدِفقَّى والَنجاِء اأَلْدَفِق * وقال أبو عبيدة



 ٍج. ويقال: جاء القوم ُدفْـَقًة واحدة ابلضم، إذا جاءوا مبر ٍة واحدٍة.منتصبًة إىل خار 
. وقوهلم:  ]دقق[ الَدقيُق: خالف الغليظ، وكذلك الُدقاُق ابلضم، والِدقُّ ابلكسر مثله، ومنه مُحَّى الِدقِ 

ر َدقيقًا. وأدقه غريه ذُت ِجلَُّه وِدقَُّه، كما يقال أخذت قليله وكثريه. وقد دق الشى َيِدقُّ ِدقًَّة، أي صاأخ
 ودققه. ويقال: أتيته فما َأَدقَّين وال أَجلَّين، أي ما أعطاين َدقيقاً وال جلياًل.
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. واْسَتَدقَّ الشئ، أي ص ار دقيقا. ودققت الشئ فاندق. والتدقيق: إنعام الدق. واملَُداقَُّة يف األمر: الَتَداقُّ
اُب اللنيِ  الذي كسَحْته الريح من األرض، واجلمع ُدَقٌق. ومنه قول رؤبة: : الطحني. والُدقَُّة ابلضم: الرت والَدقيقُ 

ا يَُدقُّ به، وكذلك املدق ابلضم، تبدو لنا َأْعالُمُه بعد الَغَرْق يف ِقَطِع اآلِل وَهْبواِت الُدَقْق وامِلَدقُّ وامِلَدقَُّة: م
 قال العجاج يصف احلمار واالتن:وهو أحد ما جاء من االدوات الىت يعتمل هبا على مفعل ابلضم. 

يتبعن جأاب كمدق املعطري * يعىن مدوك العطار: حسب أنه يدق به. وتصغريه مديق، واجلمع مداق. والدقدقة: 
 حكاية أصوات حوافر الدواب، مثل الطقطقة.

ري َسلٍ ، وكذلك إذا االْنِدالُق: التقدم. وكلُّ ما َنَدر خارجاً فقد اْنَدَلق. واْنَدَلَق السيُف: خرج من غ ]دلق[
 انشقَّ َجْفنه وخرج منه. وَدَلْقُتُه أان َدْلقاً، إذا أزلقته من غمده.
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بن زايد العبسى أخى الربيع بن زايد: وسيف دالق وَدلوٌق، إذا كان سِلَس اخلروج من غمده. وكان يقال لعمارة 
ثرة غاراته. ويقال: طعنه فاندلقت أقتاُب بطِنه أي خرجت أمعاؤه. واْنَدَلَق السيل على القوم، أي " دالق " لك

ُفوَحٍة َهَجم. واْنَدَلَقِت اخليل. وغارٌة َدلوٌق وخيل ُدُلٌق، أي ُمْنَدِلَقٌة شديدة الُدفْـَعِة. قال طرفة: ُدُلٌق يف غارٍة ِمسْ 
نافة الىت تكسرت أسناهنا من الكرب فَتُمجُّ املاَء، وهي الَدْلقاُء والِدْلِقُم أيضاً كرِعاِل الطرِي أسراابً متر والدلوق: ال

ابلكسر، وامليم زائدة، كما قالوا للدقعاء: دقعم، وللدرداء: دردم. قال أبو زيد: يقال: للناقة بعد البزول 
ا. والدلق ابلتحريك جحمرش، مث جعماء، مث دلقم، إذا سقطت أضراسها هرمشارف، مث عوزم، مث لطلط، مث 

 دويبة، فارسي معرب.
 يقال: اْنَدَمَق عليهم بغتة، إذا دَخل بغري إذن. وكذلك دمق دموقا، وأدمقته أان. ]دمق[
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ه. وأنشد االصمعي: وأيكل احلية انسنيقال: َدَمَق الصائد يف ُقرْتَتِِه، وانَدَمَق فيها. وَدَمْقُت فاه، أي كسرُت أ
واحليوات ويدمق االقفال والتابوات وخينق العجوز أو متوات أو خترج املأقوط وامللتوات والدمق ابلتحريك: ثلج وريح، 

 فارسي معرب.
انقٌة َدَمْشٌق، أي سريعة جدا. قال الزفيان: ومنهل طام عليه الغلفق ينري أو يسدى به اخلدرنق وردته  ]دمشق[

يل داج أبلق وصاحىب ذات هباب دمشق كأهنا بعد الكالل زورق وكذلك انقة دمشق، مثال حضجر. للوا
 ودمشق أيضا: قصبة الشأم.

املَُدْمَلُق من احلجر ومن احلافر: األملُس املدوَُّر. مثل املَُدْمَلِك واملَُدْمَلِج. قال رؤبة: بكلِ  َمْوقوِع  ]دملق[
 حَلَجَر املدملقاا النسوِر َأْخَلقا أْلٍم َيُدقُّ 
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 ق وساق هيق أنفها معرقوكذلك احلافر. وقال: وحافر صلب العجى مدمل
ا قالوا للداِنق: داانٌق، كما قالوا للدرهم: ِدْرهاٌم. والداِنُق أيضاً:  ]دنق[ الَداَنُق والداِنُق: ُسْدُس الِدرهِم. ورمبَّ

م ( قـَتَـْلَن كلَّ واِمق وعاِشٍق حىتَّ تراه كالسلي1الَدلِ  والَبخاِنِق ) املهزوُل الساقُط. وأنشد أبو عمرو: إنَّ ذواتِ 
 الداِنِق واملَُدنِ ُق: املسَتقصي. قال احلسن: " ال ُتَدن ُِقوا فُيَدنََّق عليكم ". والَتْدنيق مثل الرَتْنيِق، وهو إدامُة النظر

ْدنيُق الشمس للغروب: ُدنـُوُّها. وتدنيق إىل الشئ. يقال دنق إليه النظر ورنق. وكذلك النظر الضعيف. وتَ 
 العني: غؤورها.

 ( .2لضم: املوُق واحلُْمق. يقال: أمحُق مائٌق داِئٌق. وقد داَق َيدوُق َدْوقاً وُدُؤوقاً وَدواَقًة )الدوُق اب ]دوق[
_________ 

 ( البخانق: الرباقع الصغار، واحدها خبنق.1)
 ق فهو دائق( وزاد يف القاموس: دؤوقة بضمهما: مح2)
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َأْدَهْقُت الكأَس: مألهتا. وكأٌس ِدهاٌق، أي ممتلئٌة. قال ِخداُش ابن زهري: أاتان عامر يرجو ِقراان فأَتْـَرْعنا  []دهق
له كأساً ِدهاقا وَأْدَهْقُت املاَء، أي أفرغُته إفراغاً شديدًا. قال أبو عمرو: الَدَهُق ابلتحريك: ضرٌب من الَعذاب 

ابن االعرايب: دهقت الشئ: كسرته وقطعته، وكذلك دهدقته. وأنشد  و ابلفارسية " أشكنجه ". قال( وه1)
( ودمهقته بزايدة امليم 3( : ندهدق بضع اللحم للباع والندى وبعضهم تغلى بذم مناقعه )2حلجر ابن خالد )

 مثله. وقال االصمعي: الدمهقة: لني الطعام
_________ 

 ق.أبنه خشببتان يغمز هبما السا( بينه صاحب القاموس 1)
 ( أحد بىن قيس بن ثعلبة.2)
( كذا يف نسختنا وهو الصواب وىف بعض النسخ: " مراجله " وليس الصواب. وبعده: وحيلب ضرس 3)

 الضيف فينا إذا شتا سديف السنام تشرتيه أصابعه
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 ت أرض:ه ورقته. وكذلك كل شئ لني. قال: وأنشدين خلف االمحر يف نعوطيب
 عنه: " لو شئت أن يدمهق ىل لفعلت، ولكن هللا ( * ومنه حديث عمر رضي هللا1جون روايب تربه دهامق )

 عاب قوما فقال: أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم هبا ".
 فصل الذال

 . قال رؤبة:الَذَرُق: احلَْنَدقوقُ  ]ذرق[
َرَق َيْذُرُق وَيْذِرُق، َرَقِت األرض: أنبتته. وَذْرُق الطائر: ُخْرُؤُه. وقد ذَ ( * وَأذْ 2حىت  إذا ما هاَج حرياُن الُذَرق )

أي َزَرق. وقال حسَّان بن اثبت ملا سأله عمر رضي هللا عنه عن هجاء احلُطيئة الزبرقاَن بقوله: دَِع املكاِرَم ال 
 بل ذرق عليه.ْغَيِتها واقْـُعْد فإنََّك أنَت الطاِعُم الكاسي ما هجاه تـَْرَحْل ِلبُـ 

_________ 
 وبعده:( رواه يف اللسان برواية أخرى. 1)

 من أله حتت اهلجري الوادق
 ( بعده:2)

 وأهيج اخللصاء من ذات الربق:
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 وحكى أبو زيد لنٌب ُمَذرٌَّق، أي َمذيٌق.
الروق حىت شتا  ( : اي رب مهر مزعوق مقيل أو مغبوق من لنب الدهم1الذعلوق: نبت: قال الراجز ) ]ذعلق[

 كالذعلوق
َلْقُت الضبَّ إذا صببَت يف ُجْحرِِه الَذَلُق ابلتحريك: القلُق. وقد َذِلَق ابلكسر، وَأْذَلْقُتُه أان. يقال: َأذْ  ]ذلق[

ُه، وكذلك َذْوَلُقُه.  املاء ليخرج. قال الفراء: الَذْلُق ابلتسكني: جَمرى امِلحور يف البكرة. وذلق كل شئ أيضا: َحدُّ
 ْوَلُق اللسان: َطَرفه، وكذلك َذْوَلُق الِسناِن. وَذِلَق اللساُن: ابلكسر َيْذَلُق َذَلقاً، أيوذَ 

_________ 
( كتب مصحح املطبوعة االوىل: قوله الراجز كذا يف مجيع النسخ وذلك قال يف مادة " روق " واملناسب 1)

 هوك وقال يف مادة زعق: وأنشد. اهالشاعر فإن الشعر املذكور ليس رجزا وإمنا هو من املنسرح املن
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َذِرَب وكذلك الِسناُن، فهو َذِلٌق وَأْذَلُق. ويقال أيضاً: َذُلَق اللساُن ابلضم َذْلقاً، فهو َذليٌق بنيِ  الَذالَقِة. وحكى 
فيها. واحلروف ( [ أربع لغات 1ذلق طلق )ابُن األعرايب: لساٌن َذْلٌق طَْلٌق، وَذليٌق طليٌق، وُذُلٌق طلق، ]و 

ف طرِف اللساِن والشفِة، الواحُد أذلق. وهن ستة، ثالثة منها َذْوَلِقيٌَّة، وهي الراء والالم والنون، الذلق: حرو 
رف َأَسَلة وثالثة َشَفوية وهي الفاء والباء وامليم. وإمنا مسِ يْت هذه احلروف ُذْلقاً ألنَّ الَذالَقَة يف املنطق إمنا هي بط

احلروف الست ة. وخطيٌب َذلٌق وَذليٌق، واألنثى َذِلَقٌة وَذليَقٌة. وكلُّ حمدَِّد ني، ومها َمْدرََجتا هذه اللسان والشفت
 الطرِف: مذلق.

ذقت الشئ أذوقة ذوقا وذواقا مذاقا ومذاقة. وما ذقت ذوقا، أي شيئا. وذقت ما عند فالن، أي  ]ذوق[
 َر ما شدهتا.َس، إذا جذبَت وترها لتنظَخرَبْتُُه. وُذْقُت القو 
_________ 

 ( التكملة من املخطوطة واللسان1)
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ٍر من الَغيِظ يف أكبادان والَتَحوُِّب وَتَذوَّقْـُتُه، أي  وأذاقه هللا وابل أمرِه. قال طُفيٌل: َفذوقوا كما ُذْقنا َغداَة حُمَجِ 
عهد الغانيات كعهد قني ونت عنه ( : و 1ذاق، أي جمرب معلوم. قال الشاعر )ذقته شيئا بعد شئ. وأمر مست

 ( والذواق: امللول.2مستذاق )اجلعائل 
 فصل الراء

َقٌة. ويف احلديث: " خلَع  ]ربق[ الرِبُق ابلكسر: حبل فيه عد ة ُعرًى، ُتَشدُّ به البُـُهُم، الواحدة من الُعَرى: ربـْ
لَرْبُق " لكم العهد ما مل أتكلوا الرابَق ". وارَِبٌق وَأْرابٌق وِرابٌق. ويف احلديث: رِبقة اإلسالم من عنقه " واجلمع 

 ابلفتح: مصدر قولك: رَبـَْقُت اجلدي َأْربـُُقُه وَأْرِبُقُه، إذا جعلَت رأَسه يف الربقة، فارتبق.
_________ 

 هشل بن حرى. -( 1)
  من ملاق( بعده: كربق الح يعجب من رآه وال َيْشفي احلَواِئمَ 2)
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ِلَق. والَربيَقُة: البهمة املربوقة يف الربق، عن يعقوب. وقوهلم: " َرمََّدِت يف ِحباليت، أي عَ  يقال: ارتبق الظىب
ا تلد عن ُقرٍب ألهنا ال ُتْضرُِع على رأس الولد ) الضانُ  ( . وليس كذلك 1فـََربِ ْق رَبِ ْق " أي هيِ ئ اأَلْرابَق فإهن 

 ربيق: الداهية.املعزى، فلذلك قالوا فيها: ربق ربق ابلنون. وأم ال
َفتَـْقنامُها{ . الَرْتُق: ضدُّ الفتق. وقد رَتـَْقُت الفتق َأْرتـُُقُه، فاْرتـََتَق، أي التأم، ومن ]رتق[ ه قوله تعاىل: }كانتا رَْتقاً فـَ

والَرَتق ابلتحريك: مصدر قولك: امرأٌة رَتقاُء بي نة الَرَتِق، ال يستطاع مجاُعها الْرتِتاِق ذلك املوضع منها. 
 ِراتُق: ثوابن يـُْرَتقاِن حبواشيهما، ومنه قول الراجز:وال

 (2جاريٌة بيضاء يف راتق )
 الرحيق: صفوة اخلمر. ]رحق[

_________ 
 ( يف اللسان: " الوالدة ".1)
 ( بعده. * تدير طرفا أكحل املآقى:2)
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تَـَفُع به واجلمع االرزاق. والرزق العطاء،1الِرْزُق ) ]رزق[ وهو مصدر قولك: َرَزَقُه هللا. والَرْزَقُة  ( : ما يـُنـْ
حدة، واجلمع الَرَزقاُت، وهي أطماع اجلند. واْرتـََزَق اجلنُد، أي أَخذوا أرزاقهم. وقوله تعاىل: ابلفتح: املر ة الوا

بوَن{ أي ى املطر شكر رزقكم. هذا كقوله }واسأل الَقْريََة{ يعين أهلها. وقد ُيَسمَّ  }وجتعلون ِرْزَقُكْم أنكم ُتَكذِ 
اء من ِرْزٍق فأحيا به األرَض[ : وقال عز  وجل ]ويف َرْزقاً، وذلك قوله عزَّ وجل : ]وما أنزل هللا من السم

سقى النخل. ورجل مرزوق، السماِء ِرْزُقُكْم[ وهو اتِ ساٌع يف اللغة، كما يقال: التمر يف قعر القليب، يعىن به 
لبيد يصف ظروف اخلمر: هلا غلل من رازقي وكرسف أبميان عجم  أي جمدود. والرازقية: ثياب كتان بيض. قال

 املقاوال ينصفون
_________ 

( رزقه هللا يرزقه ابلضم رزقا. قال االزهرى يقال رزق هللا اخللق رزقا بكسر الراء، واملصدر احلقيقي رزقا، 1)
 ضع موضع املصدر. عن املختارواالسم يو 
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 أي خيدمون االقيال.
لغة يف تعريب الرستاق والرزداق: السطر من النخل، والصفُّ من الناس. وهو معرب، الرزداق:  []رزدق

 وأصله ابلفارسية " رسته ". قال رؤبة:
 (1ضوابعا نرمى هبن الرزدقا )

 الُرْستاُق فارسي  معر ب، أحلقوه ِبقْرطاٍس، ويقال: ُرْزداٌق وُرْسداٌق، واجلمع، الرساتيق، وهى السواد. ]رستق[
 ( مسراء مما درس ابن خمراق2ادة: هال اشرتيت حنطة ابلرستاق )قال انن مي

الَرْشُق: الرمُي وقد َرَشْقُتُه ابلنَـْبِل َأْرُشُقُه َرْشقاً. والرْشُق ابلكسر االسم، وهو الوجه من الرمي، فإذا َرمى  ]رشق[
 القوُم أبمجعهم يف جهٍة واحدة قالوا: َرَمْينا ِرْشقاً. قال أبو زبيد

_________ 
 ( قبله يف خمطوطتنا:1)

 والعيس حيذرن السياط املشقا
 ( قبله:2)

 (4 -صحاح  - 187تقول خود ذات طرف براق * )
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كل يوم تـَْرميِه منها ِبَرْشٍق فُمصيٌب َأوصاَف غري بَعيِد ويقال: َأْرَشْقُت، إذا أحددَت النظر ومنه قول الشاعر 
(1: ) 

( * وأرشقت الظبية، أي مد ْت عنقها. ورجٌل َرشيٌق، أي حسُن الَقدِ  لطيُفه. 2املرشق ) وتر وعىن مقل الصوار
 السودان.وقد رشق ابلضم رشاقة. والرشانيق: بطن من 

ْفُق: ضدُّ العنف، وقد َرَفَق به يـَْرُفُق. وَحكى أبو زيد: َرفـَْقُت به وَأْرفـَْقُته مبعىًن، وكذلك َترفَـّْقُت به.  ]رفق[ َِ الَر
ْقُتُه، أي نـََفْعُتُه. والُرفْـَقُة: اجلماعُة ُتراِفُقهْم يف سفرك. والرِفْـَقُة ابلكسر مثله، واجلمع رِفاقٌ ويق . ال أيضاً: َأْرفـَ

ْقُتُه. وَترافـَْقنا يف السفر. والَرفيُق: املُراِفُق، واجلمع الُرَفقاُء. فإذا تـََفرَّقْـُتْم ذهب اسم الُرفْـَقِة و  ال تقول منه: رافـَ
 سم الرفيق. وهو أيضاً واحٌد ومجٌع، مثل الصديق. قال هللا تعاىل: }وحسن أولئك رفيقا{ .يذهب ا

_________ 
 ( هو القطامى.1)
 ( صدره:2)

 د يروق قلوهبن تكلمي:ولق
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ُتسرع، وذلك والرفيق أيضاً: ضدُّ األْخرق. وَرفـَْقُت الناقة َأْرفـُُقها َرْفقاً، وهو أن تشدَّ عضَدها لُتْخَبَل عن أن 
( أْلٍم كذاِت 1إذا خيف أن تَنزِع إىل وطنها، وذلك احلبل هو الرِفاُق. ومنه قول بشر: فإين ِ والَشكاَة وآَل )

( : َمْوِصُل الذراِع يف العُضد، وكذلك املْرَفُق واملَْرِفُق من األمر، وهو 2َواملَْرِفُق ) الِضْغِن متشي يف الرِفاِق وامِلْرَفقُ 
وانتفعت به. ومن قرأ: }ويهيئ لكم من أمركم مرفقا{ جعله مثل مقطع، ومن قرأ }مرفقا{ جعله  ما ارتفقت به

دار: مصابُّ املاء وحنِوها. وامِلْرفَـَقُة وز مرفقا، مثل مطلع ومطلع، ومل يقرأ به. وَمراِفُق الامسا مثل مسجد. وجي
ُة. وقد مَتَْرَفَق، إذا أخذ مرفقة. وابب فالن مُ  ْرَتِفقاً، أي متَّكئاً على ِمْرَفِق يده. َوانقٌة َرْفقاُء ومجٌل ابلكسر: املخد 

 مِلْرَفِق عن اجلنب.َأْرَفٌق: بنيِ  الَرَفِق، وهو انفتال ا
_________ 

 ". وىف اللسان: " من ال الم ".( يف " نسخة آلل الم 1)
 ( واملرفق أيضا بفتح امليم والقاف2)
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 .املطلب. والرافقة: اسم بلد وماء رفق ومرتع رفق، أي سهل
( ابلكسر، من امللك، وهو العبودية. والرق أيضا: الشئ الرقيق. ويقال لالرض اللينة: رق عن 1الرق ) ]رقق[

اً: االصمعي. والرق ابلفتح: ما ُيْكَتُب فيه، وهو جلد رقيق ومنه قوله تعاىل: }يف َرقٍ  َمْنشوٍر{ . والَرقُّ أيض
رقة: كل أرض إىل جنب واد ينبسط عليها املاء أايم أبو عبيد: ومجعه رقوق. وال العظيم من السالحف. قال

املد مث ينضب فتكون مكرمة للنبات. والرقة: اسم يلد. والرقاق ابلفتح: أرض مستوية ليِ َنُة الرتاِب حتَته صالبة. 
 وقد قصره رؤبة بن العجاج يف قوله

_________ 
ركة واب هلمزة فيقال: رققته أرقه ضرب، فهو رقيق. ويتعدى ابحلمصدر رق الشخص يرق من ابب  ( الرق1)

 من ابب قتل، وأرققته، فهو مرقوق ومرق، وأمة مرقوقة ومرقة
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 ( * والَرَقُق أيضاً: الضعُف. ومنه قول الشاعر:1* كأهنا وهى هَتاوى ابلَرَقْق )
يف ما له َرَقٌق، أي ِقلٌَّة. والُرقاُق ابلضم: اخلبز الرقيق.  ( * قال الفراء: يقال:2مل تـَْلَق يف عظمها وهنا والرققا )

بز الغليظ والرقيق. فإن قلت: خيبز اجلردق قلت: والرقاق، الهنا امسان. قال ثعلب: يقال: عندي غالم خي
( 3ُه. ويف املثل )والرقيق: نقيض الغيظ والثخني. وقد رق الشئ يرق رِقًَّة، وَأَرقَُّه، وَرقـََقُه. وتـَْرقيق الكالم: حتسينُ 

 : " َأَعْن َصبوٍح ترقق؟ ".
_________ 

 ( بعده:1)
 قمن ذروها شرباق شد ذى عم

 ( صدره:2)
 خطارة بعد غب اجلهد انجية * وقبله: حلت نوار أبرض ال يبلغها إال صموت السرى ال تسأم العنقا

تموين كيف آخذ يف طريقي، ( يف القاموس: نزل جاابن بقوم فأضافوه وغبقوه، فلما فرغ قال: إذا صبح3)
 فقيل له: أعن صبوح ترقق، أي تكىن عن الصبوح
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وترققت له، إذا رق له قلبك. واسرتق الشئ: نقيض استغلظ. واْسرَتَقَّ مملوَكه، وَأَرقَُّه، وهو نقيض أعتقه. 
له. وترقرق الشئ: تالال وملع. والَرقيُق: اململوك، واحٌد ومجٌع. وَمراقُّ البطن: ما رقَّ منه والَن، وال واحد 

( : ما تألأل منه، أي جاء وذهب. وكل شئ له تأللٌؤ فهو َرْقراٌق. وَرقْـَرْقُت املاء َفرَتَقْـَرَق، 1سراِب )وَرْقراُق ال
أي جاء وذهب. وكذلك الدمع إذا دار يف احِلْمالِق قال األعشى: وَترْبُُد بـَْرَد ِرداِء الَعُرو ِس يف الصيف رقرقت 

 العبريافيه 
اً: نظرت إليه. وَرمََّق تـَْرميقاً: أدام النظر، مثل رَنََّق. والَرَمُق: بـَقِ يَُّة الروح. ويقال: هذه َرَمْقُتُه َأْرُمُقُه َرْمق ]رمق[

النخلة ُتراِمُق ِبعرٍق، ال حتيا وال متوت. واملراِمُق: الذي مل يبَق يف قلبه من مودتك إال قليل: قال الراجز: 
 مق داجيته دهنته ابلدهن أو طليتهوصاحب مرا

_________ 
 ( يف املختار: " السحاب "1)
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( أي بـُْلَغٌة وحبٌل َأْرماٌق، أي ضعيف. وقد 2( وما يف عيِش فالٍن إال  رُْمَقٌة ورِماق )1على بالل نفسه طويته )
، أي ُدوٌن، ومنه قول الكميت: تُعاِلُج ُمَرَمقٌّ  ارماق اجلبل اْرميقاقاً واْرَمقَّ األمُر اْرِمقاقاً، أي َضُعَف. وعيشٌ 

( وعيش َرِمق، أي ميسك الَرَمَق. والَرَمُق: القطيُع من 3ُمْرَمقَّاً من العيش فانِياً له َحاِرك ال حيمل العب ءأجزل )
 عجاج. قال الالغنم، فارسي  معر ب. وتـََرمََّق الرجُل املاَء، إذا َحساُه. وراَمْقُت األمَر، إذا مل ُترْبِْمهُ 

_________ 
: وصاحب مرامق داجيته زجيته ابلقول وازدهيته إذا أخاف عجزه فديته 169ص  2( يف أماىل القاىل: ج 1)

 على بالل نفسه طويته حىت أتى احلى وما بلوته
 ( بكسر الراء وفتحها.2)
 ( قبله: أراان على حب احلياة وطوهلا جيد بنا يف كلِ  يوٍم وهَنِْزلُ 3)
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 واالمر ما رامقته ملهوجا يضويك ما مل جتن منه منضجا
ماٌء رَْنٌق ابلتسكني، أي َكِدر. والَرَنُق ابلتحريك: مصدر قولك رَِنَق املاُء ابلكسر. وَأْرنـَْقُتُه أان، ورَنَـّْقُتُه  ]رنق[

لطنُي الذي يف األهنار واملَسيل. ورَنََّق ( : ا1ي كد رته. وعيٌش رَِنٌق، أي َكِدٌر. قال أبو عبيد: الرَتْنوُق )تـَْرنيقاً، أ
 اهلواء وثبَت ومل يطر. قال الراجز: وحتت كلِ  خافٍق ُمَرنٍَّق من طيئ كل فىت عشنق الطائُر، إذا خفق جبناحيه يف

عٌف يكون يف البصر ويف البدن ويف األمر. يقال: رَنََّق القوُم يف أمر ورنق النوم، أي خالط عينيه. والرَتْنيُق: ض
الطرِف من ُجوٍع أو غريه. والرَتْنيُق: إدامُة كذا، أي َخلَّطوا الرأي. ولقيت فالانً ُمَرنَـَّقًة عيناه، أي منكِسَر 

 النظر، لغٌة يف الرتميق والتدنيق. يقال: " َرمََّدِت املغرى فرنق
_________ 

 هو بفتح التاء وضمها كما يف القاموس( 1)
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( . ورنق القوم 1ع إال بعد مدة. ورمبا قالوه ابمليم وابلدال أيضا )دة، الهنا ترئى وال تضرنق "، أي انتظر الوال
  السيِف: ماؤه وُحْسُنُه، ومنه َرْوَنُق الُضحى وغريها.ابملكان، إذا أقاموا به واحتبسوا. َوَرْوَنقُ 

َرْوُق أيضاً والِرواُق: سقٌف يف مقد م الَرْوُق: الَقْرُن واجلمع َأْرواٌق. ومضى َرْوُق الليل، أي طائفة. وال ]روق[
( أي يف أو له. ورَيِ ُق 2ِق شباِبه )ثري روٌق. ويقال: فعله يف روِق شباِبه ورَْيِق شباِبه ورَي ِ البيت. وثالثُة َأْرِوَقٍة، والك

ْرواُق: كلِ  شئ: أفضله وهو فيعل فأدغم. ويقال: أكل فالن َرْوَقُه، إذا طال عمره حىت تتحاتَّ أسنانُه واأل
 الَفساطيُط. يقال: ضرب فالن َرْوَقُه مبوضع كذا، إذا نزل به وضرب خيَمَته.

_________ 
 وابلدال، أي بدل الراء، فيقال: دنق. ( ابمليم أي بدل النون، فيقال: رمق.1)
 ( قوله وريق شبابه وريق شبابه االوىل بفتح فسكون والثانية ككيس وأصله ريوق كما يف القاموس2)
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يف احلديث: " حني ضرب الشيطان روقه ومد أطنابه ". ويقال: ألقى فالٌن عليك َأْرواَقُه وَشراِشَرُه، وهو أن 
 شديدًا. ويقال أيضاً: ألقى َأْرواَقُه، إذا عدا واشتد عدوه. حكاه أبو عبيد. ورمبا قالوا: ألقى َأْرواَقُه، حتبَّه حباً 

َلها. والِرواُق: سرٌت  إذا أقام ابملكان واطمأنَّ به كما يقال: ألقى عصاه. وألقت السحابة َأْرواَقها، أي مطرها وَوبـْ



 . ومنه قول األعشى:مُيَدُّ دون السقف، يقال: بيٌت ُمَروَّقٌ 
َتُه. وراَقين 1َفظَْلُت لديهم يف ِخباٍء ُمَروَِّق ) ا قالوا: َرو َق الليُل إذا مد  ِرواَق ظلمته وألقى َأْرِوقـَ الشئ ( * ورمب 

يروقىن، أي أعجبين ومنه قوهلم: غلماٌن روَقٌة وجوار روَقٌة، أي حسان. وهو مجع راِئٍق، مثل فاره وفرهة، 
 (2وق أيضا، مثل ابزل وبزل. ومنه قول الراجز: مقيل أو مغبوق )وصاحب وصحبة، ور 

_________ 
 ميح تسقى واخلباء مروق( قال ابن برى: بيت االعشى هو قوله: وقد أقطع الليل الطويل بفتية مسا1)
 ( قبله:2)

 اي رب مهر مزعوق:
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( والروق ابلتحريك: أن َتطوَل الثنااي العليا السفلى. والرجُل أروق. قال لبيد يصف 1من لنب الدهم الروق )
أان  ( وراق الشراب يروق روقا، أي صفا. وَروَّقْـُتهُ 2ت عليها انهض تكلح االروق منهم وااليل )أمسها: رقميا

ا مسَّوا الباِطَيَة راووقاً. وإراَقُة ا  ملاِء وحنِوه: َصبُّه.تـَْرويقاً. والراووُق: امِلْصفاُة، ورمبَّ
)وال يـَْرَهُق ُوجوَهُهْم َقرَتٌ وال ِذلٌَّة( . ويف احلديث: َرِهَقُه ابلكسر يـَْرَهُقُه َرَهقاً، أي غشيه، من قوله تعاىل:  ]رهق[

ْليَـْغَشُه وال يبُعْد منه. ويقال: َأْرَهَقُه طغياانً، أي أغشاه إايَّ  " إذا صل ى أحدكم إىل الشئ  ه.فلريهقه " أي فـَ
_________ 

 ( بعده: حىت شتا كالذعلوق أسرع من طرف املوق1)
 با ليس ابلعصل وال ابملقثعل( قبله: فرميت القوم رشقا صائ2)
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بو زيد: َأْرَهَقُه ُعسرًا، أي كل فه إايه. محلين إمنا حىت محلته له. قال أويقال: َأْرَهَقين فالٌن إمثاً حىتَّ رهقته، أي 
( : ولوال حنن َأْرَهَقُه ُصَهْيٌب 1يقال: ال تـُْرِهْقين ال َأْرَهَقَك هللا: أي ال تـُْعِسرين ال أعَسرك هللا. قال اهلذيل )

 ساَل إْمتاعاً أُبْصَدتِِه مل َيْسَتِعْن يُـْقَتَل. قال الشاعر: وُمْرَهقٍ ( َخشيبا واملُْرَهُق: الذي ُأْدِرَك لِ 2ُحساَم احلَدِ  َمْذروابً )
( ويف أبياهتم ثَِقُة املُجاِوِر واملُضاِف املُْرَهِق وراَهَق الغالُم 3وَحوامي املوِت تـَْغشاُه وقال الكميت: تـَْندى َأُكفُُّهُم )
قال األصمعي: يقال: خ رها حىتَّ يدنو وقُت األخرى. فهو ُمراِهٌق، إذا قارب االحتالم. َوَأْرَهَق الصالَة، أي أ



 رجٌل فيه َرَهٌق، أي ِغْشيان للمحارِِم من ُشْرب اخلمر وحنوه.
_________ 

 ( أبو خراش.1)
 ( يف اللسان: " مطرورا ".2)
 ( كذا يف بعض نسخ االصل واللسان، وهو الصواب، وىف بعضها " أكفكم "3)
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قَّْت ُدُجنـَُّتُه يف الناس ال َرَهٌق فيه وال خَبَُل وقوله تعاىل: )َفال خَياُف كالكوكب االزهر اْنشَ ( :  1قال ابن أمحر )
خَبْساً َوال َرَهقاً( أي ظلماً. وقال أبو عبيدة يف قوله تعاىل: )فزاُدوُهْم َرَهقاً( أي َسَفهاً وطغياانً. ويقال: طلبُت 

ا أ َرهقاً، أي حىتَّ فالانً حىتَّ َرِهْقُتهُ  ا مل أيخْذه. َوَرِهَق ُشخوُص فالٍن، أي دان َوَأِزَف دنوُت منه فرمبَّ خَذه ورمبَّ
وَأِفَد. ورجٌل ُمَرهٌَّق، إذا كان يَُظنُّ به الُسوُء. ويف احلديث: " أنَّه صلى هللا عليه وسلم صل ى على امرأة تـَُرهَُّق " 

. وي اه الناس ويـَْنِزُل به الضيفاُن. قال زهرٌي ميدح هٌَّق، إذا كان يغشقال أيضاً: رجٌل ُمرَ أي تـُتـََّهُم َوتـُْؤُبُن ِبَشرٍ 
 ِتالِع رجاًل: َوُمَرهَُّق الِنرياِن حيمد يف الالواء غري ُمَلعَِّن الِقْدِر وقال ابن َهْرَمَة: َخرْيُ الرجاِل املَُرهَّقوَن كما َخرْيُ 

  ورهاقالقوُم رِهاُق مائةٍ  البالِد َأَكَلُؤها قال أبو زيد: يقال:
_________ 

 ( ميدح النعمان بن بشري االنصاري1)
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 هقان: الزعفران.مائة، بكسر الراء وضمها، أي زهاء مائة ومقدار مائة. حكاه عنه ابن السكيت. والري
مل َأْطَعْم الريُق: الرضاُب، والريَقُة َأَخصُّ منه، وجيمع على َأْرايٍق. وقوهلم: أتيته على ريِق نـَْفِسي، أي  ]ريق[

رائِقاً، أي على ريٍق مل  شيئاً. قال أبو عبيدة: رجٌل رَِيقٌّ، أي على الريق، وهو فيعل. ويقال: أتيته ريقا وأتيته
قوب. والريق أيضا من كل شئ: أفضله وأوله، ومنه رَيِ ُق الشباِب وريِ ُق املطر، وقد خيفَُّف أطعم شيئا. حكاه يع

( واملاُء 2َمَدْحنا هلا رَْيَق الشباِب َفعاَرَضْت جناب الصباىف كامت السر َأْعَجما ) ( :1فيقال ارَْيٌق. قال لبيد )
 ماء.دوًة، وال يقال إال للالرائُق: أن ُيْشَرَب على الريِق غُ 

_________ 



 ( ليس البيت للبيد ولكنه للبعيث.1)
 ( قبله: لبيضاء حلت يف وسام كأهنا تشاب رضااب من سحاب حمطما2)
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د هبا عند املوت. وراَق السراُب َيريُق رَْيقاً، إذا ملَع فوق االرض. قال الكسائي: هو بريق بنفسه ريوقا، أي جيو 
 وتريق مثله.
 فصل الزاى

َزَبَق، أي دخل. وهو مقلوب انزقب. والزبنق: دهن اليامسني. 1زََبَق َشْعَرُه يزبـُُقُه ) ]زبق[ ( زَْبقاً: نتفه. وانـْ
لباء فيلحقه ابلزئرب والضئبل. ودرهم مزأبق، معرب. وقد عرب ابهلمز، ومنهم من يقوله بكسر اوالزئبق فارسي 

 والعامة تقول مزبق.
 الزبعبق: السىي اخللق. قال: ]زبعيق[

 (2شنفرية ذى خلق زبعبق )
 زَبـَْرْقُت الثوب، أي صف رته. والزبرقان: القمر ]زبرق[

_________ 
 ( ويزبقه أيضا، بكسر الباء.1)
 ذى خلق زبعبق ( وأنشد ابن برى: فال تصل هبدان أمحق شنظرية2)
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( ، وكان امسه حصينا. قال املخبل 1قان بن بدر الفزارى، قال أبو يوسف: مسى الزبرقان لصفرة عمامته )وزبر 
 ( من عوف حلوال كثرية حيجون سب الزبرقان املزعفرا2السعدى: وأشهد )

ا رأيُت دة زُْحلوَقٌة. قال عامر بن مالك ُمالِعُب األسنَّة: ملَّ م يف الزحاليف، الواحالَزحاليُق: لغة متي ]زحلق[
ا حافَتاها حافَتا نيِق مَيَّْمُتُه الُرْمَح شزرامث قلت له هذى املُرَوءُة ال ِلْعُب الَزحاليِق يع ين ضرار ِضرارًا يف ُمَلْمَلَمٍة كأمن 

 َزْحَلَق، قال رؤبة: َلمَّا رأيُت الشرَّ قد أَتَلَّقابن عمر والضيب. والزحلقة كالدحرجة، وقد تَـ 
_________ 



 جلماله. وقيل: النه لبس حلة وراح إىل انديهم فقالوا زبرق حصني. ( وقيل:1)
 ( قال ابن برى: وأشهد ابلنصب، الن قبله: أمل تعلمي اي أم عمرة أنىن ختطأين ريب املنون الكربا2)
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  طحطاحها تزحلقاَتَصعَّقا َمْن خرىف وِفْتنًة تـَْرمي مبن
الزِْنديق من الثـََنِويَِّة، وهو معر ب، واجلمع الَزانِدَقُة، واهلاء عوٌض من الياء احملذوفة، وأصله الَزانديُق.  ]زندق[

 وقد تزندق. واالسم الزندقة.
ُة. وقد زرقت عينه ابلكسر. قال الشاعر: لقد ، واملرأة َزرقاُء بيِ نُة الَزَرِق. االسُم الُزْرقَ رجٌل َأْزَرُق العنيِ  ]زرق[

ك اي ابن مكعرب كما كل ضىب من اللؤم أزرق وازرقت عيُنه اْزرِقاقاً، واْزراَقْت عينه اْزريقاقاً. والزرقم: زرقت عينا
قال ذو الرمة: نَُّة ُزْرقاً للوهبا. والزرق أيضا: أكثبة ابلدهناء. الشديد الزرق. واملرأة ُزْرُقٌم أيضاً. وتَسمَّى األسِ 

 ن غرابن أوراكها اخلطر( ع1وقربن ابلزرق احلمائل بعدما تقوب )
_________ 

( قوله: تقوب حيتمل أن يكون قوب كقوله: فتقطعوا أمرهم بينهم، أي قطعوا، وتقسمت الشئ أي قسمته. 1)
 حح املطبوعة االوىل.. مصا عن اخلطر، فقلبه. قاله املصنف يف مادة خطر. اهوقال بعضهم: أراد تقوبت غرابهن

 (4 -صحاح  - 188)
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وَزَرَق الطائر يـَْزُرُق ويـَْزِرُق، أي َذَرَق. ويقال أيضاً: َزَرَقْت عيُنه حنوي، إذا انقلبْت وظهر بياُضها. وامِلْزراُق: رمٌح 
جز: يزعم اء، فانزرق. قال الرارحل، أي أخزته إىل ور قصرٌي. وقد َزَرَقُه ابمِلْزراِق، أي رماه به. وَزَرَقِت الناقة ال

ُ الزََّرِق، إذا  زيد أن رحلى منزرق يكفيكه هللا وحبل يف العنق يعىن اللبب. قال ابن السكيت: نصٌل أزرُق بنيِ 
كان شديد الصفاء. ويقال للماء الصاىف: أزرق قال أبو عمرو: الزرنوقان: مناراتن تبنيان على رأس البئر، 

مث تـَُعلَُّق القامُة، وهي الَبكرة، من النعامة. فإْن كان  -ليها هي اخلشبة املعرتضة عو  -عليهما النعامُة  فتوضع
الُزْرنُوقَاِن من خشب فهما دعامتان. وقال الكاليب: إذا كاان من خشب فهما النعامتان، واملعرتضة عليهما هي 

عائم ة عيطل ثبجاء جمفرة دقال ذو الرمة: أو حر  العجلة، والغرب معلق ابلعجلة. والزورق: ضرب من السفن.
 الزور نعمت زورق البلد أي نعمت سفينة املفازة.
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والزرق: طائر يصاد به. قال الفراء: هو البازي األبيض، واجلمع الزراريق. واالزارقة: صنف من اخلوارج، نسبوا 
 إىل انفع بن االزرق، وهو من الدول بن حنيفة.

موسى عليه السالم ملا أتى فرعون أاته وعليه زرمانقة " يعىن  احلديث: " أن الزرمانقة: جبة صوف. وىف ]زرمق[
جبة صوف. قال أبو عبيد: أراها عربانية. قال: والتفسري هو يف احلديث، ويقال: هو فارسي معرب. وأصله " 

 أشرتابنه " أي متاع اجلمال.
قولك: َزِعَق يـَْزَعُق فهو َزِعٌق، وهو لتحريك: مصدر الَزْعُق: الصياُح. وقد َزَعْقُت به َزْعقاً. والَزْعُق اب ]زعق[

( . قال األصمعي: يقال َأْزَعْقُتُه فهو 1النشيُط الذي يَفزع مع نشاطه. وقد َأْزَعَقُه اخلوُف حىت  َزِعَق وانَزَعَق )
 (2َمْزعوٌق على غري قياس. وأنشد: اي رب مهر مزعوق مقيل أو مغبوق )

_________ 
 ف ابلليل ونشط فهو زعق، وكمنع: صاح.كفرح وعىن: خا( يف القاموس: و 1)
 ( وبعده: من لنب الدهم الروق حىت شتا كالذعلوق =2)
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( 2( سائقا ال مبطئا )1أي مذعور ذكى الفؤاد. وقال االموى: زعقته فهو مزعوق. وأنشد: تعلمي أن عليك )
 إذا ما محلق الزعافق واضطرمت من حتتها : إىنوال عنيفا زاعقا لبا أبعجاز املطى الحقا وأنشد أبو مهدى

 (3العنافق )
: الِسقاُء. ومجع الِقل ِة أزقاق، والكثري زقاق وزقان، مثل ذائب وذؤابن. وتزقيق اجلِلد: سلُخه من  ]زقق[ الِزقُّ

حلجاز هل اِقَبِل رأِسه على خالف ما َيسلخ الناُس اليوَم. والُزقاُق: الِسكَّة، يذكَّر ويؤنث، قال االخفش: أ
 يؤنثون الطريق والصراط، والسبيل والسوق، والزقاق والكالء، وهو سوق

_________ 
 = أسرع من طرف املوق وطائر وذى فوق وكل شئ خملوق

 ( يف اللسان:1)
 إن عليها فاعلمن سائقا



 ( يف اللسان: " ال متعبا ".2)
 ( يف اللسان: " واضطربت " وكذلك يف املخطوطات3)
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رة. وبنو متيم يذكرون هذا كله. واجلمع الزقاق واالزقة، مثل حوار وحوران وأحورة. وزق الطائر فرخه بصال
 . والزقزقة: ترقيص الطفل.يزقه، أي أطعمه بفيه

( ابلتحريك، أي َدْحٌض. وهو يف األصل مصدر زَِلَقْت رجُله تـَْزَلُق زََلقًا، وَأْزَلَقها غريه. 1مكاٌن زََلٌق ) ]زلق[
 َلُق أيضاً: َعُجُز الداب ة. قال رؤبة:والزَ 

ْزَلَقُة: املوضع الذي ال تثبت عليه قدم، ملَ ( * وَأْزَلَقِت الناقُة: أسقطْت. واملَْزَلُق وا2كأهنا حقباء بلقاء الزلق )
 يف امِلْزالج وكذلك الَزالََّقُة. وقوله تعاىل: }فُتْصِبَح َصعيدًا زََلقًا{ أي أرضاً ملساء ليس هبا شئ: واملزالق: لغةٌ 

َق رأَسه يـَْزلُُقُه زَْلقاً: الذي يـُْغَلق به الباب ويفتح بال مفتاح. وفرٌس ِمْزالٌق: كثريُة اإلْزالِق. والَزليُق: الِسْقُط. وزَلَ 
 َحَلَقه، وكذلك َأْزَلَقه وزَلََّقُه تـَْزليقاً.

_________ 
 ابب نصر. ( زلق من ابب طرب القدم. وزلق رأسه من ابب ضرب، وزلق: من1)
 ( بعده:2)

 أو حادر الليتني مطوى احلمق:
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مع. قال الراجز: إن ورجل زلق وزملق مثل هدبد، وزمالق وزملق بتشديد امليم، وهو الذي يـُْنِزُل قبل أن جيا
( جاءت به عنس من الشأم تلق والزليق ابلضم والتشديد: ضرب من اخلوخ أملس، 1احلصني زلق وزملق )

 ( .2لفارسية: شيفته رنك )يقال له اب
( يف اجلِلد. وقد زَنـَْقُت الفرس. قال الشاعر: فإن َيْظَهْر َحِديُثَك يـُْؤَت َعْدوًا 3الزانُق: حتت احلَنك ) ]زنق[

 برأسك يف ِزانٍق أو عران
_________ 

وىف رجزه: ( * كذنب العقرب شوال غلق * قوله: إن احلصني صوابه " إن اجلليد " وهو اجلليد الكاليب. 1)



لزملق ال آمن جليسه وال أنق جموع البطن كاليب اخللق وبعده: كأنه مستنشق من يدعى اجلليد وهو فينا ا
 الشرق حرا من اخلردل مكروه النشق

 ( يف اللسان: " شبته رنك ".2)
 ( يف اللسان: " الزانق: حبل حتت حنك البعري جيذب به "3)
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 وله رؤبة:والزنق موضع الزانق. ومنه ق
فرس  دامي الَزَنْق * والَزنـََقُة: الِسكَُّة الضيقة. والزانق من احللى: املخنقة. واملزنوق: اسم أو مقرع من ركضها

 عامر بن الطفيل. وقال: وقد علم املزنوق أىن أكره على مجعهم كر املنيح املشهر
يِق، ألنَّه جُيَْعُل مع الذهب على احلديد مث يُدَخُل الزاُووُق: الزئبُق يف لغة أهل املدينة، وهو يقع يف الَتزاو  ]زوق[

نار فيذهب منه الزئبق ويبقى الذهب، مثَّ قيل لكل ُمنَـقٍَّش: ُمَزوٌَّق، وإن مل يكن فيه الزئبُق. وَزوَّْقُت الكالم يف ال
يبان. ( القميص: ما أحاط ابلعنق. وزيق بن بسطام بن قيس، من ش1يق )والكتاَب، إذا حسنته وقومته. وزي

 وتزيقت املرأة مثل تزيغت، إذا تزينت واكتحلت.
 ( العظُم زهوقاً، أي اكتنز خمه.2َزَهَق ) ]زهق[

_________ 
 ( ذكره صاحب القاموس يف " زيق ".1)
 ( زهق العظم من ابب منع، وزهقت نفسه من ابب مسع2)
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: السمنُي املُِمخُّ. قال زهري: القاِئُد اخليَل وزهق املخ، إذا اكتنز فهو زاهق، عن يعقوب. والزاهق من الدوا بِ 
( : ومسد أمر من أاينق لسن أبنياب 2( وأما قول الراجر )1َدوابُرها منها الشنون ومنها الزاهق الزهم ) منكوابً 

هو مرفوع والشعر مكفا. يقول: بل حمهن مكتنز. رفعه  وال حقائق وال ضعاف خمهن زاهق فإن الفراء يقول:
وز أن تقول: مررت برجل أبوه قائم تداء. قال: وال جيوز أن يريد: وال ضعاف زاهق خمهن، كما ال جيعلى االب

ابخلفض. وقال غريه: الزاهق هنا مبعىن الذاهب، كأنه قال: وال ضعاف خمهن. مث رد الزاهق على الضعاف. 
 َهُق زُهوقاً، أي خرجْت.وزهقت نفسه تـَزْ 



_________ 
 لسمن.حلمه وختدد، والزاهق: السمني. والزهم: الذى بلغ الغاية يف ا( الشنون: الذى اضطرب 1)
 ( هو عثمان بن طارق2)
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ويف احلديث: " أنَّ النحر يف احللق واللبة. وأقروا االنفس حىت  تـَْزَهَق ". وقال تعاىل: }وتـَْزَهَق أنفسهم وهم 
َزَهَق الفرُس وَزَهَقِت الراحلُة تـَْزَهُق  : املقتوُل. قال أبو يوسف:كافرون{ . قال املؤرج: املُْزِهُق: القاتُل، واملُْزَهقُ 

زُهوقاً، فهي زاِهَقٌة، إذا سبقْت وتقدَّمْت أماَم اخليل. وكذلك الرجل املنهزم زاِهٌق، واجلمع زُهٌَّق. وَزَهَق الباطُل، 
انء: مألتُه. ورأيت فالانً ُه صاحبه. وَأْزَهْقُت اإلأي اضمحلَّ. وَأْزَهَقُه هللا. وَزَهَق السهُم، أي جاوز اهلدَف. وَأْزَهقَ 

ُمْزِهقاً، أي ُمِغذًَّا يف سريه. وفرٌس ذات أزاهيق، أي ذاب جرى سريع. قال أبو عبيد يف املصنف: وليس يف شئ 
. منه زهق ابلكسر. وحكى بعضهم: زهقت نفسه ابلكسر تـَْزَهُق زُهوقاً، لغة يف َزَهَقْت. وفالن َزِهٌق، أي َنِزقٌ 

 رض. قال الراجز:والزهق: املطمئن من اال
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( * والزهوق: البئر البيعدة القعر، وكذلك فج اجلبل املشرف. قال أبو ذؤيب 1* كأن أيديهن هتوى ابلزهق )
زهوق وأزهقت الدابة السرج، إذا قدمته يصف مشتار العسل: وأشعث ما له فضالت ثول على أركان مهلكة 

 ويقال ابلراء. قال الراجز: وألقه على عنقها.
أنشدنيه أبو الغوث ابلزاى. واْنزَهَقِت الدابُة، أي َطفَرْت من الضرب أو النفار. أخاف أن تزهقه أو ينزرق * 

ُتوهُنا من الشحم قيل: محر والزهلوق بزايدة الالم: السمني. قال االصمعي يف إانِث محر الوحش إذا استوْت مُ 
 زهالق.

 ة الضحك.الزهزقة: شد ]زهزق[
 فصل السني

 ( . واستبقنا يف العدو، أي تسابقنا.2سابقته فسبقته سبقا ) ]سبق[
_________ 

 ( بعده:1)



 أيدى جوار يتعاطني الورق
 ( سبقه يسبقه ويسبقه: تقدمه، من ابب ضرب ونصر.2)
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َتِضُل. ويقال: له سابِ   َقٌة يف هذا األمر، إذا َسَبَق الناَس إليه.وقد قيل يف قوله تعاىل: }َذَهْبنا َنْسَتِبُق{ أي نـَنـْ
 والَسَبُق ابلتحريك: اخَلَطر الذي يوَضع بني أهِل الِسباِق. وِسباقا البازي: قـَْيداُه من سري أو غريه.

( ، أي زيف هبرج. وكل ما كان على هذا املثال فهو مفتوح االول، إال أربعة 1درهٌم َستُّوٌق وُستُّوٌق ) ]ستق[
تضم وتفتح. واملساتق: فراء طوال  نوادر وهى: سبوح، وقدوس، وذروح، وستوق، فإهناأحرف جاءت 

 ( . قال أبو عبيد: أصلها ابلفارسية " مشته " فعربت.2األكمام، واحدهتا ُمْستَـَقٌة بفتح التاء )
فوق املشي  ( فانسحق، إذا َسَكْهَتُه. والَسْحُق: الثوُب البايل والَسْحُق يف الَعْدو:3سحقت الشئ ) ]سحق[

 ودون احلضر.
_________ 

 ( وزاد يف القاموس: " وتستوق " بضم التاءين.1)
 مها عن القاموس.( وض2)
 ( اببه قطع، وسحق ككرم، وعلم3)
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والسحق ابلضم: البعد. يقال: سحقا له، وكذلك السحق، مثل عسر وعسر. قد سحق الشئ ابلضم فهو 
، أي أبعده. وَأْسَحَق الثوُب، أي أخَلَق وبَلَي. عن يعقوب. قال: وَأْسَحَق ُخفُّ سحيق، أي بعيد. وَأْسَحَقُه هللا

ابلبطن. قال لبيد: حىت إذا يَِبَسْت وَأْسَحَق حاِلٌق ، أي ذهب لبنه وبَلَي ولصق البعري، أي َمَرَن. وَأْسَحَق الضرعُ 
جلمع ُسُحٌق. وأاتٌن سحوٌق ومحاٌر َسحوٌق، أي مل يـُْبِلِه إْرضاُعها وِفطاُمها والَسحوُق من النخل: الطويلة، وا

ري  تصرفه يف املعرفة، النه غطويل. والَسْوَحُق: الطويل. وإسحاق: اسم رجل. فإن أردت به االسم االعجمي مل
عن جهته فوقع يف كالم العرب غري معروف املذهب. وإن أردت املصدر من قولك: أسحقه السفر إسحاقا، 

 يتغري. والسمحوق من النخل: الطويلة، وامليم زائدة. والِسمحاُق: قشرة رقيقة فوق أي أبعده، صرفته النه مل
 إليها: مسحاقا. َعْظم الرأس، وهبا مسيت الشجة إذا بلغت
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. وأرى امليمات يف هذه ومساحيق السماء: القطُع الرِقاُق من الَغيم. وعلى ثـَْرِب الشاِة مَساحيُق من َشْحمٍ 
 د.الكلمات زوائ

ْوَذَق الَوضَّاَح فيها مِبعَصٍم نبيٍل وأيىب السوذق ابلفتح: السوار. وأنشد أبو عمرو ابن العالء: ترى السَ  ]سذق[
احِلْجُل أن يـَتَـَقدَّما والَسْوَذُق أيضاً والَسْوَذنيُق، بفتح السني فيهما: الصقر، ورمبا قالوا سيذنوق: وأنشد النضر 

 ( :1بن مشيل )
ين ُمْلِجٌم سوذانِقاً ( * وكذلك السوذاِنُق، بضم السني وكسر النون. قال لبيد: وكأ2االزرق )وحاداي كالسيذنوق 

 أجدليا كره غري وكل والسذق: ليلة الوقود، ومجيع ذلك فارسي معرب.
_________ 

 ( حلميد االرقط.1)
 ( بعده:2)

 ليس على آاثرها مبشفق:
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ا قالوا: لتحريك، واالسم الَسِرُق والسَ سرق منه ما ال يسرق َسَرقاً اب ]سرق[ رَِقُة، بكسر الراء فيهما مجيعاً. ورمبَّ
سرقه ما ال. وىف املثل: " سرق السارق فانتحر ". وسرقه، أي نسبه إىل السرقة. وقرئ: }إن ابنك سرق{ . 

ر إليه. والسرق: َر إليه، إذا اهتبل غفلته لينظواسرتق السمع، أي استمع مستخفياً. ويقال: هو ُيسارُق النظ
ال أبو ُعبيد: إال  أهنا البيض منها، وأنشد للعجاج: ونسجت لوامع احلرور من رقرقان آهلا شقف احلرير. ق

املسجور سبائبا كصرق احلرير الواحدة منها َسَرَقٌة. قال: وأصلها ابلفارسية " َسَرْه "، أي جيد، فعربوه كما 
موضعان. قال يزيد ابن  ليظ من الديباج. وسرق ومسرقان:مل، ويلمق للقباء، واستربق للغعرب برق للح

 مفرغ احلمريى: سقى هزم االوساط منجس العرى منازهلا من مسرقان فسرقا
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 ( من الصحابة.1وسراقة بن جعشم )
اِدُق. قال الُسراِدُق: واحد الُسراِدقاِت اليت مُتَدُّ فوق َصْحِن الدار. وكلُّ بيٍت من ُكْرُسٍف فهو ُسر  ]سردق[

ٌق. قال الشاعر يذكر ( سرادق اجملد عليك ممدود يقال: بيٌت ُمَسْردَ 2رؤبة: اي حكم بن املنذر بن اجلارود )
ْدِخُل النعماَن بيتاً مَساُؤُه ُصدوِر الفيول بعد بيت أبرويز وقتله النعمان بن املنذر حتت أرجل الفيلة: هو املُ 

 مسردق
 من النبت.الَسْرَمُق ابلفتح: ضرٌب  ]سرمق[
 ( : نبٌت خبيث الريح، عن أىب حنيفة.3الَسْنعَبق ) ]سعبق[

_________ 
ب، وابن ( يف القاموس: وسراقة كثمامة بن كعب، وابن عمرو، وابن احلرث، وابن مالك املدجلى، وابن احلبا1)

 .عمرو ذو النور، صحابيون. وقول اجلوهرى: ابن جعشم وهم. اه
 ( بعده:2)

 واد احملمودأنت اجلواد بن اجل
 ( وكذا يف القاموس. والذى يف اللسان: " السعبق "3)
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 ( :1السعسلق: أم السعاىل. قال االعور ) ]سعسلق[
 مستسعالت كسعايل السعسلق * عن أىب زايد.

اَقًة. ورجل َسَفْقُت الباَب وَأْسَفْقُتُه، أي رددته فاْنَسَفَق. وثوب َسفيق أي صفيق. وقد َسُفَق ابلضم َسف ]سفق[
قال هلا الفرند، َسفيُق الوجه، أي وقٌح. وسفاسق السيف: طرائقه، فارسي معرب. قال أبو عبيد: هي الىت ي

 ومنه قول امرئ القيس:
 (2أَقْمُت بعضب ذى سفاسق ميله )

 (3الَسَلُق: الَقاُع الَصْفَصُف، ومجعه ) []سلق
_________ 

 ( ابن براء.1)
وهو: ومستلئم كشفت ابلرمح ذيله فجعت به يف ملتقى احلى خيله تركت  ( قال ابن برى: هذا مسمط،2)



 سرابله نضح جرايل عتاق الطري حتجل حوله كأن على
 ( يف القاموس: أسالق وسلقان ابلضم والكسر3)
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لقيته على سلقان، مثل خلق وخلقان وكذلك السملق بزايدة امليم، واجلمع الَسماِلُق. وطعنته َفَسَلْقُتُه، إذا أ
أي صرعته. ويقال: ظهره. ورمبا قالوا: سلقيته سلقاء، يزيدون فيه الياء، كما قالوا جعبيته جعباء، من جعبته 

( : لغٌة يف 1لرجل، إذا انم على ظهره، وهو افعنلى. َوَسَلَق )سلقها وَسْلقاها، إذا َبَسطها مث جاَمَعها. واسلنقى ا
َسْلقاً، أي آذاه، وهو شدَّة القول ابللسان. قال تعاىل: }َسَلقوُكْم أِبَْلِسَنة َصَلَق، أي صاح. َوَسَلَقُه ابلكالم 

دَّة صوته وكالِمه. و عبيدة: ابلغوا فيكم ابلكالم. وامِلْسالُق: اخلطيُب البليُغ، وهو من شِحداِد{ . قال أب
ُق ويروى: " امِلْسالُق " وكذلك السالق وقال االعشى: فيهم احلزم والسماحة والنجدة فيهم واخلاطب الَسالَّ 

ِن ملا ُيْسَلقا يقال خطيٌب ِمْسَقٌع ِمْسَلٌق. َوَسَلْقُت املزادَة، أي دهنتها. قال الش ما َمزادات ُمتَـَعجٍَّل َفِرايَّ اعر: كأهنَّ
 َسَلْقُت البقَل والبيَض، إذا أغليَته ابلنار إغالءة خفيفة.ِبِدهاِن وَ 

_________ 
 ( سلق من ابب ضرب.1)
 (4صحاح  189)
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والسالق: بثر خيرج على أصل اللسان، ويقال: تـََقشٌُّر يف أصول األسنان. والَسلُق: أَثـَُر َدبـََرِة البعري إذا برأْت 
وابيض موضها. والسلق: أن تدخل إحدى ُعرويت اجلوالق يف األخرى. قال الراجز: وحوقل ساعده قد امنلق 

ا قيل للمرأة السليطة: ِسْلَقٌة. والِسْلُق: ر: الِذْئِب، واألنثيقول قطبا إن سلق والِسْلُق: ابلكس ى ِسْلَقٌة، ورمب 
النبُت الذي يؤكل. والَسليَقُة: أثر الِنْسِع يف جنب البعري. والَسليَقُة: الطبيعُة. يقال: فالن يتكلَّم ابلَسليَقِة، أي 

 من الشجر، ومنه قول الَسليُق: ما حَتَاتَّ ( . وتسلق اجلدار، أي تسوره. و 1بطبعه ال عن تعلم، وهى منسوبة )
 الراجز:

( * وسلوق: قربة ابليمن، تنسب إليها الدروع السلوقية والكالب 2تشمع منها يف السليق االشهب )
 السلوقية. ويقال: سلوق



_________ 
 ( كذا. وىف اللسان: " وقيل يقرأ ابلسليقية وهى منسوبة، أي ابلفصاحة ".1)
 ( بعده:2)

 ثل الضرام امللهب:معمعة م
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( ، تنسب إليها الكالب السلوقية، قال القطامى: معهم ضوار من سلوق كأهنا حصن جتول 1مدينة السالن )
 جترر االرساان

مَسََق مُسوقاً، أي عال وطال. والُسمَّاُق ابلتشديد، معروٌف. وكذٌب مُسَاٌق ابلتخفيف، أي خالٌص.  ]مسق[
 الطوق. النرِي حُييطان بعنق الثور كوالَسميقاِن: خشبتان يف

 السنق: البشم. يقال: شرب الفصيل حىت سنق ابلكسر، وهو كالتخمة. ]سنق[
( . وامرأة سوقاء: حسنُة 2الساُق: ساُق القدم واجلمُع سوق مثل أسد وأسد، وسيقان وأسؤق ) ]سوق[

ُ السوق. واالسوق أيضا: الطويل الساق  ني. قال رؤبة:الَساِق. ورجٌل َأْسَوُق بنيِ 
 قب يف سوق *قب من التعداء ح
_________ 

 ( بضم أوله وتشديد اثنيه.1)
 ( مهزة الواو لتحمل الضمة، عن القاموس.2)
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ويقال: َوَلَدْت فالنُة ثالثَة بننَي على ساٍق واحد، أي بعُضهم على إثر بعض، ليست بينهم جارية. وساُق 
: ذََكُر الَقماري. قال الكميت: تـَْغريُد ساٍق َعلى ساٍق جُتاِوهُبا من اهلَواِتِف ذاُت  الشجرة: ِجْذعها. وساُق ُحرٍ 

اين ساَق الشجرِة. وقوله تعاىل: )يـَْوَم ُيْكَشُف َعْن ساق( أي عن لثالَطْوِق والُعُطِل عىن ابألول الَورشاَن واب
خره أينا أشد. وساقه اجلبش: مؤخَّره. شد ة، كما يقال: قامت احلرب على ساق. ومنه قوهلم: ساَوَقُه، أي فا

 والسوُق يذَكِ ر ويؤن ث. قال الشاعر:
 الِقتال. وَتَسوََّق القوم، إذا ابعوا واشرتوا. ةُ ( * وسوُق احلرِب: َحوم1ِبسوٍق كثرٍي رحُيُه وأعاِصُرُه )



_________ 
 ( صدره:1)

سحيف قطامي محاما يطايره املعصوب: أمل يعظ الفتيان ما صار ملىت * وبعده: علوين مبعصوب كأن سحيفه 
 السوط. وسحيفه: صوته.
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: ومل تـََر َعْيين سوَقًة مثَل ماِلِك وال َمِلٍك جَتْيب إليه َمزارِبُُه يستوي  والسوقة: خالف امللك. قال هنشل انب َحرِ يِ 
ا َنسوُس الناَس واألمُر أْمُران إذا حنن فيه الواحد واجلمع، واملونث واملذكر. قالت بنت النُّعمان بن املنذر: فبَـْين

َع على ُسَوٍق. قال زهري: يطلب شأو امر أين َقدَّما َحَسناً انال فيهم سوَقٌة نـَتَـَنصَُّف أ ي خنُدم الناس، ورمبا مجُِ
لغة. قال الراجز: املُلوَك َوَبذَّا هذه الُسَوقا وساق املاشية َيسوُقها َسْوقاً وِسياقاً، فهو ساِئٌق وَسوَّاٌق، شد د للمبا

ٍل وال َغَنْم واْستاَقها فاْنساَقْت. وُسْقُت إىل امرأيت َصداَقها. وُسْقُت قد َلفَّها الليُل بَسوَّاٍق ُحَطْم ليس براعي ِإبِ 
 الرجَل، أي أصبُت ساَقُه. والسيقة: ما استاقة العدؤ من الدواب، مثل الوسيقة. قال:
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ن جبأت عقر قال أبو زيد: الَسيِ ُق من السحاب: ( وإ2لعدى إن استقدمت حنر )( إال مثل سيقة ا1فما أان )
الذي تسوقه الر ِيح وليس فيه ماء. ويقال: َأَسْقُتَك إباًل، أي أعطيُتك إباًل َتسوُقها. والِسياُق: نـَزُْع الروِح. 

 والَسويُق معروف. يقال: رأيت فالانً َيسوُق، أي يـَْنزُِع عند املوت.
 وُق: الطويُل من الرجال، والشديدة من الرايح. عن الفراء.َسهْ ال ]سهق[

 فصل الشني
 الَشَبُق: شد ة الغُْلَمِة، وقد شبق ابلكسر. قال روبة. * ال يرتك الغرية من عهد الشبق ]شبق[

 (3َشرْبَْقت الثوب َشرْبََقًة ِوشرْباقاً، أي مزقته. قال الشاعر ) ]شربق[
_________ 
 إال اخل. رواه يف مادة جبأ " فهل أان إال ".بوعة االوىل قوله: فما أان ( كتب مصحح املط1)
 ( يف اللسان: " جنر " ابجليم.2)
 ( امرؤ القيس.3)
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( وصار الثوب َشباريَق، أي ِقَطعاً. 1فأدر كنه أيَُْخْذَن ابلساِق والَنسا كما َشرْبََق الِوْلداُن ثوَب املَقدَّسي )
م وشربقته، أي قطعته. والشربق ابلكسر: نبت، وهو رطب الضريع. والشبارق: معرب، أحلقوه وَشرْبَْقُت اللح

 بعذافر.
ُق ) دق[]ش َْ ْيِه، واجلمع اأَلْشداُق والَشَدُق ابلتحريك: سعُة 2الِشَد ( : جانب الفم، يقال: نفخ يف ِشْدقـَ

ُق: الذ  ى يلوى شدقه للتفصح.الِشْدِق، يقال: خطيب َأْشَدُق، بنيِ  الَشَدِق. واملَُتَشدِ 
تيك ما َذرَّ شاِرٌق. واملَْشرِقاِن: َمْشرِقا الَشْرُق: املَْشِرُق. والَشْرُق: الشمُس. يقال طلع الَشْرُق، وال آ ]شرق[

 ( :( موضع الُقعود يف الشمس، وفيه أربع لغات: مشرقة ومشرقة بضم الراء3الَصيف والشتاء. واملَْشَرَقُة )
_________ 

 : الراهب ينزل من صومعته إىل بيت املقدس، فيمزق الصبيان ثيابه تربكا به.( املقدسي1)
 ( ابلكسر والفتح.2)
 ( املشرقة مثلثة الراء، وكمحراب ومنديل: موضع القعود يف الشمس ابلشتاء.3)
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( الشمُس 1 )وفتحها، وشرقة بفتح الشني وتسكني الراء، وِمْشراٌق. وَتَشرَّْقُت: أي جلست فيه. وَشَرَقتِ 
دَخل يف ُشروِق الشمس.  َرَق الرجل أيَتشُرُق ُشروقاً وَشْرقَاً أيضاً، أي طلعْت. وَأْشَرَقْت، أي أضاَءْت. وَأشْ 

وَأْشَرَق وجُهُه، أي ضاء وتالال حسنا. وشرقت الشاة َأْشُرُقها َشْرقاً، أي شققت أذهَنا، وقد َشرَِقِت الشاُة 
َنُة الَشَرِق. والَشَرُق أيضاً: الَشجا والُغص ة. وقد َشِرق ِبرِيِقِه، أي غص  به. قال ابلكسر، فهي شاٌة َشْرقاُء بي ِ 

لو ِبَغرْيِ املاِء َحْلقي َشِرٌق كنُت كالَغصَّاِن ابملاء اْعِتصاري ويف احلديث: " يؤخِ روَن الصالة إىل  عدي  بن زيد:
ِة َمْن َشِرَق بريِقِه عند املوت. وحلٌم َشِرٌق أيضاً، ال َشَرِق املوتى " أي إىل أن يبقى من الَشمس مقداٌر من حيا

 أايم الَتْشريِق، وهي ثالثة أايم بعد يوم النحر الندسم عليه. وتشريق اللحم: تقديده،. منه مسيت 
_________ 

 ( شرقت الشمس، من ابب نصر ودخل، وشرق بريقه، من ابب طرب.1)
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مسيت بذلك لقوهلم: أشرق ثبري، كيما نغري! حكاه أي ُتَشرَُّر يف الشمس. ويقال حلوم األضاحي ُتَشرَُّق فيها، 
صلى، ومسجد يعقوب. وقال ابن االعرايب: مسيت بذلك الن اهلدى ال ينحر حىت تشرق الشمس. واملشرق امل

ق: اسم اخليف هو املشرق. والتشريق أيضا: االخذ يف انحية املَشِرِق، يقال: شت ان بني مشرق ومغرب. وشري
 رجل.

الَشَفُق: بقي ة ضوء الشمس ومُحَْرهِتا يف أول الليل إىل قريٍب من الَعَتمة. وقال اخلليل: الَشَفُق: احلمرُة  ]شفق[
آلِخرة، فإذا ذهب قيل: غاب الشفق. وقال الفراء: مسعُت بعض العرب من ُغروب الشمس إىل وقت الِعشاء ا

( : 1َر. والَشَفَقُة: االسُم من اإلْشفاِق، وكذلك الَشَفُق. قال الشاعر )يقول: عليه ثوٌب كأن ه الَشَفُق، وكان أمح
ليه فأان مشفق وشفيق. وإذا قلت: ا َشَفقاً واملوُت أكرُم نـَزَّاٍل على احلَُرِم وأشفقت عهَتْوى َحيايت وَأْهوى َمْوهتَ 

 أشفقت منه فإمنا تعىن حذرته، وأصلهما
_________ 

 بن املعلى.( إسحاق بن خلف، وقيل ال1)
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واحد. وال يقال: َشِفْقت. قال ابن دريد: َشِفْقُت وَأْشَفْقُت مبعىًن. وأنكره أهُل اللغة. والشفق: الردئ من 
( للسائلني َيَداُه َغرْيُ 1قال الكميت: َمِلٌك َأَعزُّ من امللوِك حَتَلََّبْت ) االشياء، يقال عطاٌء ُمَشفٌَّق، أي ُمَقلٌَّل.

 قِ ُمَشفَّ 
ا  ]شقق[ الَشقُّ: واحد الُشقوِق، وهو يف األصل مصدر. وتقول: بيد فالن وبرجله ُشقوٌق، وال تقل ُشقاٌق، وإمنَّ

إىل أوظفتها. عن يعقوب. والشق: الُشقاُق داٌء يكون ابلدواب، وهو تشقق يصيب أرساغها، ورمبا ارتقع 
ِشقََّة الشاة. والِشقُّ أيضاً: الناحية من الصبح. والشق ابلكسر: نصف الشئ، يقال: أخذت ِشقَّ الشاة و 

ة بشق ". وقال أبو عبيد. هو اسم موضع. والشق أيضا: اجلبل. وىف حديث أم زرع: " وجدين يف أهل غنيم
سم كاهن من كهان العرب. والشق: املََشقَُّة. ومنه قوله تعاىل: الشقيق. يقال: هو أخى وشق نفسي. وشق: ا

 }مل تكونوا
_________ 

 يف اللسان: " جتلبت " ابجليم.( 1)
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ابلغيه إال بشق االنفس{ وهذا قد يفتح، حكاه أبو عبيد. والشقة: شظية تشظى من َلوح أو َخَشبة. يقال 
 ارت منه ِشقٌَّة. والُشقَُّة ابلضم، من الثياب. والُشقَُّة أيضاً: الَسَفُر البعيد. يقال: ُشقٌَّة َشاقٌَّة،للغضبان: احتدَّ فط

ورمبا قالوه ابلكسر. وهذا شقيق هذا، إذا انشق الشئ بنصفني فكل واحد منها شقيق اآلخر، ومنه قيل: فالن 
َتين ألْمٍر َشديِد ( : اي ابْ 1الن، أي أخوه. قال الشاعر وقد صغَّره )شقيق ف َن ُأمِ ي واي ُشَقيِ ُق نـَْفسي أنت َخلَّيـْ

( : ويوَم 3ن حبال الرمل تُنبت العشب، واجلمع الَشقاِئُق. قال الشاعر )( م2والَشقيَقُة: الُفْرَجُة بني احلَْبلني )
 بان آجاال قصارا واحلسنان: نقوان من رمل بىن سعد.َشقيَقِة احَلَسَننْيِ الَقْت بَنو شي

_________ 
 ( أبو زبيد الطائى.1)
. مصحح يم وليحرر اه( قوله: بني احلبلني من حبال الرمل، يف نسخ ابجليم، وىف القاموس أيضا ابجل2)

 املطبوعة االوىل.
 ( هو مشعلة بن االخضر.3)
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ا أضيف إىل النُّعمان ألنَّه محى أرضاً فكُثر فيها ذلك.  وشقائق النعماِن معروُف، واحده ومجعه سواء، وإمن 
ابن الكلىب: هي : وجٌع أيخذ ِنصف الرأس والوجه. والشقيقة: اسم جدة النعمان بن املنذر، قال والَشقيَقةُ 

النعمان: حدثوين بىن الشقيقة ما مينع فقا بقرقر بنت أىب ربيعة بن ذهل بن شيبان. قال النابغة الذبياىن يهجو 
ن بكر التغليب: ويوم الكالب أن يزوال وفرس أشق، أي طويل، واالنثى شقاء. قال جابر أخوبىن معاوية ب

َأْرماحنا فِإزاَلُه أبو َحَنٍش عن َظْهِر َشقََّاء َصْلِدِم ويروى: "  استزلت أسالتنا شرحبيل إذ آىل آلية مقسم لينزعن
سرج ". يقول: حلف عدوان لينتز عن أرواحنا من أيدينا فقلناه. وشققت الشئ فانشق. وشق انب البعري، عن 

األمر. واملَُشاقَُّة  َأ. وَشقَّ فالٌن العصا، أي فارَق اجلماعة. واْنَشقَّت العصا، أي تـََفرَّقَ أي طلع، لغٌة يف َشقَ 
 ومشقة، واالسم الشق ابلكسر. والِشقاُق: اخلالُف والعداوُة. وشق على الشئ يشق شقا
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وشق بصُر امليت، إذا نظَر إىل شئ ال يرتد إليه طرفه. قال ابن السكيت: وال تقل َشقَّ املي ُت بصره، وهو 
ك القصد. واشتقاق احلرف م ويف اخلصومة مييناً ومشااًل، مرت وت. واالْشِتقاُق: األخُذ يف الكالالذي حضره امل

من احلرف: َأْخُذُه منه. ويقال: َشقََّق الكالَم، إذا أخرجه أحسن خمرج. وشققت احلطب وغريه فتشقق. 
شئ كالرئة خيرجها البعري من وشقشق الفحل شقشقة: هدر. والعصفور ُيَشْقِشُق يف صوته. والِشقشَقُة ابلكسر: 

ا يشبه ابلفحل.ا هاج. وإذا قالوا للخطيب: ذو ِشقْ فيه إذ  ِشَقٍة، فإمن 
ا قالوا: شرقراق ) ]شقرق[ ( ، مثال 1الِشِقرَّاُق والَشِقرَّاُق: طائٌر يسمَّى األخَيل، والعرب تتشاءم به. ورمبَّ
 سرطراط.

 كىن أبىب الشمقمق.الشمقمق: الطويل. ومروان بن حممد الشاعر ي ]مشق[
 ما بني الفريضتني. ويف احلديث: " ال شناق " أي ال يؤخذ من يف الصدقة:الَشْنُق  ]شنق[

_________ 
 ( الشرقراق ابلفتح والكسر.1)
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ِة الديَة كاملًة، فإذا كانت معها ِداَيُت الَشَنِق حىتَّ يتم. والَشَنُق أيضاً: ما دوَن الِدية، وذلك أن يسوَق ذو احلمالَ 
 ناُق، كأهنا متعلِ قة ابلدية العظمى. ومنه قول الشاعر:ِجراحاٍت فتلك هي اأَلشْ 

ايت إىل الكمول * وقال االخطل: قرم تـَُعلَُّق َأْشناُق الِدايِت به إذا امِلُئوَن ُأِمرَّْت فوقه مَحَال أبشناق الد
. قال ا  وَأْشنَـْقُت القربة لشاعر: أان الداخُل الباب الذى ال يرومه دنئ وال يُْدعى إليه َشنيقُ والَشنيُق: الَدِعيُّ

( البعري َأْشنُـُقُه َشْنقًا، إذا َكففَته بزمامه 1يف القربة. وَشنَـْقُت ) إشناقا، إذا شدد هتا ابلشناق، وهو خيط يشد به
تبت له، وهو التيمى ليس اخلزاعى. وَأْشَنَق وأنت راكُبه. وأنشد طلحة قصيدة فما زال شانقا راحلته حىت ك

الَشَنُق: طوُل الرأس. والِشناُق: . وَأْشَنَق البعرُي بنفسه، إذا رفع رأَسه، يتعدَّى وال يتعد ى. و بعريَه: لغة يف َشنَـَقهُ 
 الطويُل. قال الراجز

_________ 
 ( شنق يشنق ويشنق، من ابب نصر وضرب.1)
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وهو مأخوذ من  قال: ٌع.قد قرنوىن ابمرئ شناق مشردل ايبس عظم الساق قال الكسائي: حلٌم ُمَشنَّق، أي مقطَّ 
 َأْشناِق الِديَة. وقال األموي : يقال للعجني الذي يـَُقطَُّع ويـُْعَمُل ابلزيت: ُمَشنٌَّق.

الَشْوُق واالْشِتياُق: ِنزاع النفس إىل الشئ. يقال: شاقىن الشئ َيشوُقين، فهو شاِئٌق وأان َمشوٌق:  ]شوق[
الراجز: اي دار مى ابلد كاديك الربق سقيا فقد هيجت شوق  وقول َقَك.وَشوََّقين فـََتَشوَّْقُت، إذا َهيََّج َشوْ 

 ( قال سيبويه: مهز ما ليس مبهموز ضرورة.1املشتئق )
 ( َيْشَهُق، أي ارتفع.2َشِهَق ) ]شهق[

_________ 
 ( يف السان: اي دار سلمى بدكاديك الربق صربا....... وإمنا أراد املشتاق فأبدل االلف مهزه.1)
 ب ومسع شهيقا وشهاقا ابلضم وتشهاقا ابلفتح: تردد البكاء يف صدره.، وضر كمنع  ( شهق2)
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ٍق، إذا كان يشتدُّ غضبه. وَشهيُق احلمار: آخُر صوتِه. وزفريُه: أوله. والشاِهُق: اجلبُل املرتفُع. وفالن ذو شاهِ 
: إخراُجه. والَشْهَقُة كالصيحة. يقال: وقد َشَهَق َيْشَهُق وَيْشِهُق شهيقا. ويقال: الشهيق: رد النفس. والزفريُ 

اَم عن سكناته وطعن كتشهاق ( : بَضْرٍب يُزيُل اهل1َشِهَق فالٌن َشْهَقًة فمات. والَتْشهاُق: الَشهيُق. قال )
العفاهم ابلنهق ويقال: ضحك تشهاق. قال ابن ميادة: تقول خود ذات طرف براق مزاحة تقطع هم املشتاق 

 اق هال اشرتيت حنطة ابلرستاق مسراء مما درس ابن خمراقذات أقاويل وضحك تشه
 ساب فأصبح يقرتى مسدا بشيقالشيق: اجلبل، عن ابن االعرايب. قال أبو ذؤيب: أتبط خافة فيها م ]شيق[

_________ 
 ( يف نسخة زايدة: " الشاعر حنظلة بن شرقي، وكنيته أبو الطحان ".1)
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 يف اجلبل. وينشد:ه ويقال: هو أصعب موضع يقرتى شيقا مبسد، فقلب أراد
شغواء توطن بني الشيق والنيق * والشايق، مثل الِنياِط، يقال: ِشْقُت الطُُنَب إىل الوتد، مثل نطته. قال دريد 

 روى: " تنوشه ".( كَوْقِع الَصياصي يف النسيج املمدد وي1بن الصمة يرثي أخاه: فجئُت إليه والرِماُح َتشيُقُه )
 صادفصل ال



( . ويقال أيضاً: صدقه احلديث. وىف املثل: " 2الِصْدُق: خالف الكذب. وقد َصَدَق يف احلديث ) ]صدق[
( ، وهى كلمة تسكن هبا صغار االبل إذا نفرت. 3صدقىن سن بكره "، وذلك أنه ملا نفر قال له: هدع )

ُق: الذي وصدقوهم القتال. وتصادقا يف احلديث ويف املود ة ٍَ ُقَك يف حديثك، . واملَُصدِ  والذي أيخذ ُيَصدِ 
 صدقات الغنم.

_________ 
 ( يف اللسان: " يشقنه " وكذلك يف املخطوطة.1)
 ( يصدق ابلضم صدقا، عن املختار.2)
 ( هدع وهدع. قاموس.3)
 (4 -صحاح  - 190)
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تقوله، وإمنا املتصدق الذى واملتصدق: الذى يُعطي الَصَدَقَة. ومررت برجٍل يسأل، وال تقل يتصدق، والعامة 
قنَي واملُصَّ  قنَي فقلبت التاء صادًا وأدغمت يعطى. وقوله تعاىل: }إنَّ املُصَّدِ  قاِت{ بتشديد الصاد، أصله املًُتَصدِ  دِ 

احد ها. والَصداَقُة واملُصاَدَقُة: املَُخاَلُة، والرجل َصديٌق واألنثى َصديَقٌة واجلمع َأْصِدقاُء، وقد يقال للو يف ُمثل
( ويقال: 2 َصديُق )( : َنَصنْبَ اهلَوى مث اْرمتََنْيَ قُلوبَنا أَبْعنُيِ أعداٍء وُهنَّ 1واجلمع واملؤنث َصديٌق. قال الشاعر )

ئى، وإمنا يصغَّر على جهة املدح، كقول حباب بن املنذر: " أان ُجَذيُلها فالن صديقى، أي أخص أصدقا
ُق قوَله ابلعمل. احملكك، وعذيقها املرجب ". والصديق، مث ال الفسيق: الدائم الَتْصديِق، ويكون الذي ُيَصدِ 
 دقال املستِوي. ويقال أيضاً: رجل صدق اللقاء، وصوالَصْدُق، ابلفتح: الُصلُب من الرماح، ويق

_________ 
 ( جرير.1)
 ( بعده: أوانس أما من أردن عناءه فعان ومن أطلقتة فطليق2)
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قُُه. ابلضم، مثل فرس و النظر، وقوم صدق  رد وأفراس ورد، وجون وجون. وهذا مصداق هذا، أي ما ُيَصدِ 
ويقال للرجل الشجاع والفرِس اجلواِد: إن ه لذو َمْصَدق ابلفتح، أي صاِدُق احلملة وصادق اجلرى، كأنه ذو 



َجرى وهو َمْودوٌع وواِعُد  حفاف بن ندبة: إذا ما استحم ْت َأْرُضُه من مسائه ِصْدٍق فيما يَِعُدَك من ذلك. قال
تل ْت حوافره من َعَرِق أعاليه جرى وهو مرتوٌك ال يضرب وال يزجر، ويصدقك فيما يَِعُدَك َمْصَدِق يقول: إذا اب

ْقَت به على الفقراء. والَصداُق  والِصداُق: َمْهُر املرأِة، وكذلك من البلوغ إىل الغاية. والَصَدَقُة: ما َتَصدَّ
ًة{ ، والصدقة مثله، ابلضم وتسكني الدال. وقد ه قوله تعاىل: }وآتوا النساَء َصُدقاهِتِنَّ حِنْلَ الَصُدَقُة، ومن

 أصدقت املرأة، إذا مسيت هلا صداقا: قال يعقوب: هي الصندوق ابلصاد، واجلمع الصناديق.
ُهم اأبو زيد: الصاِعَقُة: انٌر تس ]صعق[ لسماُء، إذا ألقت عليهم ُقط من السماء يف رعٍد شديٍد. يقال: َصَعَقتـْ

 ضاً: صيحة العذاب.الصاعَقَة. والصاِعَقُة أي
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( النعرات الزرق 1ويقال صعق الرجل َصْعَقًة وَتْصعاقاً، أي ُغِشَي عليه، وأصعقة غريه. قال ابن مقبل: ترى )
 األرض{ ، ت وَمْن يف( ومثىن أصعقتها صواهله وقوله تعاىل: }فصعق َمْن يف السموا3( حتت لبانه أحاد )2)

( : أىب الذى أخنب رجل 4أي مات. ومحاٌر َصِعَق الصوت، أي شديده. والصعق: اسم رجل. قال الشاعر )
 ابن الصعق إذا كانت اخليل كعلباء الغنق

( ال يبالون 5بنو صعفوق: خول ابليمامة. قال العجاج: من آل صعفوق وأتباع أخر من طاعمني ) ]صعفق[
 الغمر

_________ 
" ترى النعرات الزرق " رواه يف مادة نعر " اخلضر " بدل " الزرق ". وعبارته: النعرة مثال اهلمزة: ( قوله 1)

 ذابب ضخم أزرق العني أخضر له إبرة يف طرف َذنَبه يلسع هبا ذوات احلافر خاصة. قال ابن مقبل.
 ( يف اللسان: " اخلضر ".2)
 ( يف اللسان: " فرادى ".3)
 ن العمرد طعن يزيد بن الصعق فأعرجه.عمرد، وكا( متيم بن ال4)
. مصحح املطبوعة االوىل. وىف ( قوله من طاعمني ال يبالون الغمر يف بعض النسخ طامعني ال ينالون اه5)

 اللسان: " من طامعني ال ينالون "
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اخلرنوب فإن الفصحاء وهو اسم أعجمى ال ينصرف، للعجمة واملعرفة، ومل جيئ على فعلول شئ غريه، وأما 
صمعي: الصعافقة قوم حيضرون السوق ال االيضمونه أو يشددونه مع حذف النون، وإمنا يفتحه العامة، ق

للتجارة وال نقد معهم، وليست هلم رءوس أموال، فإذا اشرتى التجار شيئا دخلوا معهم فيه، الواحد منهم 
أبو النجم: يوم قدران والعزيز من قدر وآبت صعفقى. وقال غريه صعفوق، ومجعه صعافقة وصعافيق. قال 

املئر أراد ابلصعافيق أهنم ضعفاء ليست هلم شجاعة وال سالح وقوة اخليل وقصني الوطر من الصعافيق وأدركنا 
 على قتالنا.

يُق الَصْفُق: الضرُب الذي ُيْسَمُع له صوت، كذلك التصفيق. يقال: َصَفَقْتُه الريح وَصفََّقْتُه. والَتْصف ]صفق[
 دي على يده( له ابلبيع والَبيعِة َصْفقًا، أي ضربت ي1ابليد: الَتصويُت هبا، َوَصَفْقُت )

_________ 
 ( وصفق له ابلبيع والبيعة: أي ضرب يده على يده، واببه ضرب.1)
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َعِة. والَصْفُق: الردُّ ويقال: رحبت صفقتك للشراء، وَصْفَقٌة راحبٌة وَصْفَقٌة خاسرٌة. وَتصاَفَق القوُم عند البَـ  يـْ
( : 1رُف، وقد َصَفْقُتُه فاْنَصَفَق. وَصَفَق عيَنه، أي رد ها وغم ضها. وَصَفْقُت الباب: رددته. قال الشاعر )والص

ُمتَِّكئاً ُتْصَفُق أبوابُه يسعى عليه العبُد ابلكوِب وكذلك َأْصَفْقُت الباب. أصفقوا على كذا، أي أطبقوا عليه، 
عدا عليه وقلت يف الصديق أواصره وصفقت العود، إذا حركت ( : أثييب أخا ضارورة أصفق ال2)قال الشاعر 

أواتره، فاصطفق. قال ابن الطثرية: ومي كظل الرمح قصر طوله َدُم الِزقِ  عنا واْصِطفاُق املَزاِهِر والريُح َتْصِفُق 
َتوَلب: حىت  إذا  ْته ووافَقْته. قال الَنْمر بناألشجار فَتْصَطِفُق، أي تضطرب. وَأْصَفَقْت يُده بكذا، أي صادفَـ 

 طُرَِح الَنصيُب وَأْصَفَقْت َيُدُه جبْلَدِة َضْرِعها وُحوارِها
_________ 

 ( عدى بن زيد.1)
 ( يزيد بن الطثرية.2)
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: الَصفاَقِة. قال األصمعي  يف وَأْصَفْقُت الغنَم، إذا مل حتُلبها يف اليوم إال مرًَّة. وثوٌب َصفيٌق ووجٌه َصفيٌق بنيِ  
عليه الَشَعر. وأنشد للحعدى: لطمن برتس شديد الصفاق من خشب  كتاب الفرِس: الِصفاُق: اجلِلُد الذي

اجلوز مل يـُثْـَقِب قال: يقول ذلك املوضع منه كأنه تـُْرٌس، وهو شديد الِصفاِق. قال: والُصْفُق والَصْفُق: الناحيُة. 
ْت بَعنقَاء من صعب محتها ( : وما نُْطَفٌة يف رأِس نِيٍق مَتَنـَّعَ 1ُه وانحيته. قال الشاعر )وُصْفُق اجلبِل: َصْفحُ 

، يقال: وَرْدان ماًء كأنَّه  صفوقها والصفق ابلتحريك: املاء الذي ُيَصبُّ يف القربة اجلديدة فُيَحرَُّك فيها فيصفرُّ
. وتصفيق االبل: أن حتو هلا من مرعًى قد رَعْته إىل مكان فيه َصَفٌق. وَتْصفيُق الشراب: أن حتوِ له من إانء إىل إانء

 (2منه قول الراجز )مرعى، و 
_________ 

 ( أبو صعرتة البوالىن.1)
 ( هو أبو حممد احلذملى.2)
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 (1* وزلل النية والتصفيق )
صلق أو حلق ". قال ( : " ليس منا من 2الَصْلُق: الَصوُت الشديُد، عن األصمعي. ويف احلديث ) ]صلق[

 حلقتهم ابلثلل وأصلق: لغة يف صلق، ومنه قول العجاج يصف احلمار:لبيد: فصلقنا يف مراد صلقة وصداء أ
( * والفحل يصطلق بنابه، وذلك َصريُفُه. وَصَلقاُت اإلبِل: أنياهُبا اليت ُتْصِلُق. 3أصلق انابه صياح العصفور )

 ا وتـََقاَذَفْت صلقاهتا كمنابت االشجارقال الشاعر: مل تـَْبِك َحْوَلَك نِيُبه
_________ 

 قبله وبعده: إن هلا يف العام ذى الفتوق وزلل النية والتصفيق رعية موىل انصح شفيق (1)
 ( يف املختار: قلت معناه: من رفع صوته، أو حلق شعره عند حلول املصائب.2)
 ( قبله:3)

 أن زل فوه عن أاتن مئشري:

(4/1509) 

 



خذها الطلق فصرخت. قال الفراء }سلقوكم أبلسنة حداد{ و }صلقوكم{ لغتان. رأة، إذا أوتصلقت امل
( قال 1اُع الصفصُف. قال أبو دواد: وترى فاه إذا أقبل مثل الصلق اجلدب )والصلق مثل الَسَلِق، وهو الق

صطلق: حى من خزاعة. وصوت ( : اخلبُز الرِقاُق. وبنو امل2أبو زيد: َصَلْقُتُه ابلعصا، أي ضربته. والَصالِئُق )
 صهصلق، أي شديد. والًصْهَصِلُق: العجوز الَصخَّابة، ومنه قول الراجز

_________ 
 ده: له بني حواميه نسور كنوى القسب( بع1)
. وىف القاموس: ( قوله: والصالئق اخلبز الرقاق،، يف نسخة زايدة: وقيل اللحم املشوى النضيج. اه2)

 مصحح املطبوعة االوىل. . ومل يذكر املعىن االول. اهنضج، واجلمع صالئق اهوكسفينة اللحم املشوى امل
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 ( * وقال األصمعي: الَصْهَصليق مثله. وأنشد:1* صهصلق الصوت بعينيها الصرب )
 (2شديدة الصيحة صهصليقها )

 أعطاهنا وقال آخر: د بوكرت بصيق السنابكالصيق: الغبار. وقال سالمة بن جندل: بوادي جدود ق ]صيق[
 ما انقض حتت الصيق عوار * واجلمع صيق، مثل جيَفٍة وِجَيٍف. ومنه قول رؤبةك

_________ 
( أم جوار ضنؤها غري أمر صهصلق الصوت بعينيها الصرب سائلة أصداغها ال ختتمر تعدو على الذئب بعود 1)

حت من حلمهن  بيتها عشر جزر الصبها وال تفر لو حنرت يفمنكسر تبادر الذئب بعدو مشفرت يفر من قاتل
 تعتذر

 ( قبله:2)
 آن العدوة مششليقها * وبعده:
 تسامر الضفدع يف نقيقها *:
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 (1يرتك ترب البيد جمنون الصيق )
 فصل الضاد



ضاق الشئ يضيق ضيقا وضيقاً. والَضْيُق أيضاً ختفيف الَضي ق. قال الراجز: دران ودارت بكرة خنيس  ]ضيق[
َقِة، وهي الفقر وسوء احلال، ومنه قول األعشى:ال ضي  قة اجملرى وال مروس والَضْيُق أيضاً: مجع الَضيـْ
َقَة عنَّا َوَفَسْح )َكَشفَ   بيد( : الضيق. قال أبو ع3( * والضيقة )2 الَضيـْ

_________ 
 ( يف اللسان: يدعن ترب االرض جمنون الصيق واملرو ذا القداح مضبوح الفلق1)
 ( صدره:2)
 لئن ربك من رمحتهف
ل القمر بلزق الثراي، ( قوله والضيقة الضيق اخل: هكذا يف غاب النسخ الىت أبيدينا. وىف نسخة: وصيقة منز 3)

قة ابلكسر: الفقر وسوء احلال، ويفتح، اجلمع ضيق، ومنزل ومنه قوله بضيقة اخل. وعبارة القاموس " والضي
 . مصحح املطبوعة االوىل.بصر. اه. ومل يذكر الضيقة مبعىن الضيق فتللقمر " اه

(4/1510) 

 

 ( :1ومنه قول االخطل )
( . وضاَق الرجل، 2بضيقة بني النجم والدبران * وقد ضاق عنك الشئ. يقال: ال يسعىن شئ وَيضيُق عنك )

أي خبل. وأضاق، أي ذهب ما له. وَضيـَّْقُت عليك املوضع. وقوهلم: ِضْقُت به ذرعاً، أي ضاَق ذرعي به. 
نيث االضيق، صارت الياء واوا لسكوهنا ايق القوم، إذا مل يتَّسعوا يف ُخُلٍق أو مكان. والضوقى والضيقى: أتتض

 وضمة ما قبلها.
 فصل الطاء

الطبق: واحد االطباق. وقوهلم: " وافق شن طبقه " قال ابن السكيت: هو شن بن أفصى بن عبد  ]طبق[
 يقام هلا، فواقعتها طبق فانتصفت منها فقيل( من إايد. وكانت شن ال 3القيس. وطبق: حى )

_________ 
 ( صدره:1)

 زجرت الطري ليلة جئتها فهال
 ( أي وأن يضيق عنك، بل مىت وسعىن وسعك. عن املختار.2)
 ( قوله: وطبق حى، هو بغري هاء يف مجيع النسخ الىت أبيدينا. وعبارة القاموس كاملثل، =3)
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الليل وطََبٌق من النهار، أي معظٌم منه. قال ابن أمحر: وتواهقت عتنقه ومضى طََبٌق من وافق شن طبقه وافقه فا
أخفافها طبقا والِظلُّ مل يـَْفُضْل ومل ُيْكِر والطََبق: عظٌم رقيٌق يفِصل بني الفقارَْيِن. قال الشاعر: َأال َذَهَب اخلداُع 

م للداهية إحدى بنات طبٍق. وتزعم : ُسلحفاٌة، ومنه قوهلٍق خُناعا وبنُت طََبقٍ فال ِخداعا وأْبدى السيُف عن طَبَ 
َقُف عن أسَوَد. ويقال: أاتان طََبٌق من  ا تبيض تسعاً وتسعني بيضًة كل ها سالحف، وتبيض بيضًة تـًنـْ العرب أهنَّ

ا بعض قيل: قد ولَّْدهتُ الناس، وطََبٌق من اجلراد، أي مجاعٌة. قال األموي : إذا ولدت الغنم وبعضها بعد 
 َدهْتا طََبقاً وطبقة.الُرَجْيالء، وَولَّ 

_________ 
= تفيد أنه ابهلاء، ونصها: " وطبقة امرأة عاقلة تزوج هبا رجل عاقل. ومنه: وافق شن طبقه. أوهم قوم كان هلم 

ن فانتصفت منها وعاء أدم فتشنن فجعلوا له طبقا فوافقه، أو قبيلة من إايد كانت ال تطاق فأوقعت هبا ش
 بوعة االوىل.. مصحح املطفيها. اه وأصابت
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وطبقات الناس يف مراتبهم. والسمواُت ِطباٌق، أي بعضها فوق بعض. وِطباُق األرض: ما عالها. ومطٌر طََبٌق، 
ىل: أي عامٌّ. قال الشاعر: دميٌَة َهْطالُء فيها َوَطٌف طََبُق األرِض حَتَرَّى وَتُدر  والطََبُق: احلال، ومنه قول تعا

ا َحْثَحثوا ُحص اً }لرتكنب طََبقاً عن طََبِق{ أي حااًل عن حا ٍل يوم القيامة. والطُبَّاُق: شجر. قال أتب ط شر ًا: كأمنَّ
 . َقواِدُمُه أو ُأم  ِخْشٍف بذي شث وطباق ويقال: مجل طباقاء، للذى ال َيضِرب. والطَباقاُء من الرجال: الَعِييُّ

( إىل أكوارها حني تعكف ويروى " عياايء 2( ركاابً )1قاُء مل َيْشهد ُخصوماً ومل يـَُقد )قال مجيل ابن َمْعَمٍر: طَبا
"، وهم مبعىن. وطبقت يده ابلكسر طبقا، إذا كانت ال تنبسط. ويُده طَِبَقٌة. والَتْطبيُق يف الصالة: َجْعُل اليدين 

 بني الفخذين يف الركوع.
_________ 

 ( يف اللسان: " ومل ينخ ".1)
 ( يف اللسان " قالصا ".2)
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 وطبق السيُف، إذا أصاب املفَصل فأابن الُعْضَو. قال الشاعر يصف سيفاً:
يصمم أحينا يطبق * ومنه قوهلم للرجل إذا أصاب احلُجََّة: إنَّه يُطَبِ ُق املفِصَل. وتطبيُق الفرِس: تقريُبه يف الَعْدِو. 

َقٌة. واملُطابـََقُة: املوافَقُة. والَتطَابُق: طره مجيع األرض. يقال َسحابٌة ُمطَب ِ وطَبََّق الغيُم تطبيقاً، إذا أصاب مب
( وألزقتهما. قال ابن السكيت: وقد طاَبَق 1االت فاُق. وطابـَْقُت بني الشيئني، إذا جعلتهما على َحْذٍو واحد )

وأْطبقوا على يف جريه: وضُع رجَليه مواضع يديه.  فالٌن، مبعىن َمَرَن. واملُطابَقُة: َمْشُي املقيَّد. وُمطابـََقُة الفرسِ 
األمر، أي أصفقوا عليه. وأطبقت الشئ، أي غطيته وجعلته ُمْطبقاً، فـََتطَبََّق هو، ومنه قوهلم: لو تطبقت 

 السَّماُء على األرض ما فعلت كذا. واحلُمَّى املُْطِبَقُة، هي الدائمة ال تفارق ليال والهنارا.
_________ 

 حد واحد، هكذا يف املخطوطات.( على 1)
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 ( : اآلُجرُّ الكبري، فارسي معرب.1واحلروُف املُْطبَـَقة أربعٌة: الصاد والضاد والطاء والظاء. والطاَبُق )
الَطريُق: السبيُل، يذكَّر ويؤنَُّث. تقول: الَطريُق األعظم، والَطريُق العظمى، واجلمع َأْطرَِقٌة وطُرٌق. قال  ]طرق[

َيمَّْمُت َأْطرَِقًة أو َخليفا قال أبو عمرو: الَطريَقُة أطول ما يكون من ( : فلم ا َجَزْمُت به ِقْرَبيت تَـ 2شاعر )ال
الَنخل، بلغة اليمامة، حكاها عنه يعقوب. واجلمع َطريٌق. قال األعشى: َطريٌق وَجبَّاٌر ِرواٌء ُأصولُُه عليه أاببيٌل 

َعُب والَطريَقُة: ن لِذراع أو أقل ، وطوهُلا على قدر البيت، سيجٌة تـُْنَسُج من صوف أو َشعر يف َعرض امن الطري تـَنـْ
فُتَخيَُّط يف ملتقى الِشقاِق من الِكْسِر إىل الِكْسِر. وَطريَقُة القوم: أماثُلهم وخيارهم. يقال: هذا رجٌل َطريَقُة 

قوله شراف، حكاها يعقوب عن الفراء. قال: ومنه قوِمه، وهؤالء َطريَقُة قوِمهم وَطراِئُق قوِمهم أيضاً، للرجال األ
 تعاىل

_________ 
 ( بفتح الباء وكسرها.1)
 ( االعشى.2)
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}كنا َطراِئَق ِقَددًا{ أي كنا ِفَرقاً خمتلفة أهواؤان. وطريقة الرجال: مذهبه. يقال: ما زال فالٌن على طريقة 
( . وأان آيت فالانً يف 1َقًة أو َطْرقَـَتنْيِ، أي َمر ًة أو مرتني )واحدة، أي على حالة واحدٍة. واختضبت املرأة َطرْ 

َعُة رجٍل واحٍد. قال أبو زيد: الَطْرُق واملَْطروُق: اليوم َطْرقـََتنْيِ، أي َمرََّتني. وهذا  النَـْبُل َطْرَقُة رجٍل واحٍد، أي َصنـْ
كاَن امِلزاُج مَاء َسحاٍب ال َجٍو آجٌن وال مطروق   ( : مث2ماُء السماء الذي تبوُل فيه اإلبل وتـَْبعر. قال الشاعر )

(3) 
_________ 

 ( ويضمان عن القاموس.1)
 " عدى بن زيد ".( يف نسخة زايدة: 2)
( قبله: ودعوا ابلصبوح يوما فجاءت قينة يف ميينها إبريق. قدمته على عقار كعني الديك صفى سالفها 3)

ها من يذوق وطفا فوقها فقاقيع كاليا قوت محر يزينها التصفيق الرواق مزة قبل مزجها فإذا ما مزجت لذ طعم
 (4 -صحاح  191)
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. والطريق أيضا: ماء الفحل ". والطُْرُق: ( : " الوضوء ابلطرق أحب إىل من التيمم "1ومنه قول إبراهيم )
ذاك َطْرقَتك، أي دأبك.  األساريُع اليت يف الَقوس، الواحدة طرقة، مثال غرفة وغرف. ويقال أيضا: ما زال

ا أكث ٌة. وأصل الِطْرِق الشحُم فَكىنَّ به عنها، ألهنَّ ر ما تكون عنه. والَطَرُق وقوهلم: ما به ِطْرٌق ابلكسر، أي قـُوَّ
تحريك: مجع َطَرَقٍة، وهي مثل الَعَرَقِة والَصفِ  والَرْزدق، وِحبالُة الصائِد ذات الِكَفف. وآاثُر اإلبل بعِضها يف ابل
ثر بعض طرقة. يقال: جائت اإلبل على َطَرَقٍة واحدٍة، وعلى ُخفٍ  واحد، أي على أثٍر واحٍد. والَطَرُق أيضاً: إ

 ( *2أثناؤها إذا خَتَنثْت وتـَثـَنَّْت. وأم ا قول رؤبة * ِلْلعَد إْذ أْخَلَفُه ماُء الَطَرْق )ربَِة، واجلمع أْطراٌق، وهي ِثيْنُ القِ 
_________ 

 النخعي.( إبراهيم 1)
 ( قبله. * قواراب من واحف بعد العنق:2)
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فهي مناقُع املياه. قال الفراء: الَطَرُق يف البعري. َضْعٌف يف ركبتيه. يقال: بعري أطرق وانقة طرفاء، بينه الطرق. 
َعُتها  ( يصف قطاًة: أمَّا الَقطاُة فإين ِ 1والطرق أيضاً يف الريش: أن يكوَن بعُضها فوق بعض. وقال ) سوَف أنـْ

خَمْطوَمٌة يف ريِشها َطَرٌق سوٌد َقواِدمها ُصْهٌب َخوافيها تقول منه: اطََّرَق  نـَْعتاً يوافق نـَْعيت بعض ما فيها َسكَّاءُ 
جناُح الطائر على افتعل، أي التف. قال االصمعي: رجٌل َمْطُروٌق، أي فيه رِخوة وضعٌف. قال ابن أمحر: وال 

شديد. يقال: " إن حتت إذا ما َسرى يف القوم أصبح ُمْسَتكينا ومصدره الطريقة ابلت ( مَبْطروقٍ 2َتِصلي )
 طريقتك لعندأوة " أي إن لينه وانقياده أحياان بعص العسر. ويقال: هذا ِمْطراق هذا أي تلوه ونظريه. وقال

_________ 
لسلوىل، أو عمرو ابن عقيل. ( هو أوس بن غلفاء، أو مزاحم العقيلى، أو العباس بن يزيد، أو العجري ا1)

 .151: 7االغاىن 
 " وال حتلى "( يف اللسان: 2)
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فات البغاة أبو البَـْيداء خُمَْتزِماً ومل يغادْر له يف الناس ِمْطراقا واجلمع َمطاريُق. يقال: جاءت اإلبُل َمطاريَق إذا 
 فيه وبـََعَرْت، فهو ماٌء َمْطروٌق وَطْرٌق. وأاتان فالن جاءت يتبع بعُضها بعضاً. وَطَرَقِت اإلبُل املاَء، إذا ابَلتْ 

قد َطَرَق َيطُرُق ُطروقًا، فهو طارٍق. ورجٌل طَُرَقة، مثال مهزة، إذا كان َيْسري حىتَّ َيْطُرَق طُروقاً، إذا جاء بليٍل. و 
اُت طاِرٍق منشي على ( : حنن بَن1أهله لياًل. والطاِرُق: النجُم الذي يقال له كوكب الصبح، ومنه قول هند )

 النمارق
_________ 

ي. قالته يوم أحد حمضضة على احلرب: حنن بنات طارق ال ( هي هند بنت بياضة بن رابح بن طارق االايد1)
ننثين لوامق منشي على النمارق املسك يف املفارق والدر يف املخانق إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غري 

 وامق
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ان يف الشرف كالنجم املضئ. وطارَِقُة الرجل: َفِخُذه وعشريته. قال الشاعر: َشَكْوُت َذهاَب طارَِقيت ن أابأي إ
إليها وطارَِقيت أِبْكَناف الُدروِب والَطْرُق: الضرُب ابحلصى، وهو ضرٌب من التكهُّن. والطُرَّاق: املتكهِ نون. 



َتْدري الَطواِرُق ابحلصى وال زاِجراُت الطرِي ما هللا صاِنُع وَطَرَق ما  ُركَ والَطواِرُق: املتكهِ نات. قال لبيد: َلَعمْ 
الفحُل الناقة يْطُرُق طُروقاً، أي َقعا عليها. وطروقة الفحل: أنثاه. يقال: انقد َطروَقُة الفحِل، لليت بلغت أن 

به يسمى مطرفة، وكذلك  ضربهذى ييضِرهَبا الفحُل. وَطَرَق النجَّاد الصوَف يطرقه طرقا، إذا ضربه. والضيب ال
ِمْطَرَقُة احلدادين. قال رؤبة: عاذل قد أولعت ابلرَتْقيِش إيلَّ ِسرًّا فاْطُرقي َوميشي قال يعقوب: أطَرَق الرجُل، إذا 

 سكت فلم يتكلَّم. وأطَرَق، أي أرخى عينيه ينظُر إىل األرض. ويف املثل:
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( ". واملُْطِرُق: 1فـَُغضَّ الطرَف ) ُقرى ُيضرب للمعجب بنفسه، كما يقال "أطرق كرا أطرق كرا إن الَنعاَم يف ال
املسرتخي العني ِخْلَقًة. وأطرقا، على لفظ أمر االثنني: اسم بلد. قال أبو ذؤيب: على أطرقا ابليات اخليام إال 

َتْطَرقْـُتُه فحاًل، إذا طلبَته منه أي أِعرين َفحلك ليضرب يف إبلي. واسْ الثمام وإال العصى ويقال: أْطرِْقين َفْحَلَك، 
 ( :2ليضرَب يف إبلك. واطََّرَقِت اإلبُل وَتطَاَرَقْت، إذا ذهبت بعضها يف إثر بعض. ومنه قول الراجز )

 ( * يقول: جاءت جمتمعة وذهبت متفرقة3جاءْت معاً واطََّرَقْت َشتيتا )
_________ 

ال َكْعباً بلغت وال بتمامه: فغض الطرف إنك من مُنرَْيٍ فبيت جلرير يهجو الراعى النمريي وهو  ( قطعة من1)
 كالاب

 ( رؤبة.2)
 ( بعده. وهى نثري الساطع املختيتا وتركت راعيها مسبوات * وتركت راعيها مسبوات:3)
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 ابجللد ( : اليت يُْطَرُق بعضها على بعض، كالنعل املُْطَرَقَة املخصوفة. ويقال ُأْطرَِقتْ 1واجملان املطرقة )
ٌش ِطراٌق، إذا كان بعضه فوق والَعَصب، أي أُْلِبست. وتـُْرٌس ُمْطَرٌق. وِطراُق النعل: ما ُأْطِبَقْت فُخِرَزْت به. وري

ظاَهَر بينهما، أي لبس أحدمها على اآلخر. وطاَرَق بني نعلني، أي بعض.. طارق الرجُل بني الَثوبني، إذا 
اَرَقٌة، أي خمصوفٌة. وكلُّ خصيفٍة طراق. قال ذو الرمة: أْغباَش ليٍل مَتاٌم خصف إحدامها فوَق األخرى. ونعٌل ُمط

قال أبو م حني ما له جوب قال االصمعي: طرقت القطاة، إذا حان خروُج بيِضها. كان طاَرَقه تطخطخ الغي
سيفاً كأُْفحوِص عبيد: ال يقال ذلك يف غري القطاة. قال املمزَّق العبدى: لقد ختذت رجل إىل َجْنِب َغْرزِها نَ 



 القطاة املطرق
_________ 

 مصحح املطبوعة االوىل  القاموس اه( قوله " واجملان املطرقة "، يروى كمكرمة كمعظمة، كما يف1)
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( : لنا صرخٌة مث 1قال: وطرقت الناقة بولدها، إذا َنِشب ومل يسهل خروجه، وكذلك املرأة. وأنشد أبو عبيدة )
َطرََّقْت بِنفاٍس ِبكر قال: وضربه حىتَّ َطرََّق جَبْعرِِه. قال: وَطرََّق فالن حبقى، إذا كان فد َجَحَده مث  إْسكاَتٌة كما

 إذا حَبسَتها عن كأٍل أو غريه، وَطرَّْقُت له من الطريق. ه بعد ذلك. وَطرَّْقُت اإلبل،أقرَّ ب
تب عمر إىل عثمان بن ُحنَـْيٍف يف رجلني من الَطْسُق: الوظيَفُة من خراج األرض، فارسيٌّ معر ب. وك ]طسق[

 أسلما: " ارفع اجلزية عن رؤوسهما، وخذ الطسق من أرضيهما ".أهل الذمَّة 
َفقاً، أي جعل يفعل. ومنه قوله تعاىل: )وَطِفقا خَيِْصفاِن عليهما( قال األخفش: َطِفَق يفعل كذا َيْطَفُق طَ  ]طفق[

 .وبعضهم يقول َطَفَق ابلفتح يطفق طفوقا
 الطقطقة: أصوات حوافر الدواب، مثل ]طفق[

_________ 
 ( الوس بن حجر1)
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 الدقدقة ورمبا قالوا حبطقطق، كأهنم حكوا به صوت اجلرى. وأنشد املازىن:
 ( * ومل أر هذا احلرف إال يف كتابه.1جرت اخليل فقالت حبطقطق )

ٌح. وامرأة طَْلَقُة ابلضم َطالَقًة. ورجٌل َطْلُق اليدين، أي مس رجٌل َطْلُق الوجِه وَطليق الوجِه، وقد طَُلقَ  ]طلق[
اليدين. ورجٌل طَْلُق اللساِن وطَليُق اللساِن. ولساٌن طَْلٌق ُذلٌق وطَليٌق ذليٌق، وطُُلٌق ُذُلٌق وطَُلٌق ُذَلٌق: أربع لغات. 

طلق: ضرب من األدوية. والطَلُق: وجع ويوٌم طَْلٌق وليلٌة طَْلٌق أيضاً، إذا مل يكن فيهما قر وال شئ يؤذى. وال
. وقد طُِلَقِت املرأة ُتْطَلُق طَْلقاً على ما مل يسم  فاعله. والطََلُق ابلتحريك: قيٌد من جلود. ويقال أيضاً: الوالدة

 ( أو طلقني، أي شوطا أوشوطني.2عدا الفرُس طََلقاً )
_________ 



 ( يف اللسان: جرت اخليل فقالت حبطقطق حبطقطق1)
 ضبطه صاحب القاموس ابلكسر( ضبطه ابلتحريك هو مفهوم قوله " أيضا وقد 2)

(4/1517) 

 

، وهو أن يكون بني االبل وبني املاء ليلتان، فالليلة االوىل الطلق خيلى  والطََلُق أيضاً: سرُي الليِل ِلِورد الِغبِ 
والق، وهى الليلة الثانية قوارب. حويز طالراعى إبله إىل املاء ويرتكها مع ذلك ترعى وهى تسري، فاالبل بعد الت

وقد أْطَلْقُتها حىتَّ طََلَقْت طَْلقاً وطُلوقاً. واالسم الطََلَق ابلتحريك. وأْطَلَق القوم فهم مطلقون، إذا طلقت 
ها وطَِلقَ إبلهم. وأْطَلْقُت األسرَي، أي خل يته. وأْطَلْقُت الناقة من ِعقاهلا َفطََلَقْت هي، ابلفتح وأْطَلَق يده خبري 

َفعاَك ايرجل ابلريث ما أرويتها ال ابلَعَجْل ابلضم والفتح. والطَليُق: األسرُي 1أيضاً. وينشد: أْطِلْق ) ( يديك تـَنـْ
الذي ُأْطِلَق عنه إسارُُه وخلى سبيله. وبعري طلق. انقة طلق، بضم الطاء والكالم، أي غري مقيد. واجلمع 

بغري قيد. ويقال أيضاً: فرٌس طُُلُق إحدى القوائم، إذا كانت إحدى ، أي أْطالق، وُحِبَس فالن يف السجن طُُلقاً 
 قوائمها ال حتجيل فيها.

_________ 
 ( ويروى " أطلق "1)
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والطلق ابلكسر: احلالل. وقال: هو لك طلقا. وأنت ِطْلٌق من هذا األمر، أي خارج منه. واالْنِطالُق: 
ُقِطَع به. وتصغري ُمْنطَلِ  الَذهاٌب. وتقول: اْنطُِلَق به، ٍق ُمطَْيِلٌق، وإن شئت على ما مل يسم  فاعله، كما يقال انـْ

عو ضت من النون وقلت مطيليق. وتصغري االنطالق نطيلق، النك حذفت ألف الوصل، الن أول االسم يلزم 
طالق، ووقعت حتريكه ابلضم للتحقري، فتسقط اهلمزة لزوال السكون الذى كانت اهلمزة اجتلبت له فبقى ن

ري، الن حرف اللني إذا كان رابعا ثبت البدل منه فلم االلف رابعة فلذلك وجب التعويض فيه، كما تقول دنين
يسقط إال يف ضرورة الشعر، أو يكون بعدها ايء، كقوهلم يف أثفية أاثف. فقس على ذلك واستطالق البطِن: 

ا مل يسم  فاعله، إذا رجعت إليه نفسه وسكن وجعه بعد الِعداد، مشُيُه، وتصغريه ُتطَْيليٌق. وطُلِ َق السليُم، على م
 هو ُمطَلٌَّق. قال الشاعر: تَبيُت اهلُموُم الطارقاُت تـَُعدَنين كما تعرتي األهواَل رأس املطلقف
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َتْطليقاً، وطََلَقت هي وقال النابغة: تَناَذَرها الراقوَن من ُسوِء مَسِ ها تطلقة طورا وطورا تراجع وطلق الرجال امرأته 
 ابلفتح َتْطُلُق َطالقاً، فهي طاِلٌق وطاِلَقٌة أيضا. قال االعشى:

( * قال االخفش: ال يقال طَُلَقْت ابلضم. ورجٌل ِمْطالٌق، أي كثري الَطالِق 1تنا بيىن فإنك طالقه )أجار 
 ترعى حيث شاءت. والطاِلُق من للنساء. وكذلك رجٌل طلقة مثال مهزة. وانقة طالق ونعجة طالق، أي ُمْرَسَلةٌ 

ْستطلَق الراعي انقًة لنفسه. وتطلق الظيُب، أي مرَّ اإلبل: اليت يرتكها الراعي لنفسه ال حيتلبها على املاء. يقال: ا
ال يلوي على شئ. وهو تفعل. ويقال: ما تطلق نفسي هلذا األمر، أي ال تنشرح، وهو تفتعل. وتصغري الطالق 

اتء لتحرك الطاء االوىل، كما تقول يف تصغري اضطراب ضترييب، تقلب الطاء ايء لتحرك طتيليق، تقلب الطاء 
 الضاد.

_________ 
 ( عجزه:1)

 كذك أمور الناس غاد وطارقه:
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اليت يف الَطْوُق: واحد األْطواِق. وقد َطوَّقْـُتُه فـََتَطوََّق، أي ألبسته الَطْوَق فلِبسه. واملَُطوََّقُة: احلمامُة  ]طوق[
طوقى، أي وسعى. وطوقتك الشئ، أي  عنقها َطْوٌق. والَطْوُق: الطاَقُة. وقد أطلقت الشئ إطاقة، وهو يف

َكلَّْفُتَكُه. وَطوََّقين الُِل أداَء حقِ ك،، أي قو اين. وطوََّقْت له نفسه: لغٌة، يف َطوََّعْت، أي رخصت وسهلت. 
اجلمع الطاقاُت والطيقاُن، فارسيٌّ معرب. والطاُق: ضرٌب وحكاها االخفش والطاق: ما عطف من األبنية، و 

راجز: يكفيك من طاق كثري االمثان مجازة مشر منها الكمان ويقال: طاق نعل وطاقة رحياٍن من الثياب. قال ال
 والطاِئُق: انشٌز ينشز من اجلَبل ويندر، وكذلك يف البئر، وفيما بني كلِ  خشبَتني من السفينة.

 فصل العني
 ا وعباقية، مثال مثانية.الَعَبُق ابلتحريك: مصدر قولك: َعِبَق به الطيُب ابلكسر، أي لزق به عبق ق[]عب
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َقى الرجُل، أي صار داهيًة. وُعقاٌب َعبَـْنقاٌة وَعَقْبناٌة، أي ذات خمالَب ِحداٍد،  والعباقية أيضاً: الداهيُة. وقد اْعبَـنـْ
َعَباِقَيٌة، وهو أثر جراحٍة تبقى يف ُحرِ  وجهه. والَعبَـَقُة: َوَضُر الَسْمِن.  شنيٌ مثل حذب وجبذ. ويقال أيضا: به 

 يقال: يف النحى عبقة، أي شئ من مسن.
الِعْتُق: الَكَرْم. يقال: ما أْبنَيَ الِعْتَق يف وجه فالٍن: يعين الكرم والِعْتُق: اجلَماُل. والِعْتُق: احلر ي ُة، وكذلك  ]عتق[

والَعتاَقُة. تقول منه. َعَتَق العبد يعِتق ابلكسر َعتقاً وَعَتاقاً وَعَتاَقًة، فهو َعتيٌق وعاِتٌق، وَأْعتَـْقُتُه أان. ح فتالَعتاُق ابل
وفالٌن موىل َعتاَقٍة، وموىل َعتيٌق وموالة َعتيَقٌة وَمواٍل ُعَتقاُء ونساٌء َعتاِئُق، وذلك إذا ُأْعِتْقَن. وَعَتَق فالٌن بعد 

ار عتيقا، أي َرقَّْت َبَشَرتُُه بعد اجلَفاء والِغلظ. قال الفراء: الِعْتُق: َصالُح املال. يقال َأْعتـَْقُت ص ق:استعالج تعت
َعَتَق، أي أصلحته فصلح، حكاه عنه أبو عبيد يف املصنف.  املال فـَ
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. وفالٌن ِمْعتاُق وعتقت فرس فالن تعتق عتقا، أي سبق فنجْت. وأْعتَـَقها صاحبها، أي أعجَلها وأجناها
( : احلقيقة نسال الوديقة معتاق الوسيقة ال نكس وال 1رد طريدًة أجناها وسبَق هبا. قال اهلذىل )الَوسيَقِة، إذا ط

واىن وال تقل " معناق " ابلنون. وعتق الشئ ابلضم َعتاَقًة، أي َقُدَم وصار عتيقاً. وكذلك َعَتَق يـَْعُتُق، مثل دخل 
عتيقاً. واملَُعتـََّقُة: اخلمر الىت عتقت زماان حىت ُعتَقْت. والعاِتُق: داننرٌي ُعُتٌق. وَعتـَّْقُتُه أان تَ يدخل، فهو عاِتٌق، و 

 ( :2اخلمر الَعِتيقُة، ويقال اليت مل يـَُفضَّ ختاَمها أحٌد. ومنه قول الشاعر )
َرْت يف بيت أهلها ومل َتنِبْ ( * وجاريٌة عاتٌق، أي شاب ٌة أوََّل ما أدركت 3أو عاتق كدم الَذبيِح ُمداِم ) إىل فُخدِ 

 ( [ من البينونة أي مل تنب من أهلها إىل زوج.4زوج ]قال أبو نصر أمحد بن حامت: ومل تنب إىل زوج )
_________ 

 ( أبو امثلم يرثى صخرا.1)
 ( حسان.2)
 ( صدره:3)

 كاملسك ختلطه مباء سحابة
 ( التكملة من املخطوطة.4)
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مثل العاِتكة، وهي اليت َقُدَمْت وامحرَّْت. والعاِتُق من فرخ الطائر: فوق الناهض. يقال:  من القوس،والعاتقة 
رَخ َقطاٍة عاتِقاً، وذلك إذا طار فاستقلَّ. قال أبو عبيد: نرى إنَّه من الَسْبق، كأن ه يـَْعِتُق، أي يسبق وأمَّا أخذُت ف

ِتٍق أو َجْونٍَة ُقِدَحْت وُفضَّ ِختاُمها فيقال هو الِزقُّ الذي طابت رائحته قول لبيد: َأْغلي الِسبَاء بكلِ  َأدَْكَن عا
عين من كل. والسباء: اشرتاء اخلمر. وقوله ُقِدَحْت، أي ُغِرَف منها. والعاِتُق: موضُع لِعتِقِه. وقوله " بكلِ  " ي

ضع الرداء منه ُمْعَوجٌّ. وَعتَـَقْت عليه مينٌي الرداء من املَْنِكب، يذكَّر ويؤنث. يقال: رجٌل َأْمَيُل العاِتِق، أي مو 
ه حفظها فلم حينث. قال أوس بن حجر: َعَليَّ ألِيًَّة تـَْعُتُق، وَعتُـَقْت أيضاً ابلضم، أي قدَمْت ووجَبْت، كأنَّ 

قالوا عتَـَقْت قدمياً فليس هلا وإن طُِلَبْت َمراُم أي ليس هلا حيلة وإن طُلبت والَعتيُق: القدمي من كل شئ، حىت 
 خلياررجٌل َعتيٌق، أي قدمٌي. عن أىب عبيد. والَعتيُق: العبُد املُْعَتُق. والَعتيُق: الكرمُي من كل شئ، وا
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( : َكَذَب الَعتيُق وماُء شنٍ  ابرٌد إن كنِت سائِليت 1من كل شئ: التمر، واملاُء، والبازي، والشحُم. قال الشاعر )
، أي راِئٌع، واجلمع الِعتاُق. وِعتاُق الَطرْيُ: اجلوارُح منها. املاء نفسه. وفرٌس َعِتيقٌ بوقاً فاْذهيب فيقال: هو غَ 

واأَلْرَحِبيَّاُت الِعتاُق: الَنجائُب منها. والبيُت الَعتيُق: الكعبة. وكان يقال اليب بكر الصديق رضى هللا عنه " 
وامسه عبد هللا بن " أنت عتيق من النار "،  ى هللا عليه وسلم قال له:عتيق " جلماله، ويقال الن النيب صل

عثمان. وإمنا قيل: قنطرة: عتيقة ابهلاء وقنطرة جديد بال هاء، الن العتيقة مبعىن الفاعلة، واجلديد مبعىن 
 املفعولة، ليفرق بني ما له الفعل وبني ما الفعل وافق عليه.

َعِثٌق: خمتلٌط بع ]عثق[  هذيل. أعثقت االرض: أخصبت، بلغةُضه ببعض. عن أىب عمرو. و سحاٌب ُمنـْ
 الَعْوَدَقُة: ُخط اُف الدَّلو، وهي حديدة هلا ]عدق[

_________ 
 ( هو عنرتة، أو خزز بن لوذان السدوسى.1)
 (4صحاح  192)
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ا. جلمع ُعُدٌق. وأْعَدْقُت هبثالث شعب، يستخرج هبا الدلُو من البئر. ابن األعرايب : وهي الَعَدَقة أيضاً، وا
 رَجم به ومل يتيقَّْن. ورجٌل عاِدُق الرأي، ليس له صيور. وَعَدَق بظَنِ ِه، إذا



الَعْذُق ابلفتح: الَنخلُة حبملها، ومنه قول احلُباب بن املنِذر: " أان ُعَذيُقها املرجَُّب ". والِعْذُق،  ]عذق[
 ( :1عر )د للكثرة، ومنه قول الشاُت َسَعفها. وَعذَّْقُت شد ِ ابلكسر: الِكباسُة. وَعَذْقُت النخلَة: قطع

( * وَعَذَق شاَتُه يـَْعُذُق ابلضم َعْذقاً، إذا ربط يف صوفها ُصوَفًة ختالف لونَُه. 2كاجِلذِْع َعذََّق عنه عاِذٌق َسَعفا )
جَل، إذا رميَته هَرت مثرته. وَعَذْقُت الر وأْعَذَقها مثله. والعالمُة َعْذَقٌة ابلفتح. وَعَذَق اإلْذِخُر وأْعَذَق، إذا ظ

 ومَسَْته به.ابلقبيح و 
 الَعَرُق: الذي يرَشح. وقد عرق. ورجل عرقة، مثال مهزة، إذا كان كثري العرق. ]عرق[

_________ 
 ( هو كعب بن زهري.1)
 ( صدره:2)

 تنجو ويقطر ذفراها على عنق:
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. قال طُفيٌل يصف اخلليل والطري وكل مص . والَعَرُق: السطر منوقوهلم: ما أكثر َعَرَق إبِله، أي نتاَجها طفٍ 
ْرَن من َعَرٍق سيٌد مَتَطََّر ُجْنَح الليِل َمْبلوُل والَعَرُق: السفيفُة املنسوجُة من اخلوص 1فرساً: كأنَّه بـَْعَد ) ( ما َصدَّ

الرجل به، أي يعطيك  خِلالِل: ما يرَشُح لكوغريه قبل أن جُيَعَل منه الَزبيُل، ومنه قيل للزبيل َعَرٌق. وَعَرُق ا
( يقول: أخذُت 3( يصف سيفاً: سأجعُله مكاَن النوِن مينِ  وما ُأعطيُتُه َعَرَق اخِلالِل )2لمودَّة. قال الشاعر )ل

ُة، وال  هذا السيف عنوة، ومل أعطله للمودة. قال األصمعي: يقال: لقيت من فالٍن َعَرَق الِقربِة، ومعناه الشد 
ا هو ري ما أصله. وقال غريهأد للرُجل ال للِقربة. قال: وأصله أن الِقَرَب إمنا حتملها اإلماُء الزوافُر : الَعَرُق إمنَّ

 ومن ال ُمعني له. ورمبا افتقر الرجل الكرمُي واحتاج
_________ 

 ( يف اللسان: " كأنه وقد صدرن ".1)
 ( عنرتة يف يوم اهلباءة.2)
 م عرق اخلاللن النون مىن وما أعطيت( ويروى: أمل تعلم مكا3)
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املشقِة واحلياِء من الناس. فيقال: جتشمُت لك َعَرَق القربِة. ويقال:  إىل مَحْلها بنفسه فيَـْعَرُق ملا يلحقه من
جرى الفرس َعَرقاً أو َعَرَقنْيِ: أي ِطْلقاً أو ِطْلقني. ولنٌب َعِرٌق بكسر الراء، وهو الذي جُيَْعُل يف سقاٍء وُيَشدُّ على 

أفسَد طعَمه وتغريت رائحته. والَعَرَقُة: الُطرَُّة عري ليس بيَنه وبني جنب البعري وقايٌة، فإذا أصابَه َعَرُق البعري الب
تُنَسج جوانَب الفسطاط، وكذلك اخلشبة اليت توضع معرتضًة بني سايَف احلائط. والَعَرقاُت: الُنسوُع. والَعَرَقُة: 

 الشجر، ل والطري وحنوه. والعروق: نبات أصفر ُيْصَبُغ به. والُعروُق: ُعروقُ واحدة الَعَرِق، وهو الَسطر من اخلي
الواحد ِعْرٌق. ويف احلديث: " من أحيا أرضاً مي تًة فهي له، وليس لِعْرٍق ظامٍل َحقٌّ ". والِعْرُق الظامل: أن جيئ 

ويقال أيضاً: يف الشراب ِعْرٌق من الرجل إىل أرٍض قد أحياها غريُه فيغِرَس فيها أو يزرَع ليستوجَب به األرض. 
 ضع ابلبادية. والَعْرُق ابلفتح: مصدر قولك َعَرْقُت العظماملاء ليس ابلكثري. وذات عرق: مو 
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ه من اللحم. وقال: أُكفُّ لساين عن صديقي فإْن ُأَجْأ إليه فإين أعرقة ابلضم عرقا ومعرقا، إذا أكلت ما علي
جيئ الَعْرُق أيضاً: العظُم الذي ُأخَذ عنه اللحُم، واجلمع عراق ابلضم. قال ابن السكيت: ومل عاِرٌق ُكلَّ َمْعَرِق و 

عرق وعراق، شئ من اجلمع على فعال إال أحرف منها تؤام مجع توأم، وشاة رىب غنم رابب، وظئر وظؤار، و 
أي قليُل اللحم. وتعرقت العظم،  ورخل ورخال، وفرير وفرار، قال: وال نظري هلا. ورجل معرق العظاِم وُمْعرَتٌَق،

عرب. والعراقان: الكوفة والبصرة. وأعرق الرجل، مثل عرقته. والعراق: بالد، يذكر ويؤنث، ويقال هو فارسي م
ن تتهموا أجند خالفا عليكم وإن تعمنوا مستحقىب احلرب أعرق إذا صار إىل العراق. قال املمزق العبدى: فإ

يف أسفل السقاء َمْثنيًّا مث ُخِرَز عليه فهو الِعراُق، واجلمع عرق. وإذا سوى مث خزر وقال أبو زيد: إذا كاَن اجللد 
 ى هبا عيوُن اخلرز.ه غري ُمَثىنًّ فهو الِطباب. وقال األصمعي: الِعراُق: الِطبابَُة، وهي اجللدُة اليت تغطَّ علي
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فالن مْعِرٌق يقال ذلك يف اللؤم  م، وكذلك الفرس.ِعْرٌق يف الكر  وأعرق الرجل، أي صار َعريقاً، وهو الذي له
والكرم مجيعاً. وقد أْعَرَق فيه أعمامه وأخواله. ويقال: " إن امرًأ ليس بينه وبني آدم أٌب حيٌّ ملُْعَرٌق له يف املوت 

، إذا امتدْت الشجُر والنباتُ " كما يقال َلُمْعَرٌق له يف الكرم، أي له ِعْرٌق يف ذلك، ميوت ال حمالة. وأْعَرَق 
روقُه يف األرض. وَعَرَق فالٌن يف االرض يعرق عروقا، مثال جلس جلوسا، أي ذهب. وعارق: اسم شاعر من عُ 

 ( ، مسى بذلك لقوله:1طيئ )



( أي فيه ِعْرٌق من املاء ليس ابلكثري. 3( * وأعرقت الشراب فهو معرق )2النتحني للعظم ذو أان عارقه )
 من غري أن تبالَغ فيه. ومنه طالٌء ُمَعرٌَّق.اً، إذا مزجَته الشراب تـَْعريق وَعرَّْقتُ 

_________ 
 ( هو لقب قيس بن جروة الطائى.1)
 ( صدره:2)

 لئن مل تغري بعض ما قد صنعتهم
 ( وزاد يف القاموس: ومعرق، كمعظم ومكرم، ومعروق3)
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ال: َعرِ ْق يف اإلانء، أي اجعل فيه دون حلِم اخلد ين. ويق ِن، إذا كاَن قليلَ ( اخلَدَّيْ 1ويقال أيضاُ رجٌل ُمَعرَُّق )
امللِء. وَعرَّْقُت يف الَدلو، إذا استقيَت فيها دون امللء. قال الراجز: ال متأل الَدْلَو وَعرِ ْق فيها أال ترى َحباَر َمن 

. نيه نون، مثل عنصوةم فعلوة إذا كان اثَيْسقيها وَعْرقـَُوُة الدلو بفتح العني، وال تقل عرقوة وإمنا تض
 ( :2والعرقواتن: اخلشبتان اللتالن تعرضان على الدلو كالصليب، واجلمع العراقى. قال )

 ( * أراد بقوله " منها " الدلو، وبقوله " اجنذم "3خذلت، منها العراقى فاجنذم )
_________ 

 ( ومعرتق ومعروق. قاموس.1)
 ( عدى بن زيد.2)
أصم وأمرانه به من بينها بعد ما انصاع مصرا أو كصم فهى فه راعيب يف رديىن فحملنا فارسا يف ك ( قبله:3)

 كالدلو بكف املستقى....
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السجل، الن السجل والدلو واحد. وإن مجعت حبذف اهلاء قلت عرق، وأصله عرقو إال أنه فعل به ما فعل 
: الداهيُة. قال بثالثة أحق يف مجع حقو. وتقول: عرقيت الدلو عرقاة، إذا شددهتم ا عليها. وذات الَعراقيِ 

اَت الَعراقي يقال: هي مأخوذة من َعراقي اإلكاِم، عوف بن األحوص: َلقيُتْم من َتَدرُِّئُكْم علينا وقـَْتِل َسراتِنا ذ
الرحِل  وهي اليت َغُلَظْت جدًّا ال ترتقى إال مبشقة. والعرقواتن أيضًا، مها اخلشبتان اللتان َتُضمان ما بني واِسطِ 



 واملؤخرة.
ذلك لغري االرض.  َعَزْقُت األرض َأْعزُِقها َعْزقاً، إذا شققتها، فهى معزوقة. قال أبو عبيد: وال يقال ]عزق[

 وتلك االداة الىت تشق هبا االرض معزقة ومعزق، وهى كالقدوم وأكرب منها.
 رؤبة:َعِسَق به ابلكسر، أي ُأوِلَع به. ويقال لزمه ولزق به. وأنشد ل ]عسق[

 ( *1فـََعفَّ عن إسرارها بعد العسق )
_________ 

 * ومل يضعها بني فرك وعشق * وسيأتى يف )عشق( ( بعده:،1)
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 ك تعسق به. قال رؤبة:وكذل
 ( * قال اخلليل: عسقت النافة ابلفحل، إذا أربت.1أْلفاً وُحبًّا طاملا تعسقا )

 قال رؤبة: ل علمه علما، وعشقا أيضا، عن الفراء.العشق: فرط احلب. قد عشقه عشقا، مثا ]عشق[
لكسر إتباعا للعني، كأنه كره ( * وقال ابن السراج: إمنا حركه ضرورة ومل حيركه اب2ومل يضعها بني فرك وعشق )

اجلمع بني كسرتني، الن هذا عزيز يف االمساء. ورجل عشيق، مثال فسيق، أي كثري العشق، عن يعقوب. 
ق. قال الفراء: يقولون امرأة حمب لزوجها وعاشق. وقال االصمعي: العشنق: الطويل والتعشق: تكلف العش

 الذى
_________ 

 أرفقا منه هبا يف غريه وألبقا( قبله: وال ترى الدهر عنيفا 1)
 ( انظر ما مضى يف مادة )عسق(2)
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ُمَرنٍَّق من طيئ كل فىت عشنق واملرأة  ليس مبثقل وال ضخم، من قوٍم َعشانَِقٍة. قال الراجز: وحتت كلِ  خافقٍ 
 عشنقة.

العشرق ابلكسر: نبت. قال االعشى: َتسمُع للَحلي َوْسواساً إذا انصرفْت كما استعاَن ِبريح ِعْشِرٌق  ]عشرق[
 زَِجلُ 



، أي غاب. الَعْفُق: كثرة الِضراِب. وقد َعَفَق احلماُر األاتَن، إذا نزا عليها مر ًة بعد أخرى. وَعَفَق الرجلُ  []عفق
ض تـَْعفيقاً، أي يرد ها عن ويقال: ال يزال فالن يعفق العفقة، أي يغيب الغيبة. وإنَّه لَيُـَعفِ ُق الغنم بعضها على بع

َعِفُق: املنعِطُف، وي قال املنصرف عن املاء. وَعَفَق هبا، أي َحَبَق. والَعفَّاَقُة: االسُت، يقال كذبْت وجهها. واملُنـْ
اء كلَّ ( إذا كانت ترجع إىل امل1َبَق. والَعْفُق: سرعة اإليراد وكثرتُه. وَعَفَقِت اإلبُل تـَْعِفُق َعْفقاً )عفَّاقـَُتَك، إذا حَ 

 يوم. وكل راجع خمتلف
_________ 

 " عفوقا "( وزاد يف القاموس: 1)

(4/1526) 

 

با ومن يرع احلموض عافق. يقال: إنك لتعفق، أي تكثر الرجوع. قال الراجز. ترعى الغضا من جانىب مشفق غ
عفق . ويروى " يغفق " ابلغني معجمة. وانيعفق أي من يرع احلمض تعطش ماشيته سريعا فال جيد بدا من العفق

القوُم يف حاجتهم، أي مضوا فيها وأسرعوا. ورجٌل ِمْعفاُق الزايرة، أي ال يزال جيئ ويذهب زائرًا. قال الشاعر: 
( : اسم رجل أكلته ابهلة يف 2( وعفاق )1ذا جئت إكثار الكالم املعيب )وال َتُك ِمْعفاَق الزايرِة واجتنْب إ

 ( أو عفاق4رد شيئا بكيت على يزيد )( : فلو كان البكاء ي3قحط أصاهبم. قال الشاعر )
_________ 

 ( يف اللسان: " املعيبا ".1)
الباهلى يف قحط ( قوله وعفاق اخل. يف القاموس: وعفاق ككتاب ابن مرى، أخذه االحدب بن عمرو 2)

 وشواه وأكله.
 ( هو متمم بن نويرة.3)
 جمة( وصوابه " بكيت على جبري " وهو أخو عفاق، ويقال غفاق بغني مع4)

(4/1526) 

 

ا مسِ ي 1مها املرءان إذا ذهبا مجيعا لشأهنما حبزن واحرتاق والعفلق ) ( بتسكسني الفاء: الضخم املسرتخي، ورمبَّ
 املرأة اخلرقاء السيئُة املنطق والعمل. والالم زائدة. الفرُج الواسع بذلك، وكذلك

الَعقيَقُة: صوت اجلَذَِع. وَشَعُر كلِ  مولوٍد من الناس والبهائم الذى يولد عليه عقيقة، وعقيقة، وِعقٌَّة  ]عقق[



تَـَقال أيضاً ابلكسر. قال ابن الرقاع يصف محارًا: حَتَسََّرْت ِعقٌَّة عنه فأْنَسَلها واْجتاَب أخرى جديد ًا بعد ما ابـْ
ملولود يوم أسبوعه َعقيَقًة. وقال أبو عبيد: الِعقَُّة يف الناس واحلُُمِر، ومل ( ومنه مسِ يت الشاة اليت ُتذبُح عن ا2)

 نسمعه يف غريمها. وَعقيَقُة الربِق: ما انـَْعقَّ منه، أي َتَضرََّب يف السحاب، وبه شبِ ه السيف. قال عنرتة
_________ 

 لقاموس: العفلق كجعفر وعملس.( يف ا1)
 منه احتذى وبلون مثله اكتحال ( بعده: مولع بسواد يف أسافله2)

(4/1527) 

 

وسيفي كالَعقيقِة فهو ِكْمعي سالحي ال أفل والفطارا وكل انشقاق فهو اْنعقاٌق، وكل شقٍ  وخرٍق يف الرمل 
والعقيق: ضرب من الفصوص. والعقيق: واد ملاء. جت ابوغريه فهو َعقٌّ. ويقال: انَعقَِّت السحابة، إذا تـَبَـعَّ 

بظاهر املدينة. وكل مسيٍل َشقَّه ماء السيل فوسَّعه فهو َعقيٌق، واجلمع أِعق ٌة. وَعقَّ ابلسهم، إذا رمى به حنو 
لسهم ( : َعقُّوا بسهٍم مث قالوا صاحِلوا اي ليتين يف القوم إذا مسحوا اللحى وذلك ا1السماء. وينشد للهذيل  )

َعقيقًة، وهو سهم االعتذار، وكانوا يفعلونه يف اجلاهلية. فإن رجع السهم ملطخا ابلدم مل يرضوا إال سمَّى ي
ابلقود، وإن رجع نقيا مسحوا حلاهم وصاحلوا على الدية، وكان مسح اللحى عالمة للصلح. قال ابن االعرايب: 

 (2من ابب املعتل. وينشد ) ف، وهوح القامل يرجع ذلك السهم إال نقيا. ويروى: " عقوا بسهم " بفت
_________ 

 ( قال ابن برى: " هو لالسعر اجلعفي ".1)
 ( للهذىل: املتنخل.2)

(4/1527) 

 

( وعق عن ولده يعق َعقًّا، إذا َذَبح عنه يوم 1عقوا بسهم فلم يشُعر به أحٌد مثَّ استفاءوا وقالوا حبذا الوضح )
الَده يـَُعقُّ ُعقوقاً وَمَعقًَّة، فهو عاق وعقق مثل عامر وعمر، ( و 2قَّ )أسبوعه، وكذلك إذا حلق َعقيَقَتُه. وعَ 

. قاله بعضهم حلمزة رضى هللا  واجلمع عققة مثل كفرة. ويف احلديث: " ُذْق ُعَقُق " أي ُذْق جزاَء فعلك اي عاقُّ
َعقوٌق، وال يقال لْت فهي عنه وهو مقتول. تقول منه: أَعقَّ فالٌن، إذا جاء ابلُعقوِق. وأَعقَِّت الفرُس، أي مح

ُمِعقٌّ إال يف لغة رديئة وهو من النوادر، واجلمع ُعَقٌق، مثل رسول ورسل. وَنوى الَعقوِق: نًوى رِْخٌو تعلُفُه اإلبُل 



ا مسُّوا تلك النواة َعقيَقًة. والِعقاُق: احلوامل من كل حافٍر، وهو مجع ُعُقٍق، مثل قلص وقالص،  الُعَقُق. ورمبَّ
 قاُق ابلفتح: احلَْمُل. يقال: أظهرتالب. والعَ وسلب وس

_________ 
 ( والوضح: اللنب، وإمنا مسى وضحا لبياضه. عقوا: رموه إىل السماء. واستفاءوا: رجعوا.1)
 ( ونقل االزهرى عن ابن السكيت: عق والده من ابب رد. خمتار2)

(4/1528) 

 

العري يدمى حنره وحنوصا مسحجا فيها عقق وقوهلم: "  االاتن عقاقا، وكذلك العقق. قال عدى ابن زيد: وتركت
لق ذََكٌر وال يكون الذكر حاماًل. وأمَّا قول الشاعر، طلب األبَلَق الَعقوَق " مثٌل ملا ال يكون، وذلك إن األب

بلق، ويقال ( فيقال اال2( ابلَعقوِق أتيتُـُهْم أبلٍف أؤدِ يِه إىل القوم أقْـَرعا )1أنشده ابن السكيت: ولو طََلبوين )
قِ ع موضع. والعقعق: طائر معروف، وصوته العقعقة. وعقه: بطن من النمر بن قاسط، ومنه قول االخطل: وُموَ 

( وماء ُعقٌّ مثل ُقعٍ . وأَعقَّه هللا، أي أَمرَُّه، مثل أقـَعَُّه. وِعقَّاُن 3أَثـَُر الِسفاِر خبَْطِمِه من ُسوِد َعقة أو بين اجلَوَّال )
 وم: ما خيرج من أصوهلا. وإذا مل تقطع الِعقَّاُن فسدت األصول. وقد أَعقَِّت النخلة والكرمة.النخيل والكر 

_________ 
 يف اللسان: " فلو قبلوين ".( 1)
 ( يف اللسان: " من املال أقرعا ".2)
 161( ديوان االخطل ص 3)

(4/1528) 

 

َعَلُق الِقْربِة: َلَقُة: دودٌة يف املاء متص  الدَم، واجلمع َعَلٌق. و الَعَلُق: الدُم الغليُظ، والقطعة منه َعَلَقٌة. والعَ  ]علق[
ال: َجِشْمُت إليك َعَلَق القربة. وذو علق: اسم جبل، عن أىب عبيدة. وأنشد البن أمحر: لغٌة يف َعَرِق القربة. يق

لُ  َُ والعلق: الذى تعلق به الَبكرُة من  ما أم ُغْفٍر على َدْعجَاء ذي َعَلٍق يـَْنفي الَقراميَد عنها اأَلْعَصُم الَوِق
أيضًا: اهلَوى، يقال: نظرٌة من ذي َعَلٍق. قال الشاعر القامة. يقال: أِعْرين َعَلَقَك، أي أداَة بكَرِتَك. والَعَلُق 

ه، ( الصرَب عنك َفعاَقين َعَلٌق بقليب من َهواِك َقدمُي وقد َعِلَقها ابلكسر. وَعِلَق حبها بقلب2( : ولقد أردُت )1)
 ( . وَعِلَق يفعل كذا، مثل طفَق. قال الراجز3أي َهِوَيها. وَعِلَق هبا ُعلوقاً )



_________ 
 كثري.(  1)
 ( يف املخطوطة: " وإذا أردت ".2)
 ( وعلقا، وعلقا ابلتحريك، وعالقة3)

(4/1529) 

 

 املثل:علق حوضى نغر مكب إذا غفلت غفلة يعب أي طفق يرده، ويقال أحبه واعتاده. وقوهلم يف 
شائها، مث صار إىل صاحب البئر علقت معالقها وصر اجلندب * أصله أن رجال انتهى إىل بئر فأعلق رشاءه بر 

فادعى جواره، فقال له: وما سبب ذلك؟ قال: علقت رشائى برشائك! فأىب صاحب البئر، وأمره أن يرحتل 
 فقال:

وَعِلَقِت املرأُة، أي َحِبَلت. وَعِلَقِت اإلبل  علقت معالقها وصر اجلندب * أي جاء احلر وال ميكنىن الرحيل.
أي َرَعتها من أعالها. وَعِلَق الظيب يف احلبالة. وَعِلَقِت الدابة أيضاً، إذا شربت املاء  الِعضاَه إذا َتَسنَّمْتها،

الشجر، وكذلك الُعْلَقُة  َفعِلَقْت هبا الَعَلَقُة. ويقال: َعِلَق به َعَلقاً، إى تعلق به. والعلق: ما تتبلغ به املاشية من
ٌة. ويقال أيضاً: مل تبق عنده علقة، أي شئ. وأصاب ثويب َعْلٌق ابلضم. وكلُّ ما يـُتَـبَـلَُّغ به من العيش فهو ُعْلقَ 

 ابلفتح، وهو ما َعِلَقُه فجذبه.
 (4 -صحاح  - 193)

(4/1529) 

 

به. واجلمع أْعالٌق. وأما قول الشاعر:  والعلق، ابلكسر: النفيس من كل شئ. يقال: علق مضنة، أي ما ُيضَّنُ 
ا يريد به اخلمر، مساها بذلك لنفاستها. 1 فغوِدَر يف ساِب )ٌق ُمَدمٌَّس أريَد به قـَْيلٌ إذا ُذْقَت فاها قلَت ِعلْ  ( فإمنَّ

ية علوق وعالقة. والِعْلَقُة أيضاً: ثوٌب صغرٌي، وهو أوَّل ثوٍب يـُتَّخذ للصيب . والَعلوُق: ما يـَْعَلُق ابالنسان. واملن
: واملُعاِلُق، وهي الناقُة ( وقد علقت بثعلبة العلوق والعلوق2قال املفضل النكرى: وسائلة بثعلبة بن سري )

ا تشمه أبنفها ومتنع لبنها. قال اجلعدى: وما حنىن كمناح العلوق ما ترىب  تُعَطف علي غري ولدها فال ترأمه، وإمن 
 (3غرة تضرب )

_________ 



 سان: أراد سأاب فخفف وأبدل، وهو الزق أو الدن.( يف الل1)
 رورة ".( يف اللسان: " يريد ثعلبة بن سيار فغريه للض2)
 ( يف اللسان: " ماتر من غرة تضرب " قال ابن برى: هذا البيت أورده اجلوهرى تضرب3)

(4/1530) 

 

ترعاه. وقال االعشى: هو الواهب املائة  = وما ابلناقة علوق، أي شئ من اللنب. والَعلوُق: ما تـَْعَلُقه اإلبل، أي
 العلوق حىت الط هبن االمحرار من السمن واخلصب. ويقال ( يقول: رعني1) املصطفاة الط العلوق هبن امحرارا

أراد ابلعلوق الولد يف بطنها، وأراد ابالمحرار حسن لوهنا عند اللقح. والعليق: القضيم. وعلقت اإلبُل الِعضاه 
 ْلقاً، إذا َتَسنَّمتها وتناولتها أبفواهها، وهي إبل عوالق، ومعزى عوالق.تـَْعُلُق ابلضم عَ 

_________ 
 برفع الباء، وصوابه ابخلفض، النه جواب الشرط. وقبله: وكان اخلليل إذا رابىن فعاتبنه مث مل يعتب =
قال: وذلك أن  ( قال ابن برى الذى يف شعر االعشى: أبجود منه أبدم الركاب الط العلوق هبن امحرارا1)

 صدره: االبل إذا مسنت صار اآلدم منها أصهب، واالصهب أمحر. وأما عجز البيت الذى
 هو الواهب املائة املصطفاة * فإنه * إما خماضا وإما عشارا:

(4/1530) 

 

قال الكميت يصف انقته: أو فوق طاوية احلشا رملية إن تدن من فنن االالءة تعلق يقول: كأن قتودى فوق 
ٍر تـَْعُلُق من ورق اجلنة ". والَعليَقُة: البعرُي وحشية. وىف احلديث: " أرواح الشهداء يف حواصِل طرٍي ُخضْ  بقرة

يوج هه الرجل مع قوٍم ميتارون، فيعطيهم دراهم وَعليَقًة ليمتاروا له عليها. قال الشاعر: وقائلٍة ال تـَرَْكنَبَّ َعليَقًة 
الراجز: أرسلها عليقة قال: َعلَّْقت مع فالن َعليَقًة، وأرسلت معه عليقة. قال ومن لذِة الدنيا رُكوُب الَعالِئِق ي

وقد علم أن العليقات يالقني الرقم الهنم يودعون ركاهبم ويركبون، وخيففون من محل بعضها عليها. واملعالق 
ِلُق: الِعالُب الصغاُر، واملعلوق: ما ُعلِ َق به من حلٍم أو عنب وحنوه. وكل شئ علق به شئ فهو معالقه. واملَعا

 وإان لنمضي ابال كف رماحنا إذا أرعشت أيديكم ابملعالقواحدها ِمْعَلٌق. قال الفرزدق: 

(4/1531) 



 

. قال  والعالقة ابلكسر: ِعالَقُة القوس والسوط وحنومها. والَعالَقُة ابلفتح: َعالَقُة اخلصومِة، وَعالَقُة احلبِ 
ما أفناُن رأسِك كالَثغاِم املُْخِلِس والَعالَقُة أيضاً: ما يـُتَـبَـلَُّغ به من عيش.  َوَليِ ِد بعد( : أَعالَقًة أمَّ ال1الشاعر )

ومنه قوهلم: ما هبا من َعالٍق، أي شئ من مرتع. قال االعشى: وَفالٍة كأهنا َظْهُر تـُْرٍس ليس إال الَرجيَع فيها 
وما ترك احلالب ابلناقة َعالقاً، إذا مل يدع يف من ِجرَّهتا. َعالُق يقول: ال جتد اإلبل فيها َعالقاً إال ما تردُّه 

ضرعها شيئا. ورجل عالقية، مثال مثانية، إذا علق شيئاً مل يُقلع عنه. ورجٌل ذو ِمْعالٍق، أي شديد اخلصومة. 
 ( : إنَّ حتت األحجار َحْزماً وجودًا وَخصيماً أَلدَّ ذا معالق2قال الشاعر )

_________ 
 ار االسدي.( هو املر 1)
 ( مهلهل2)

(4/1531) 

 

والعليق، مثال القبيط: نبت يتعلق ابلشجر، يقال له بلفارسية " سرند "، ورمبا قالوا العليقى، مثال القبيطى. 
طويُل الَعْوَلق، أي طويل الَذَنِب. وأْعَلَق أظفاره يف  والعولق: الغول، والكلبة احلريصة. وقوهلم: هذا حديثٌ 

ُد أحب  إيل  من واإلْعالُق: إرسال الَعَلِق على املوضع ليَمصَّ الدم. ويف احلديث: " الَلدو الشئ، أي أنشبها. 
ا. وأْعَلْقُت القوس، اإلْعالِق ". واإلْعالُق أيضاً: الَدْغُر. يقال: أْعَلَقِت املرأُة وهلا من العذرة، إذا رفعتها بيده

قَت: أي جئت بُعَلَق فـَُلَق، وهي الداهية، ال جترى مثال أي جعلُت هلا ِعالَقًة. وقوهلم للرجل: أْعَلْقَت وأفل
َلَق: اجلمع الكثري. ويقال للصائد: أْعَلْقَت فأْدِرك. أي َعِلَق الصيُد يف حبالتك. وَعلَّْقُت الشئ ُعَمَر. ويقال العُ 
اًل غريي وُعلِ َق أخرى رجل امرأة، من عالقة احلب. قال األعشى: ُعلِ ْقُتها َعَرضاً وُعلِ َقْت رَجُ تعليقا. وعلق ال

 غريَها الَرُجُل واْعتَـَلَقُه، أي أحبه.
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ضاً: واملعلقة من النساء: اليت فُِقَد زوجها. وقال تعاىل: }فـََتَذروها كاملَُعلََّقِة{ . وتـََعلََّقُه وتـََعلََّق به، مبعىًن. ويقال أي
لقت معاذة "، يريد لو علقت د اليب االسود الدؤىل: " لو تعلقته. ومنه قول عبيد هللا بن زايتـََعلَّْقُتُه، مبعىن ع

على نفسك معاذة لئال تصيبك عني. وقوهلم: " ليس املتعلق كاملتأنق " أي ليس من يتبلغ ابلشئ اليسري كمن 



للتأنيث فال ينوَّن. قال  ( ، قال سيبويه يكون واحدا ومجعاً، وألفه1يتأنق وأيكل ما يشاء. وعلقى: نبت )
 ج يصف ثورا:العجا 

 (2ور )فحط يف علقى وىف مك
_________ 

( قوله " وعلقى نبت " يف القاموس: والعلقى كسكرى: نبت يكون واحدا ومجعا، قضبانه دقاق عسر 1)
 رضها، يتخذ منه املكانس، ويشرب طبيخه لالستسقاء.

 ( بعده: بني توارى الشمس والذرور2)
 لقاة.ألفه لالحلاق وينون، الواحدة ع وقال غريه:

 وبعري عالق: يرعى العلقى.
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 والعاِلُق أيضاً: الذي يـَْعُلُق الِعضاَه، أي ينتف منها. وإمنا مسي عالقاً ألنه يتعلَّق ابلعضاه لطوله.
 وتـَْعميق البئر وإْعماقها: جعلها َعِميقًة. وقد َعُمَق الرَِكيُّ الُعمُق والَعْمُق: قعر البئر والفجِ  والوادي.  ]عمق[

كالمه، أي تنطََّع. والُعْمُق والَعْمُق أيضاً: ما بـَُعَد من أطراف َعماَقًة. وَعمََّق النظَر يف األمور تـَْعميقاً. وتـََعمََّق يف  
 املفاوز، ومنه قول رؤبة:

بضم العني وفتح امليم: منزل بطريق مكة، والعامة تقول عمق.  ( * والعمق،1وقامتِِ األعماِق خاوي املخرتق )
 يرعاه. وأعامق: موضع. قال الشاعر: قى، بكسر العني: شجر ابحلجاز وهِتامَة. يقال: بعرٌي عاِمٌق، للذىوالعم

 وقد كان منا منزال نستلذه ... أعامق برقاواته فأجاوله
_________ 

 ( بعده:1)
 مشتبه االعالم ملاع اخلفق:
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ذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السالم، وهم أمم العماليق والعمالقة: قوم من ولد عمليق ابن الو  ]عملق[
 فرقوا يف البالد.ت



الُعْنُق والُعُنُق يذكَّر ويؤنَّث. واجلمع األْعناُق. وقوهلم: ُهم ُعُنٌق إليك، أي مائلون إليك ومنتظروك ومنه  ق[]عن
 ( :1قول الشاعر )

 (2إن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيتا )
نة الَعَنِق. وأما قول ابن أمحر: يف رأس خلقاء من َعْنقَاء ُمْشرَِفٍة ال ِق، واألنثى َعْنقاُء بي ِ واألْعَنُق: الطويَل الُعنُ 

َتغى دوهنا َسْهٌل وال َجبُل فإنه يصف جباًل. يقول: ال ينبغي أن يكون فوقها سهٌل وال جبٌل أحصن منها.  يـُبـْ
 الراجز إلبل، وهو سرٌي مسبطر. قالوالَعَنُق: ضرٌب من سري الدابة وا

_________ 
 طب عليا رضى هللا عنه.( خيا1)
 ( قبله: أبلغ أمري املؤمنـ ... ـني أخا العراق إذا أتيتا2)

(4/1533) 

 

اي انق سريى عنقا فسيحا إىل سليمان فنسرتحيا ونصب " نسرتيح " النه جواب االمر ابلفاء. وقد أعنق 
ىل املُعانـََقُة. وقد عانـََقُه، إذا جعل يديه على عنقه وضم ه إالفرس. وفرس ِمْعناٌق، أي جيد الَعَنق. والِعناُق: 

َعَل الداعي الَفالحا والَعناُق:  نفسه. وَتعانَقا واْعتَـَنقا، فهو َعنيُقُه. وقال: وابب خيال طيفك ىل َعنيقاً إىل أن َحيـْ
الفهد. والعناق: الداهيُة، األنثى من ولد املعز، واجلمع أْعُنٌق وُعنوٌق. والَعناُق أيضا: شئ من دواب االرض ك

، أي داهيٍة وأمرًا شديدًا. قال الراجز: ملا متطني على القياقى ال قني منه أذىن عناق يقال: َلِقَي منه ُأُذيَنْ َعناقٍ 
ُتْم ابلَعناِق  أي من احلادى أو من اجلمل. والَعناق: اخليبة، يف قول الشاعر: أمن ترجيح قارية تركتم سباايكم وأُبـْ

 فرتكتم سباايكم وأبتم ابخليبة.األعرايب: يقول: أَفزِْعُتْم ملا مسعتم ترجيَع هذا الطائر  قال ابن

(4/1534) 

 

قاِء طائٌر عظيٌم معروف االسم والعنقاء: الداهية. يقال حلقت به َعْنقاء ُمْغِرٍب، وطارت به الَعْنقاء. وأصل الَعنْ 
علبة بن عمرو. واملعنقة: القالدُة. وقد أْعنَـْقُت الكلَب، جمهول اجلسم. والعنقاء: لقب رجل من العرب، وامسه ث

 ة.أي جعلت يف عنقه القالد
عاقه عن كذا يعوقا، واعتاقه، أي حبسه وصرفه عنه. وعواِئُق الدهر: الشواغُل من أحداثه. والتـََعوُُّق:  ]عوق[

أي ذو تعويق وتربيث الصحابه، ألنَّ األمور حتبسه التثبُُّط. والتَـْعويُق: التثبيُط. ورجٌل ُعَوٌق وُعَوَقٌة مثال مُهََزٍة، 



القت، أي مل تلصق بقلبه. والعيوق: جنم أمحر مضئ يف طرف اجملرَّة عن حاجته. وما عاَقِت املرأة عند زوجها وال
األمين، يتلو الثراي ال يتقدمه. وأصله فيعول، فلما التقى الياء والواو واالوىل ساكنة صارات ايء مشددة. ويعوق: 

 صنم كان القوم نوح عليه السالم.
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الَعْوَهُق: الطويُل يستوي فيه الذكر واالنثى. قال الزفيان: وصاحىب ذات هباب دمشق خطباء ورقاء  ]عهق[
( وقال آخر يصف قوسا: إنك لو شاهدتنا ابالبرق يوم نصاىف كل عضب خمفق وكل صفراء 1السراة عوهق )
رام النجائب. وأنشد ن العوهق: اسم مجل كان يف الزمن االول تنسب إليه ك( وزعم اخلليل أ2طروح عوهق )

 يف وصف انقة: قرواء فيها من نبات العوهق ضرب وتصفيح كصفح الرونق وأما قول الراجز:
 ( كلوِن الَعْوَهقِ 3يـَتَـبَـْعَن َوْرقاَء )

 فيقال: هو اخلُطاف اجلبلي، ويقال الغراب
_________ 

 شق( : وصاحىب ذات هباب دمشق كأهنا بعد الكالل زورق( رواه يف مادة )دم1)
 ( بعده:2)

 تضج احلاميات الزهق
 ( يف اللسان: " يتبعن سوداء ". =3)
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، ويقال الثور الذي لونه إىل السواد ما يكون، ويقال الالزورد، ويقال البعري االسود اجلسم. وقلُت األسود
ُق؟ فقال: الطويل من الربد. وأنشد: كأنىن ضمنت هقال عوهقا أقتاد رحلى أو ألعرايب  من بين ُسَليم: ما الَعْوهَ 

 كدرا حمنقا
َقُة: ساحل البحر وانحيته، ذكره أبو عبيد يف املصنف. ]عيق[  الَعيـْ

 فصل الغني
. تقول منه: غبقت الرجل أعبقه ابلضم، فاعتبق هو. ]غبق[  الَغبوُق: الُشرُب ابلعشي 

_________ 



بيوم ذى مسوم مفلق بني عنيزات وبني اخلرنق تلوذ منه خبباء ملزق ابالرض مل يكفأ ومل يروق = وقبله: ظلت 
 ك تشكو آزابت مغلق وحاداي كالسيذنوق االزرق يتبعن سوداء كلون العوهق ال حقة الرجل بيون املرفقإلي
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َرْت. وشابٌّ َغْيَدٌق وَغْيداٌق، أي انعٌم املاء الَغَدُق: الكثري. وقد غِدقْت عنُي املاء ابلكسر، أي َغزُ  ]غدق[
: َغْيداٌق. قال أبو زيد: أوله حسل، مث غيداق، مث مطبخ، مث يكون ضبا مدركا. ومل يذكر  ويقال لولد الضب 

 ات.اخلضرم بعد املطبخ، وقد ذكره خلف االمحر. والغياديق: احلي
قول أىب النجم: فأصبحوا يف املاء واخلنادق من بني َغِرَق يف املاء َغَرقاً، فهو غرق وغارق أيضا. ومنه  ]غرق[

ول وطاف غارق وأغرقه غريه وَغرََّقُه، فهو ُمَغرٌَّق وَغريٌق. وجلاٌم ُمَغرٌَّق ابلفض ة، أي حمل ى. والتغريق: القتل. مقت
 قال االعشى:

عام القحط، ذكرا كان ( * وذلك أن القابلة كانت تغرق املولود يف ماء السلى 1لقوابل )أال ليت قيسا غرقته ا
 ومنه قول ذى الرمةأو أنثى حىت ميوت. مث جعل كل قتل تغريقا. 

_________ 
 ( صدره:1)

 أطورين يف عام غزاة ورحلة:
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إذا غرقت أرابضها ثىن بكرة بتيهاء مل تصبح رءوما سلوهبا واالرابض: احلبال. والبكرة: الناقة الفتية. وثنيها: 
ا مل تعطف على ولدها ملا حلقها من التعب. وأغرق النازع يف القوس، أي استوىف مدَّها. بطنها الثاين. وإمن

إذا خالطها مث سبقها. واْغرِتاُق النَفس: استيعابه يف الزفري. لفرُس اخليَل، واالسْتغراُق: االْستيعاُب. واْغرَتََق ا
ن اللنب وغريه واجلمع ُغَرٌق. ذكره أبو عبيد يف املصنف، واْغَرْوَرَقْت عيناه: دمعتا. والُغْرَقُة ابلضم، مثل الُشربة م

 (2ود )( جمه1الطعم ) وأنشد للشماخ يصف االبل: تصحى وقد ضمنت ضراهتا غرقا من انصع اللون حلو
_________ 

 ( ويروى: " حلو غري جمهود ".1)
وهى القليل من اللنب قدر ( يف ديوانه " تصبح ... عرقا " ابملعجمة واملهملة. فاالول مجع غرقة ابلضم، 2)



القدح، وقيل هي الشربة من اللنب. والثاىن اللنب، ومسى بذلك النه عرق يتحلب يف العروق حىت ينتهى إىل 
 لضرع.ا
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 ( يصف غواصا:1والغرنيق، بعضم الغني وفتح النون، من طري املاء طويل العنق. قال اهلذىل )
وصف هبا الرجال فواحدهم غرنيق وغرنوق، بكسر الغني وفتح النون ( * وإذا 2أزل كغرنيق الضحول عموج )

 انيق والغرانقة.لغرانق ابلفتح، والغر فيهما. وغرنوق ابلضم وُغراِنٌق، وهو الشابُّ الناعم، واجلمع ا
ه الَغَسُق: أول ظلمة الليل. وقد غَسق الليل يـَْغِسُق، أي أظلم. والغاسُق: الليُل إذا غاب الشفق. وقول ]غسق[

( َغْسقاً: 3وتعاىل: }ومن شر غاِسٍق إذا َوَقَب{ قال احلسن: الليل إذا دخل، ويقال إنه القمر. وَغَسَقْت عينه )
 ، إذا سال منه ماء أصفر.أظلمت. وَغَسَق اجلرح َغَسقاانً 

_________ 
 .56: 1( هو أبو ذؤيب اهلذىل. ديوان اهلذليني 1)
 ( صدره:2)

 : أرسح. والضحول: مجع ضحل، وهو املاء القليل. وعموج: يتعمج ويلتوى.أجاز إلينا جلة بعد جلة * أزل
الغساق، كسحاب، كة: أظلمت أو دمعت. و ( يف القاموس: غسقت عينه كضرب ومسع غسوقا وغسقاان حمر 3)

 وشداد
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يشدد. وقرأ أبو عمرو: }إال وأغسق املؤذن، أي أخَّر املغرب إىل َغَسِق الليل. والَغسَّاُق: البارد املَْنْتُ، خيفف و 
 محيما وغساقا{ ابلتخفيف، والكسائي ابلتشديد.

بل كل قال ابن األعرايب: يقال: ظلَّ يـَتَـَغفَُّق الشراَب، إذا شربه يومه أمجع. قال: والَغْفُق: أن ترد اال ]غفق[
 رجُع. وأنشد لرؤبة:ساعة. قال الراجز: يرعى الغضى من جانىب مشفق غبا ومن يرع احلموض يغفق واملغفق: امل

: املنَعَطُف. وأنشد لرؤبة:من بـُْعِد مغزاى وبعد املغفق * قال: واملنعفق: املُنَصَرُف. وقال األص  معي 
 ( *1حىتَّ تردَّى أْرَبٌع يف املنغفق )

_________ 



 عده:( ب1)
غة والرجز. قال يف أبربع ينزعن أنفاس الرمق * يف القاموس: املنعفق ابلعني املهملة، وغلط اجلوهرى يف الل

أمني. وقال يف العني املهملة: املنعفق:  الوشاح: فالعهدة على ابن االعرايب واالمسعى االمامني اجلليلني، والناقل
لغتان. ولعلهما من غفق احلمار االاتن ابلغني والعني، إذا املنعطف واملنصرف عن املاء. فجزم به هنا، فهما 

 أاتها مرة بعد مرة.
 (4 -صحاح  - 194)
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 أغَلقت الباب فهو ُمْغَلٌق، واالسم الَغْلُق، ومنه قول الشاعر: ]غلق[
وابب إذا ما ماَل للَغْلِق َيْصِرُف * ويقال: هذا من َغَلْقُت الباب َغْلقاً، وهي لغة رديئة مرتوكة. قال أبو األسود 

ا لدار َمْغلوُق وَغلَّ َيْت وال أقول لباب االدؤيل: وال أقوُل ِلِقْدِر القوِم قد َغلِ  قُت األبواب، شدد للكثرة. ورمبَّ
قالوا: أْغَلْقُت األبواب. قال الفرزدق: مازلت أفتح أبوااب وأغلقها حىت أتيت أاب وعمرو بن عمار قال أبو حامت 

، ، مثل قارورٍة فـُُتحٍ السجستاين: يريد أاب عمرو ابن العالء. وابب غلق، أي مغلق، وهو فعٌل مبعىن َمْفعولٍ 
َغَلُق ابلتحريك: امِلغالُق، وهو ما يُغلق به الباب، وكذلك املُْغلوُق ابلضم. واملَغاِلُق: األزالم، وجذٍع ُقُطٍل. وال

 (1وكلُّ سهٍم يف امليسر مغلق. قال لبيد: وجزور أيسار دعوت حلتفها مبغالق متشابه أجسامها )
_________ 

 ها ". وروى اخلطيب: " أعالمها "( يف اللسان: " أجرام1)
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وغلق الرهن غلقا، أي استحقَّه املرهتن، وذلك إذا مل يـُْفَتَكْك يف الوقت املشروط. ويف احلديث: " ال يـَْغَلُق 
ب ن فِنشالَرْهُن ". قال زهري: وفاَرقـَْتَك بَرْهٍن ال ِفكاَك له يوم الوداِع فأمسى الَرْهَن قد َغِلقا ويقال: احتدَّ فال

يف ِحدَّته وَغِلَق. وَغِلَق ظهر البعري لكثرة الَدَبِر َغَلقاً ال يربأ. واْستَـْغَلَق عليه الكالم، أي اْرتُِتَج عليه. وكالٌم 
غلق، أي مشكل. وغالق: اسم رجل من بىن متيم. وإهاب مغلوق، إذا جعلت فيه الِغْلَقُة حني يعطن. قال ابن 

 ئف.ل الطاالسكيت: وهى شجرة يعطن هبا أه
الَغْلَفُق: اخلضرة على رأس املاء، ويقال نبٌت ينبت يف املاء ذو ورق عراض. قال الزفيان: ومهل طام  ]غلفق[



عليه الغلفق ينري أو يسدى به اخلدرنق وعيش َغْلَفٌق، أي رَِخيٌّ. وقوٌس َغْلَفٌق، أي رخوة. قال الراجز: حيمل 
 الالم يف هذه احلروف زائدة. ويقال:فرع شوحط مل متحق ال كزة العود وال بغلفق 
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( فهي َغِمَقٌة، أي ذات نًدى وثَِقٍل. 1الَغَمُق، ابلتحريك: ركوُب النَدى األرَض. وقد َغِمَقِت األرُض ) ]غمق[
 رة االنداء عليه.وليلٌة َغِمَقٌة: لَِثَقٌة. ونباٌت َغِمٌق، إذا وجدت لرحيه مَخًَّة وفسادًا من كث

( للجوع واالمالق 2حكلية صوت الغرب. فإن نكرته نونت. قال القالخ بن حزن: معاود ) غاق: ]غيق[
يغضب إن قال الغرب غاق أبعد كن هللا من نياق وغيق الرجل يف رأيه تـَْغييقاً، إذا اختلط فلم يثبت على شئ. 

 عن أىب عبيد.
_________ 

 الرض، مثلثة ".( يف القاموس: " وقد غمقت ا1)
برى: صواب إنشاده: " معاودا للجوع "، الن قبله: انفد هداك هللا من خناق وصعدة العامل ( قال ابن 2)

 للرستاق أقبل من يثرب يف الرفاق معاودا للجوع واالمالق
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 فصل الفاء
َفَتَق. وفـَْتُق املسك بغري  ]فتق[ تَـَفتََّق وانـْ ه: استخراج رائحته فتقت الشئ فتقا: شققته. وفـَتـَّْقُتُه تـَْفتيقاً مثله، فـَ

 ( :1الشاعر )بشئ تدخله عليه. قال 
( * والَفْتُق: شقُّ عصا اجلماعة ووقوع احلرب بينهم. والَفْتُق أيضاً: عل ٌة 2كما فـََتَق الكافوَر ابمِلْسِك فاتُِقْه )

َفِتَقُة  الَفْرِج، خالف الَرْتقاء. ونتوٌء يف مراقِ  البطن. والَفَتُق ابلتحريك: مصدر قولك امرأٌة فـَْتقاُء، وهي املُنـْ
 ( :3لصبُح. والَفَتُق أيضاً: اخلصب. قال الراجز )والَفَتُق: ا

َفَتَق عنهم الغيم. قال ابن 4مل ترج رسال بعد أعوام الفتق ) ( * تقول منه: فَِتَق، ابلكسر. وأفْـَتَق القوُم، إذا انـْ
 السكيت: أفْـَتَق قرن الشمس، إذا

_________ 
 ( الراعى.1)



 ره:( صد2)
 هلا فأرة ذفراء كل عشية

 ( رؤبة:3)
 ( قبله:4)

 أتوى إىل سفعاء كالثوب اخللق:
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أصاب فتقا يف السحاب فبدا منه. وقد أفْـتَـْقنا، إذا صادفنا فـَْتقاً، وهو املوضع الذي مل مُيطر وقد ُمِطَر ما 
عية رب انصح شفيق يظل حتت الفنن ( : إن هلا يف العام ذى الفتوق وزلل النية والتصفيق ر 1نشد )حوله. وأ

الوريق يشول ابحملجن كاحملروق قوله " هلا " يعىن لالبل. وذو الفتوق: القليل املطر. وزلل النية: أن تزل من 
ابلكالم. ورجل فتيق اللسان، على موضع إىل موضع لطلب الكال. وامرأة فتق، بضم الفاء والتاء، أي متقتقة 

ل أيضاً: مجٌل َفتيٌق، إذا تـََفتََّق مِسَناً. عن االصمعي. قال: والصبُح الَفتيُق، هو فعيل، أي حديد اللسان. ويقا
املشرق. والفيتق: النجار، وهو فيعل. ومنه قول االعشى: والبد من جار جيري سبيَلها كما َسَلَك الَسكِ يَّ يف 

 لسكى: املسمار.الباب فيتق وا
_________ 

 ( اليب حممد احلذملى1)
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َفَرَق واْفرَتََق وتـََفرَّقَ  ]فرق[ . وأخذت فـََرْقُت بني الشيئني أفْـُرُق فرقا وفرقاان. وفرقت الشئ تفريقا وتـَْفرَِقًة، فانـْ
حقى منه ابلتفاريق. وقول الشاعر: أشهد ابملروة يوما والصفا أنك خري من تفاريق العصا قال ابن االعرايب: 

ر الساجور اختذت منه االواتد، فإذا كسر الوتد اختذ منه عران العصا تكسر فيتخذ منها ساجور، فإذا كس
ف. وقول تعاىل: }وقرآانً فـََرْقناُه{ من خفََّف البخاتى، فإذا فرض رأسه اختذت منه التوادى تصر هبا االخال

معروٌف ابملدينة، وهو ستة  قال: بيـَّنَّاُه، من فـََرَق يـَْفُرُق، ومن شدَّد قال: أنزلناه ُمَفرَّقاً يف أايم. والَفْرُق: مكيالٌ 
اجلمع عشر رطال، وقذ حيرك. قال خداش ابن زهري: أيخذون االرش يف إخوهتم فرق السمن وشاة يف الغنم و 

 فرقان. وهذا اجلمع قد يكون هلما مجيعا، مثل بطن وبطنان، ومحل ومحالن. وأنشد أبو زيد:
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حتلب يف حملبني أو ثالثة تصف بينها. والفرقان: القرآن،  ( * قال: والصف أن1* ترفد بعد الصف يف فرقان )
به بني احلق والباطل فهو فـُْرقاٌن، فلهذا قال تعاىل: }ولقد آتينا موسى وهاروَن الُفْرقاَن{ . والُفْرُق  وكل ما فـُرِ قَ 

 أيضاً: الُفْرقاُن، ونظريه اخلسر واخلسران. قال الراجز:
طاب االسم من فارقْـُتُه ُمفارَقًة وفراقا. والفاروق: اسم مسى به عمر بن اخل ومشركى كافر ابلفرق * والُفْرَقُة:

رضى هللا عنه. واملفرق واملفرق: وسط الرأس، وهو الذى بفرق فيه الشعر. وكذلك َمْفِرُق الطريق وَمْفَرَقُه، 
م جعلوا كلَّ موضع منه َمْفرِقاً، فجمعوه  للموضع الذي يتشعب منه طريٌق آخر. وقوهلم للمفِرِق مفاِرٌق، كأهنَّ

ه له طريق  ان. وفـََرَقِت الناقة أيضاً تـَْفُرُق ُفروقاً، إذاعلى ذلك. وفـََرَق له الطريق، أي اجتَّ
_________ 

 ( قبله: وهى إذا أدرها العيدان وسطعت مبشرف شبحان أراد ابلصف قدحني. يروى " ابلفرقان "1)
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 ( :1ذلك االاتن. وأنشد االصمعي )أخذها املخاض فند ْت يف األرض، وك
ا شبَّهوا السحابة اليت تنفرد من السحاب هبذه الناقة، ومنجنون كاالاتن الفارق * واجلمع فوارق وفرق. ورمبَّ 

فيقال فارق. قال عبد بىن احلسحاس يصف سحااب: له فرق منه ينتجن حوله يفقئن ابمليث الدماث السوابيا 
جيلو غوارهبا تبوج الربءق والظلماء علجوم فجعل له سواىب كسواىب االبل، وقال ذو الرمة: أو مزنة فارق 

كالم. والفرق ابلتحريك: اخلوف، وقد َفِرَق ابلكسر. تقول َفرِْقُت منك، وال تقل َفرِقْـُتَك. وامرأٌة اتساعا يف ال
 وُربَّ َفروَقٍة يُدعى ليثا ". َفروَقٌة ورجل فروقة أيضا، والمجع له. ويف املثل: " ُربَّ َعَجَلٍة هَتَُب رَيْثاً،

_________ 
 ارق ومنجنون كاالاتن الفارق من أثل ذات العرض واملضايق( لعمارة بن طارق: اعجل بغرب مثل غرب ط1)
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والفرق أيضا: تباعد ما بني الثَِنيـََّتنْيِ وما بني املَْنِسمنِي، عن يعقوب. والَفَرُق أيضاً يف اخليل: إشراف إحدى 
لوركني على األخرى، وهو ُيكره. والفرُس أفْـَرُق. ويقال ديٌك أفْـَرُق بنيِ  الَفَرِق، للذي ُعرفُُه َمْفروٌق. ورجٌل ا

أفْـَرُق للذي انصيته كأهنا َمْفروَقٌة بنيِ  الَفَرِق. وكذلك اللحية. ومجع الرق أفراق. قال الراجز: ينفض عثنوان كثري 
قال: والَفَرُق أيضاً من قوهلم: هذه أرٌض َفرَِقٌة، ويف نبتها فـََرٌق، إذا كان متفر ِقاً االفراق تنتح ذفراه مبثل الدرايق 

ومل يكن منصال. ويقال: هو أبني من فـََرِق الُصبح، لغة يف فـََلِق الصبح. والفرق ابلكسر: القطيع من الغنم 
هبذا البيت رجال من بىن منري العظيم. قال الراعى: ولكنما أجدى وأمتع جده بفرق خيشيه هبجهج انعقه يهجو 

يلقب ابحلالل، وكان عريه إببله، فهجاه الراعى وعريه أبنه صاحب غنم، ومدح إبله. يقول: أمتعه جده، أي 
 حظه ابلغنم، وليس له سواها. أال ترى إىل قوله قبل هذا البيت:
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لفرق: الفلق من الشئ إذا انفلق، ومنه قول ( احلالل ومل يكن ليجعلها ال بن اخلبيثة خالقه وا1وعريين االبل )
َفَلَق فكان كلُّ ِفْرٍق كالطوِد العظيم{ . وذات فرقني، الىت يف شعر عبيد بن االبرص )تعاىل: }فا ( : هضبة 2نـْ

بني البصرة والكوفة. والفرقة: طائفة من الناس، والَفريُق أكثر منهم. ويف احلديث " أفاريُق العرب "، وهو مجع 
موُم من محاه، أي أقبل. قال أعرايب آلخر: ما مجع فرقة. قال االصمعي: أفْـَرَق املريض من مرضه، واحملأْفراٍق 

أمار إفراق املورود؟ فقال الرحضاء. يقول: ما عالمة برء احملموم؟ فقال: العرق. وانقة مفرق، أي فارهتا ولدها 
الَفريَقِة صفيت  ( لوُن مِجاِمِه لونُ 3َكبري: ولقد َوَرْدَت املَاء )مبوت. والَفريَقُة: متٌر يُطبخ حُبْلبٍة للنُـَفساء. قال أبو  

 للمدنف
_________ 

 ( يف املخطوطات: " وعريين تلك احلالل "1)
 ( البيت الذى يف شعر عبيد هو قوله: فراكس فثعيلبات فذات فرقني فالقليب2)
 اطب املرى( قال ابن برى: صوابه: " ولقد وردت املاء " بفتح التاء، النه خي3)
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والفريقة من الغنم: أن تتفرََّق منها قطعة شاة أو شااتن أو ثالث شياٍه فتذهب حتت الليل عن مجاعة الغنم. 
( ومفرق النعم هو الَظِرابُن، ألنَّه إذا 2( : وذفرى ككاهل ذيخ اخلليف أصاب فريقة ليل فعااث )1) قال الشاعر



اَم األسد، وهو ُمَعرٌَّب " پروانك " فسا بينها وهى جمتمعة تفرقت. وال فرانق: الربيد، وهو الذى يُنذر قد 
ا مسُّوا دليل اجليش ابلفارسية. قال امرؤ القيس: وإين ِ أذيٌن إن رََجْعُت مُمَلَّكاً  بَسرْيٍ ترى منه الُفراِنَق أْزَورا ورمبَّ

 ُفرانِقاً. وإفريقية: اسم بالد.
القطعة من العجني، وأصله ابلفارسية " برازده "، وبه مسى الفرزدق،  الفرزدق: مجع فرردقة، وهى ]فرزدق[

ا أصول حذفت آخر حرف وامسه مهام. فإذا مجعت قلت فرازق، الن االسم إذا كان على مخسة أحرف كله
 منه يف اجلمع،

 ( كثري.1)
تواىل الزمام إذا ما ( قال ابن برى: واخلليف: الطريق بني اجلبلني. وصواب إنشاده " بذفرى "، الن قبله: 2)

 ونت ركائبها واحتثثن احتثااث
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من حروف الزايدات، وكذلك يف التصغري. وإمنا حذفت الدال من هذا االسم الهنا من خمرج التاء، والتاء 
فكانت ابحلذف أوىل، وإال فالقياس فرازد. وكذلك التصغر فريزق وفريزد، وإن شئت عوضت يف اجلمع 

ان يف االسم الذى على مخس: أحرف حرق واحد زائد كان ابحلذف أوىل، مثل مدحرج والتصغري. فإن ك
 جلمع والتصغري.وجحنفل، قلت دحريج وجحيفل، واجلمع دحارج وجحافل وإن شئت عوضت يف ا

َفَسَقِت الرطبة، إذا خرجت عن قشرها. وَفَسَق الرجل يـَْفُسُق ويـَْفِسُق أيضاً، عن األخفش، َفْسقاً  ]فسق[
قاً أي َفَجَر. يقال َفَسَق عن أمر ربِ ه، أي خرج. قال: وهذا كقوهلم: اختم عن الطعام، أي عن مأكله اختم. وُفسو 

عرايب: مل يسمع قط يف كالم اجلاهلية وال ىف شعرهم فاسق. قال: وهذا وملا رد هذا االمر فسق. قال ابن اال
رة. ويقال يف النداء: اي ُفَسُق واي ُخَبُث. عجب، وهو كالم عريب. والفسيق: الدئم الفسق. والفويسقة: الفأ

فينعتونه يريد: اي أيُّها الفاسق، واي أيها اخلبيت. وهو معرفة. يدل على ذلك أهنم يقولون: اي فسق اخلبيث، 
 اباللف والالم. وتقول للمرأة: اي َفساِق، مثل َقطاِم.
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ل أبو عمرو: النتشار النفِس واحِلرُص. وقد َفِشَق نشاط. وقاالَفَشُق ابلتحريك والشني معجمة: ال ]فشق[
 ابلكسر. وفشقه، أي ابغته.



الفقفقة: نباح الكلب عند الفرق. ورجل فقاقة ابلتخفيف، أي أمحُق ُهَذرٌَة. وكذلك فـَْقفاَقٌة وفـَْقفاٌق.  ]فقق[
 وانفق الشئ افقفاقا، أي انفرج.

َفَلَق وتـََفلََّق. ويف رِجله فُلوٌق، أي ليُق مثل( الشئ فلقا: شققته. والتَـفْ 1فلقت ) ]فلق[ َلْقُتُه فانـْ ه. يقال: فـَ
شقوٌق. ويقال: كلَّمين من فـَْلِق فيه. والَفَلُق ابلتحريك: الصبُح بعينه. قال ذو الرمة يصف الثور الوحشى: حىت 

 ( هاديه يف أخرايت الليل منتصب2إذا ما اجنلى عن وجهه فلق )
_________ 

 ب نصر وضرب.لشئ، من اب( فلقت ا1)
 ( قال ابن برى: الرواية الصحيحة:2)

 حىت إذا ما جال عن وجهه شفق * الن بعده: أْغباَش ليٍل مَتاٌم كان طاَرَقه تطخطخ الغيم حىت ما له جوب
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ه. والَفْلُق : فـََلَق الصبَح فاِلُقُه. وأما قوله تعاىل: }قل أعوذ الَفَلِق{ فيقال هو الصبح، ويقال اخلَْلُق كلُّ يقال
أيضاً: املطمئن  من األرض بني الربوتني، ومجعه فلقان مثل خلق وخلقان. ورمبا قالوا: كان ذلك بفاِلِق كذا 

َلُق أيضاً: ِمْقَطَرُة السج ان. والَفْلق: الشقُّ، يقال مررت جَبرٍَّة وكذا، يريدون املكان املنحدر بني الربوتني. والفَ 
م: صار البيُض ِفالقاً وُفالقاً، أي صار أْفالقاً. والِفْلُق ابلكسر: الداهيُة واألمُر فيها فُلوٌق، أي شقوٌق. وقوهل

وكراع:  -كراع العكلى   العجُب. تقول منه: أفلق الرجل وافتلق. وشعر مفلق: قد جاء ابلفلق. قال سويد بن
لفلق أيضاً: القضيب ُيشقُّ اسم أمه، واسم أبيه عمري: إذا عرضت داوية مدهلمة وغرد حاديها فرين هبا فلقا وا

ابثنني فيعمل منه قوسان، يقال لكل واحد منها فلق. والفلقة أيضا: الكسرة. يقال: أعطين ِفْلَقَة اجلَفنِة، وهي 
 ( ، وهى الداهية،1َلَق )نصفها. وقوهلم: جاء بُعَلَق فُـ 

_________ 
 ( وجاء بعلق فلق كزفر، وينوانن1)
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لرجل: أْعَلَقْت وأفْـَلَقْت، أي جئت بُعَلَق فـَُلَق. ومرَّ يـَْفَتِلُق يف عْدوه، أي أييت ابلعجب من رى. يقال منه لال جت
شدَّته. والَفليَقُة: الداهيُة. والعرب تقول: اي للَفليَقِة! والَفليُق يف جراِن البعري: املوضع املطمئنُّ عند جمرى 



 ( :1احللقوم. وأنشد االصمعي )
( * والفليق ابلضم والتشديد: ضرٌب من اخلوخ يـَتَـَفلَُّق عن نواُه. واملَُفلَُّق منه: 2لضلع )ة أجرد كالرمح افليق

َلُق: اجليش، واجلمع الفيالق.  اجملفَّف. والَفيـْ
ٌق. قال الشاعر تـََفنََّق الرجُل، أي تنع م. وفـَنـََّقُه غريه تـَْفنيقاً وفانـََقُه مبعىًن، أي نعَّمه. يقال: عيٌش ُمفانِ  ]فنق[

 ( يصف اجلواري ابلَنعمة: زاهنن الشفوف ينضخن ابملسك وعيش مفانق وحرير3)
_________ 

 ( اليب حممد الفقعسى.1)
 ( قبله: بكل شعشاع كجذع املزدرع وبعده: جد إبهلاب كتضرمي الضرع2)
 ( عدى بن زيد.3)
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 وانقة فنق، أي فنية مسينة. قال الراجز:
وامرأة فنق، أي منع مٌة. والفنيُق: الفحل املُْكَرُم. قال أبو زيد: هو اسم من ( * 1تنشطته كل هرجاب فنق )

 أمسائه، واجلمع فنق. ذكره يف كتاب االبل. وقال ابن دريد: واجلمع أفناق.
: فالن يتفيهق يف كالمه، وذلك إذا توسَّع فيه وتنطَّع. قال: وأصله الَفَهُق، وهو االمتالء، قال القراء ]فهق[
َفِهُق: الواسع. وأنشد: والعيس فوق ال حب معبد غرب احلصى منفهق كأنَّه م أل به فمه. قال أبو عمرو: املُنـْ

. قال االعشى: تروح على آل احمللق عمرد وفهق االانء ابلكسر يفهق فـََهقاً وفـَْهقاً، إذا امتأل حىتَّ يتصبب
 ( الشيخ العراقى تفهق2جفنة كجابية )

_________ 
صواب إنشاده على ما يف رجزه: تنشطته كل مغالة الوهق مضبورة قرواء هرجاب فنق ( قال ابن برى: و 1)

 مائرة الضبعني مصالب العنق
 (4صحاح  195( ويروى: " كجابية السيح " وابلشني = )2)
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وهو وأفهقت السقاء: مالته. والفاهقة: الطعنة اليت تـَْفَهُق ابلدم، أي تتصبب. والفهقة: عظم مركب العنق، 
 أول الفقار. وفَـَهْقُت الرجل، إذا أصبت فهقته.

إنَّ هللا ال َيْسَتْحيي أن يضرَب مثاًل ما بعوضًة فما فوَقها{ قال ( . وقوله تعاىل: }1فـَْوَق: نقيض حتَت ) ]فوق[
ُهم أبو عبيدة: فما دوهَنا، أي أعظم منها، يعين الُذابب والعنكبوت. وفاَق الرجل أصحابه يفوقـُُهْم، أي َعال

ذا كانت نفسه ( ، إ2ابلشرف. وفاَق الرجُل ُفواقاً، إذا شخصت الريُح من َصدره. وفالٌن يَفوُق بنفصه فؤوقا )
 على اخلروج، مثل َيريُق بنفسه. والفوُق: موضع الوَتر من السهم، واجلمع

_________ 
احلوض الذى جيىب فيه  = تصحيف. والسيح: املاء الذى يسيح على وجه االرض، أي يذهب وجيرى. واجلابية:

 املاء، أي جيمع، ومجعها جواب. والصواب أنه يروى ابجملمة واملهملة.
 امسا وظرفا مبنيا، فإذا أضيف أعرب. ( يكون1)
 ( وفواقا، عن القاموس.2)
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. واألفْـَوُق: أفواق وفوق. تقول فقت السهَم فاْنفاَق، أي كسرَت ُفوَقُه فانكسر. وفـَوَّقْـُتُه أي جعلت له ُفوقاً 
فالٌن أبفْـَوَق انِصٍل، أي بسهٍم منكسٍر ال َنْصل فيه، أي  السهُم املكسوُر الفوِق. قال األصمعي: يقال رجع

ْقُتُه أيضاً. وال يقال أفْـَوقْـُتُه،  رجع حبظٍ  ليس بتماٍم. وأفـَْقُت السهَم، أي وضعُت فوَقُه يف الوَتر ألرمَي به، وأْوفـَ
 من صدره، والُفواُق اُق: الذي أيخذ اإلنسان عند النزع، وكذلك الريُح اليت َتْشَخصُ وهو من النوادر. والُفو 

والَفواُق: ما بني احللبتني من الوقت، الهنا حتلب مث ترتك سويعة يرضعها الفصيل لتدر مث حتلب. يقال: ما أقام 
هلا من ُفواٍق{ يقرأ ابلفتح والضم، عنده إال فواقا. وىف احلديث: " العيادة قدر فواق انقة ". وقوله تعاىل: }ما 

 وإفاَقٍة. والفيَقُة ابلكسر: اسم اللنب الذي جيتمع بني احلَلبتني، صارت الواو ايًء أي ما هلا من َنظرٍة وراحةٍ 
حىتَّ إذا فيَقٌة يف َضرِعها اجتمعْت جاءْت لرُتِضَع ِشقَّ النفِس لو  6لكسرة ما قبلها. قال األعشى يصف بقرة 

 َرضعا
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مثل شرب وأشبار، مث أفاويُق. قال ابن مَهام الَسلويل: وَذمُّوا لنا الدنيا وهم  -( مث أفواق، 1واجلمع فيق )
يُق أيضاً: ما اجتمع يف السحاب من ماء، فهر ميطر ساعة بعد يـَْرِضعوهَنا أفاريق حىت ما يدر هلا ثـَْعُل واألفاو 

ها ِسجاَل الِنطاِف عليه ِغزارا أي تَِثجُّ أفاويُقها على الَثور الوحشي  ساعة. قال الكميت: فباَتْت تَِثجُّ أفاويقُ 
أىب عمرو. كِسجال النطاف. وأفافت الناقة تفيق إفاقة، أي اجتمعت الفيقة يف ضرهبا، فهى مفيق ومفيقة، عن 

، إذا شرب اللنب كذلك. ومنه واجلمع مفاويق. وفـَوََّقْت الفصيَل، أي سقيُته اللنَب ُفواقاً ُفواقاً. وتـََفوََّق الفصيلُ 
حديث أىب موسى، أنه تذاكر هو ومعاذ قرائة القرآن فقال أبو موسى: " أما أان فأتفوقه تفوق اللقوح " أي ال 

يئا بعد شئ يف آانء الليل والنهار. والفاقة: الفقر. واحلاجُة. واْفتاَق الرجل، أقرأ جزئي مبرة، ولكين أقرأ منه ش
 ق.أي افتقر. وال يقال فا

_________ 
 ( يف القاموس: واجلمع فيق ابلكسر، وفيق كعب، وفيقات، وأفواق. ومجع اجلمع أفاويق.1)
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 والفائق: موصل العُنِق يف الرأس، فإذا طال الفاِئُق طال العنق. واْسَتفاَق من مرضه ومن ُسْكره وأفاَق مبعىًن.
 فصل القاف

( يصف إبال ابلسرعة: كأن أيديهن 2ملستوى، يقال قاع قرق. وقال )( الراء: املكان ا1القرق بكسر ) ]قرق[
 ابلقاع القرق أيدى جوار يتعطني الورق

_________ 
( يف القاموس: القرق ككتف، والقرق كجبل: املكان املستوى. وقاع قرق. وقرق كفرح: سار فيه، أو يف 1)

 املهامه.
: وقول اجلوهرى: قال 809تكملة الصغاىن ص ( يف بعض نسخ الصحاح املخطوطة " قال رؤبة " وىف 2)

رؤبة يصف إبال ابلسرعة: كأن أيديهن ابلقاع القرق أيدى جوار يتعاطني الورق ليس الرجز لرؤبة، والرجز الذى 
 لرؤبة شاهد على القرق قوله واسْت اعراق السفا على القيق وانتسجت يف الريح بطنان القرق
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( الحقة الرجل عنود املرفق 2( : يتبعن ورقاء كلون العوهق )1. وأنشد االصمعي )القربق: اسم موضع ]قربق[
( االدفق ورواه أبو عبيدة: " 3من مغبق ما شربت بعد طوى القربق من قطرة غري النجاء )اي ابن رقيع هل هلا 

معرب. يعىن  الكربق " ابلكاف وابلقاف أيضا، وقال هو البصرة. وقال النضر بن مشيل: هو احلانوت، فارسي
 كلبه.

_________ 
وفيه أيضا قربق كجندب: دكان  ( قوله " وأنشد االصمعي " أي اليب قحفان العنربي، كما يف القاموس.1)

 . مصحح املطبوعة االوىل.البقال، معرب كربه اهـ
ابن معية ( قال ابن برى: الرجز لسامل بن قخفان، وقال أبو عبيد: اي ابن رقيع وما بعده للصقر بن حكيم 2)

ن الربعي. قال ابن برى: والذى يروى للصقر بن حكيم: قد أقبلت طواميا من مشرق تركب كل صحصحا
 أخوق وبعد قوله اي اين رقيع:

 هل أنت ساقيها سقاك املستقى
 ( ورورى أبو على " النجاء " بكسر النون، وقال: هو مجع جنوة، وهى السحابة3)
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 نزعاُج. يقال: ابت قلقا، وأقلقه غريه.( : اال1الَقَلُق ) ]قلق[
 رجٌل قاٌق وقوٌق، أي فاحش الطول. والقوقة: االصلع. ]قوق[
القيقاءة: االرض الغليظة، واهلمزة مبدلة من الياء، والياء االوىل مبدلة من الواو، ويدلك عليه قوهلم يف  ]قيق[

ه ال يكون يف الكالم مثل القلقال إال اجلمع القواقى. وهو فعالء، ملحق بسرداح، وكذلك الزيزاءة، الن
قد جيمع على اللفظ فيقال قَياق. قال الراجز: إذا متطني على القياقى القني منه أذىن عناق وقول مصدرا. و 

 ( ، يريد مجع قيقاءة كأنه أخرجه على مجع قيقة.2رؤبة: القيق )
_________ 

 لق قلقا الشئ: حركه، من ابب نصر.( قلق يقلق قلقا من ابب طرف فهو قلق، ومقالق. وقلق يق1)
 ذى فيه القيق هو قوله: وخف أنواء الربيع املرتزق واسْت أعراف السفا على القيق( الشعر ال2)
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 فصل الالم
 ( لَباَقًة. قال الشاعر:1الَلِبُق والَلبيُق: الرجل احلاذُق الرفيُق مبا يعمله. وقد َلِبَق ابلكسر ) ]لبق[

ُ وكان بتصربف ا لقناة لبيقا * ويقال أيضا: لَِبَق به الثوُب، أي الق به. والثريد امللبق: الشديد التثريد املَُلنيَّ
 ابلَدسم. يقال: ثريدٌة ُمَلبـََّقٌة.

 الَلَثُق ابلتحريك: البَـَلُل، وقد لثق الشئ ابلكسر والتثق، وألثقه غريه. وطائر لثق، أي مبتل. ]لثق[
اقاً ابلفتح، أي أدركه، وَأحْلََقُه به غريه. وَأحَلََقُه أيضاً، مبعىن حلََِقُه. ويف الدعاء: " إنَّ وحلََِق به حلَ  حلََِقهُ  ]حلق[

عذابَك ابلكفار ملحق " بكسر احلاء، أي ال حق، والفتح أيضا صواب. وحلََِق حُلوقاً، أي َضَمَر. واملُْلَحُق: 
 ادعاه.الدِعيُّ املُْلَصُق. واْستَـْلَحَقُه، أي 

_________ 
 ( لبقا ولباقة، ولبق ككرم1)
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وتالحقت املطااي، أي حلق بعضها بعضا. واللحق ابلتحريك: شئ يـَْلَحُق ابألوَّل. والَلَحُق أيضاً من التمر: 
 الذي أييت بعد األول. والحق: اسم فرس كان ملعاوية بن أىب سفيان.

جال كان واقفا مع النيب صلى هللا عليه وسلم اللخقوق: شق يف االرض كالوجار. وىف احلديث أن ر  ]حلق[
 فوقصت به انقته يف أخاقيق جرذان. قال االصمعي: إمنا هو خلاقيق، واحدها خلقوق، وهى شقوق يف االرض.

. َلِزَق به ُلزوقاً واْلتَـَزَق به،، أي َلِصَق به. وأْلَزَقُه به غريه. ويقال: فالن ِلْزقي وِبِلْزقي، وَلزيقي، أي جبنيب ]لزق[
 امللزق: الشئ ليس ابحملكم.والالزوُق: دواء للجرج يلزمه حىت يربأ. و 

َلِسَق به وَلِصَق به، واْلَتَسَق به واْلَتَصَق به، وأْلَسَقُه به غريه وأْلَصَقُه به غريه. وفالٌن ِلْسقي وِلْصقي،  ]لسق[
 وبِلْسقي وبِلْصقي، ولسيقى، أي جبنىب.
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 الرئة ابجلنب من العَطش. يقال َلِسَق البعرُي وَلِصَق. ومنه قول رؤبة:واللسق مثل، وهو لصوق 
 ( * وامللصق: الدعى.1وَبلَّ بْرُد املاِء َأْعضاَد الَلَسْق )

( الشئ ابلكسر ألعقه لعقا، أي حلَِسته. وَلِعَق فالن إصَبعه، أي مات، وهو كنايٌة. واملْلَعَقُة: 2لعقت ) ]لعق[



ْعَقُة ابلضم: اسُم ما أتخذه امِلْلَعَقُة. والَلْعَقُة ابلفتح: املر ة الواحدة، يقال: يف األرض َلْعَقٌة احدة املالِعِق. واللُ و 
من ربيع، ليس إال يف الُرطِب، يـَْلَعُقها املال َلْعقاً. والَلعوُق: اسم ما يـُْلَعُق. ورجٌل وعق لعق، أي حرص، وهو 

 إتباع له.
_________ 

 ( قال ابن برى: وقبله:1)
 حىت إذا أكرعن يف احلوم املهق * وبعده:

 وسوس يدعو خملصا رب الفلق * واحلوم: املاء الكثري. واملهق: االبيض.
 ( لعق يلعق لعقا، من ابب فهم.2)
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ْي َلَفْقُت الثوَب أْلِفُقُه َلْفقًا، وهو أن تضم ُشق ة إىل أخرى فتخيَطهما. والِلْفُق بكسر الالم: أحد ِلْفقَ  ]لفق[
 املالَءِة. وَتالَفَق القوُم، أي تالءمْت أمورُهم. وأحاديُث ُمَلفََّقٌة، أي أكاذيب مزخرفة.

نه، أي ضرهبا بيده. واللقلق: اللسان. وىف احلديث: " من ُوقَي َشرَّ َلق َلِقِه ". والَلْقالُق: يقال: لق عي ]لفق[
الَلْجالُج والَلْقالُق ثـَْبُت اجلَناِن ِمْرَجٌم َودَّاُق واللقالن:  الصوت. قال الرجز: إىن إذا ما زَبََّب األْشداُق وَكثـُرَ 

ا قالوا الَلْقَلُق، واجلمع الَلقاِلُق، وصوته الَلْقَلَقُة، وكذلك كلُّ طالئر أعجمى طويل العنق أيكل احليات. ورمبَّ 
َلَقٌة "، قال أبو عبيد: صوت يف حركٍة واضطراب. ويف حديث عمر رضي هللا عنه: " ما مل يكن نـَْقٌع وال َلقْ 

الشئ إذا قلقلته. وطرف ملقلق، الَلْقَلَقُة: شدَّة الصوت. والتَـَلْقُلُق مثل التَـَقْلُقل، مقلوب منه. وكذلك َلْقَلْقُت 
 أي حديٌد ال يَِقرُّ مكانه.
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قاً هلم فقال: " ملَقَ  ]ملق[ ُه بعد ما مَنََقُه ". قال االصمعي: اللْمُق: احملُو. قال يونس: مسعُت أعرابيًّا يذكر مصدِ 
. وملقته ببصرى، مثل َرَمْقته. وما ملق عينه بلمقها َلْمقاً، قال: هو ضرُب العني ابلكف خاصة. وأبو زيد مثله

( الح يعجب من رآه وال َيْشفي 2( : كربق )1ذقت َلماقاً، أي شيئاً. هذا يصلح يف األكل والشرب. قال )
 قال أبو العميثل: ما تلمق بشئ، أي ما تلمج. ( من ملاق3احلَواِئَم )

ا أصلحه ابلُزبد. يقال: ال آكل إال ما ُلوِ َق اللوقة ابلضم: الزبدة، عن الكسائي. وقد َلوََّق طعاَمه، إذ ]لوق[



َ يل حىتَّ يصري كالُزبد يف لينه. وقال ابن الكليب : هو الُزبد ابلُرَطب. وفيه لغتان لوَقٌة وَأل وَقٌة، حكاه يل، أي ُلنيِ 
 عنه أبو عبيد. قال: وأنشدين لرجل من عذرة

_________ 
 ( هنشل بن حرى.1)
 ".( يف االساس: " كربق ابت 2)
 ( يف االساس: " وما يغىن احلوائم "3)

(4/1551) 

 

ُتُم ُسمٌّ أْسَوِد ويقال: ما ذقت َلواقاً، أي شيئاً   .وإينَّ مِلْن ساَلْمُتُم ألَلوَقٌة وإين ِ ملَْن عاديـْ
 ( :1اُق. والَلهاُق: الثور األبيض. وقال )الَلَهُق ابلتحريك: األبيض. وكذلك الَله ]هلق[

( * والَلَهُق مقصوٌر منه. وأنشد األصمعي  ألسامة اهلَذيل: وإال الَنعاَم وَحفَّانَُه وطُْغيا مع 2هلاٍق َتأْلُلُؤُه كاهِلالِل )
. وكذلك ، إذا كان شديد ( . وهَلَقٌ 3هلََِق ابلكسر هَلَقاً، فهو هلٌَِق ) اللهق الناشط وهلق الشئ هلقا، أي ابيض 
 البياض، مثل يَِقٍق ويقق، قال القطامى يصف إبال

_________ 
 .176: 2( هو أمية بن أىب عائذ. ديوان اهلذليني 1)
 ( قبله: كأىن ورحلي إذا زعتها على مجزى جازئ ابلرمال وصدره:2)

 حديد القناتني عبل الشوى
ب، وكتاب: شديد البياض. وهى هلقة كفرحة ق من ابب منع، وفرح. وأبيض هلق كجبل، وكتف، وسحا( هل3)

 وكتاب

(4/1551) 

 

َنُه هلقا كشا كلة احلصان االبلق قال الفراء: الَلْهَوَقُة كلُّ ما مل يُبالغ فيه من   كالٍم أو وإذا َشَفنَّ إىل الطريِق رأَيـْ
َلْهَوَق فيه. وقال أبو الغوث: اللهوقة أن تتحسن ابلشئ وأن تظهر شيئا على عمل. تقول: قد هَلَْوَق كذا، وقد تَـ 

خالفه، حنو أن يُظهر الرجل من السخاء ما ليَس عليه سجيـَُّته. قال الكميت ميدح خَمَْلَد بن يزيد ابن املهلَّب: 
 دي بال صلف وال بتلهوقأْجزيُهُم َيَد خَمَْلٍد وَجزاُؤها عن



َتليُق، أي لصقْت. وِلْقُتها أان، يتعدَّى وال يتعدى، فهي َمليقة، إذا أْصَلحَت مدادها. القِت الدواُة  ]ليق[
وأَلْقُتها إالَقًة لغٌة فيه قليلٌة، واالسُم منه الليَقُة. ويقال للمرأة إذا مل حَتَْظ عند زوجها: ما عاقت عند زوجها وال 

ق به الثوب، أي لَِبَق به. وهذا األمر ال يَليُق بك، ا لصقت بقلبه. والَق به فالن، أي الذبه. والالقْت، أي م
 أي ال يـَْعَلُق بك. وفالٌن ما يليُق درمها من جوده، أي

(4/1552) 

 

( وما 2دًا وأخرى تـُْعِط ابلسيِف دما )( ما تُليُق ِدْرمها جو 1ما مُيسكه وال يَلَصق به. قال الشاعر: َكفَّاُه َكفُّ )
( : وهل كنَت إالَّ َحْوَتِكيًّا 3وة ابنفسهم، أي ألزقوه واستالطوه. قال الشاعر )ابالرض لياق، أي مرتع. وأال ق
ِه حىت بغى وجتربا  َأالَقُه بنو َعمِ 

 فصل امليم
نشيِج، كأنَّه نـََفٌس يقَلُعُه من صدره. وقد املْأَقُة، ابلتحريك: شبه الُفواِق أيخذ اإلنسان عند البكاء وال ]مأق[

َمَأقاً. واْمَتَأَق مثله. ومنه قول أمِ  أتبَّط شرًّا: " وال أَبـَتُُّه ِمَئقاً ". ويف املثل: " أنت تَِئٌق وأان مئق  َمِئَق الصيب  مَيَْأقُ 
الرجل، إذا دخل يف املََأَقِة.  فكيف نتفق ". قال رؤبة: كأمنا عولتها بعد التأق عولة ثكلى ولولت بعد املأق وأما

 َق "ويف احلديث: " ما مل تضِمروا اإلْمآ
_________ 

 ( يف اللسان: " كفاك كف ".1)
 ( يف اللسان: " الدما ".2)
 ( زميل بن أبري3)

(4/1552) 

 

قة. ويقال أراد به الغدر والنكث. ومْؤُق العني: طرفها ممَّا يلي األنف. يعين الغيظ والبكاء ممَّا يلزمكم من الَصدَ 
ماق، أيضا مثل آابر وأآبر. ومأقى العني: لغة يف مؤق والِلحاُظ: طرفها الذي يلي األذن، واجلمع آماٌق، وأ

وا له نظريا العني، وهو فعلى وليس بفعل، الن امليم من الكلمة، وإمنا زيد يف آخر الياء لالحلاق، فلم جيد
يلحقونه به، الن فعلى بكسر االم اندر ال أخت هلا، فأحلق مبفعل، فلهذا مجعوه على مآق على التوهم. وقال 

ت: ليس يف ذوات االربعة مفعل بكسر العني إال حرفان: مأقى العني، ومأوى االبل قال الفراء: ابن السكي



دعوته مدعى، وغزوته مغزى. وظاهر هذا القول إن مل والكالم كله مفعل ابلفتح، حنو رميته مرمى، و  -مسعتها 
 يتأول على ما ذكرانه غلط.

( من الشهر: ثالث لياٍل من 2وحماه. ومتحق الشئ وامتحق. واملُحاُق ) ( مَيَْحَقُه حَمْقاً، أي أبطله1حَمََقُه ) ]حمق[
 آخره.

_________ 
 ( حمق، من ابب قطع.1)
 ( هو مثلث امليم، كما يف القاموس2)

(4/1553) 

 

 حميق، أي مرقق حمدد، وهو فعيل من حمقه. قال الشاعر: يـَُقلِ ُب َصْعَدًة جردَاء فيها نَقيُع الُسمِ  أو قَـْرنٌ  ونصل
، أي إنه ميحق  حميق وأما قول ابن دريد إنه مفعول فبعيد. وحمقه احلر، أي أحرقه. ويوٌم ماِحٌق، أي شديد احلر 

: يقال جاءان يف م اِحِق الصيف، أي يف شدَّة َحر ِه. قال ساعدة يصف احلُمر: كل شئ وحُيْرِقه. قال األصمعي 
ار الصيف حُمَْتِدِم وحَمََقُه هللا، أي ذهب بربكته، وَأحْمََقُه لغٌة فيه ظَلَّْت َصواِفَن ابألْرزاِن صاِديًَة يف ما حق من هن

َيْكوي أُنوَف ُعنوِقِه رديئة. وقال أبو عمرو: اإلحْماُق: أن يهلك الشئ كمحاق اهلالل. وأنشد: أبوَك الذي 
 بظفاره حىت أنس وأحمقا

فهو ممذوٌق وَمذيٌق. ومنه قوهلم: فالن مَيُْذُق الودَّ،  ( اللنبَ 1املَذيُق اللنب املمزوج ابملاء. وقد َمَذْقُت ) ]مذق[
 إذا مل خُيِْلصه، فهو مذاق، ومماذق غري خملص.

_________ 
 ( مذق من ابب نصر.1)
 (4صحاح  - 196)

(4/1553) 

 

 املرق معروف، واملرفة أخص منه. واملََرُق أيضاً: آفٌة تصيب الزرع. ومرقت القدر مرقا وأمرقها أيضًا، ]مرق[
( السهُم من الَرِميَِّة ُمروقاً، أي خرج من اجلانب اآلخر، ومنه مسِ يت اخلوارُج مارَِقًة، 1إذا أكثرَت َمَرَقها. وَمَرَق )

له عليه السالم: " مَيُْرقوُن من الدين كما مَيُْرُق الَسهم من الرِميَّة ". وقوهلم يف املثل: " ُرَوْيَد الَغْزَو يـَْنَمِرُق " لقو 



( الَغْزَو حىتَّ 2امرأة كانت تغرو فحبلْت، فذُِكَر هلا الغزُو فقالت: " رويد الغزو ينمزق " أي أمهل )وأصله أن 
راق. قال محيد االرقط: ما فتئت مراق أهل املصرين سقط عمان ولصوص اجلفني خيرج الولد. ومجع املارق م

ت اإلهاَب، أي نتفت عن اجللد املعطوف صوفه. واملرق، ابلتسكني: االهاب املُْنْتُ. واملَْرُق أيضاً: مصدر َمَرق
 واملرق أيضا: غناء االمام والسفلة، وهو اسم. واملمرق: املغىن. وقد مرق متريقا.

_________ 
 ( مرق من ابب نصر، ودخل، مروقا.1)
 ( يف اللسان: " أي أمهلوا "2)

(4/1554) 

 

ه من الكالم لبعريك مراقة. وأمرق اجللد، أي حان له واملراقة ابلضم: ما انتتقته من الصوف. ورمبا قيل ملا تنتق
 ينتف.

 َمَزْقُت الثوَب أمُزقُُه َمْزقاً: خرفته. منه قول العجاج: ]مزق[
مزق. واملمزق: لقب شاعر من عبد القيس، بكسر ( * ومزقت الشئ متزيقا فت1كأمنا ميزقن ابللحم احلور )

له: فإن كنُت مأكواًل فكن خري آِكٍل وإال فأْدرِكين وَلمَّا ُأَمزَِّق الزاى، وكان الفراء يفتحها. وإمنا لقب بذلك لقو 
وب املمزوق، واملمزق أيضا: مصدر كالتمزيق، ومنه قوله تعاىل: )وَمزَّْقناهم كلَّ مُمَزٍَّق( . وامِلَزُق: القطع من الث

 والقطعة منه ِمْزَقٌة. وَمَزَق الطائُر مَيُْزُق وميزق، أي رمى بذرقه.
_________ 

 ( قبله:1)
 حبجبات يتثقينب البهر:

(4/1554) 

 

وانقة مزاق بكسر امليم، ونزاق أيضا عن يعقوب، أي سريعة جدا. ومزيقياء: لقب عمرو بن عامر، ملك من 
ا ملوك اليمن زعموا أنه كان يلبس كل يوم حلتني فيمزقهما ابلعشى، ويكره أن يعود فيها، وأينف أن يلبسهم

 أحد غريه.
( : فكر 1ق: السرعة يف الطعن والضرب واالكل والكنابة: وقد مشق ميشق. قال ذواالرمة )املش ]مشق[



( حيتسب واملشق: املَْشُط. واملُشاَقُة: ما سقط عن املَْشِق من 2مَيُْشُق َطْعناً يف جواِشِنها كأنَّه االجر االقبال )
مُيَْشُق حىتَّ يلني. وَمْشُق الثوب: مزقه.  ئ ليمتد ويطول، والسريُ الشعر والكتَّان وحنومها. واملشق: جذب الش

 وامتشقت الشئ من يده، أي اختلسته. واْمَتَشْقُتُه: اقتطعته. قال أبو زيد: َمِشَق الرجُل ابلكسر، إذا
_________ 

 ( يصف ثورا وحشيا.1)
 اهلا( ويروى: " يف االقتال " وهى االعداء.، و " االقبال "، وهو استقب2)

(4/1555) 

 

إحدى ربلتيه األخرى. والرجُل أْمَشُق واملرأُة َمْشقاُء بيِ نا املََشِق. وامِلْشُق ابلكسر: املَْغَرُة. وثوٌب ممَُشٌَّق، أصابت 
لثياب: اللبيُس. وفرٌس َمشيٌق ومَمْشوٌق، أي ضامٌر. وجاريٌة ممشوقة: حسنة أي مصبوٌغ به. واملَشيُق من ا

 القوام.
التصويُت ابللساِن والغار االعلى. قال حريث بن عناب يهجو بىن ثعل. دايفية الَتَمطُُّق: التدوًُّق، و  ]مطق[

 قلف كأن خطيبهم سراة الضحى يف سلحه يتمطق أي بسلحه.
 ْمِق. ومنه قول رؤبة:املَْعُق: قلُب العَ  ]معق[

 عيق، أي عميق.( * أي من بعِد بـُْعٍد بعدا. وقد حيرك مثل هنروهنر. ويقال هنر م1ِمْن بـَْعِد َمْعٍق َمْعقا )
_________ 

 ( ويروى: وإن مهى من بعد معق معقا عرفت من ضرب احلرير عتقا1)

(4/1555) 

 

 واالمعاق مثل االعماق، وهو ما بـَُعَد من أطراف املفاوز. واالماعق واالماعيق مجع اجلمع
َتكَُّه. ومَتَق ْقُت وامتق الفصل ما يف ضرع أمه، أي شربه كله، مثل امْ مققت الطلعة: شققها لالابر.  ]مقق[

الشراب، إذا شربَته شيئا بعد شئ. وأصابه جرح فما مَتَق َقُه، أي مل يضرَّه ومل يباله. ذكره ابن السكيت. وفرس 
فاء. وال تقل مقانق. أمق بني املقق، أي طويل. واملقامق: الذى يتكلم أبقضى حلقه، وتقديره فُعاِفُل بتكرير ال

 قة ولقاعات.قال أبو عبيد: يقال فيه مقم
املَْلُق: احملُو، مثل الَلْمِق. وَملَق الثوب أيضاً: غسله. وَمَلَق الفصل أمه، أي رضعها، حكاه ابن االعرايب.  ]ملق[



 وملقه ابلعصا، أي ضربَه. ويقال مَتَلََّقُه ومَتَلََّق له مَتَلُّقاً ومتِالَّقاً، أي تودَّد إليه وتلطَّف له. قال الشاعر: ثالثةُ 
 ُحبُّ متِالَّق وُحبٌّ هو القتلُ  فُحبُّ َعالقٍة و أحبابٍ 

(4/1556) 

 

واملََلُق ابلتحريك: الود  واللطف الشديد. قال أبو يوسف: وأصله الَتلينُي. وقد َمِلَق ابلكسر مَيَْلُق َمَلقاً. ورجٌل 
مى وال يـُْنِصْبَك عهُد املَِلِق ( : أْروى جِبنِ  العهِد َسلْ 1َملٌق: يعطي بلسانه ما ليس يف قلبه. ومنه قول الشاعر )

 : ما استوى من األرض. قال رؤبة يصف احلمار:( واملََلُق أيضاً 2احلُوَِّل )
: املَْلُق مثل املَْلِخ، وهو السري الشديُد. 3معتزم التجليح مالخ امللق ) ( * الواحدة َمَلَقٌة. قال األصمعي 

ميلق كأنه سوذانق أو نقنق وامنلق الشئ واملق، ابالدغام،  وامليلق: السريع. قال الزفيان: انج ملح يف اخلبار
 أملس. قال الراجزأي صار 

_________ 
 ( املتنخل.1)
 ( قوله " جبن العهد "، أي سقاها هللا حبداثن العهد، النه يثبت ويدوم. وجن الشباب: أوله.2)
 ( بعده:3)

 يرمى اجلالميد جبلمود مدق:
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، أي أفلت. واملََلَقُة: الَصفاُة 1لق )* وحوقل ساعده قد امن ( يعين انسجع من محل األصقال وامنلق مينِ 
( 3على امللقات ساما ) ( يصف صائدا: أتيح هلا أقيدر ذو حشيف إذا سامت2امللساء. قال اهلذىل )

 واالمالق: االفتقار. وقال تعاىل: }وال تقتلوا أوالد كم من إمالق{ .
( 4باوة. يقال: أمحُق ماِئٌق، واجلمع َمْوقى، مثل محقى ونوكى. وقد ماَق مَيوُق ُموقاً )املوُق: مُحٌْق يف غ ]موق[

 ابلضم، وَمواَقًة، وُمُؤوقاً. واملوُق: الذي يُلبس فوق اخلف، فارس معرب
_________ 

 ( بعده:1)
 يقول قطبا ونعما إن سلق



 ( هو صخر الغى.2)
 يف فراسنها خدما( قبله: والعطما أوابد 3)
 يف القاموس: ماق ميوق موقا اخل (4)

(4/1557) 

 

 قولك ماَق البيُع ميوق، أي رخص.واملوق ابلفتح: مصدر 
األْمَهُق: األبيض الشديد البياض، ال خيالطه شئ من احلمرة، وليس بنريِ ٍ، ولكن كلون اجِلص  أو حنوه.  ]مهق[

هَّْقُت الشراب، إذا شربته ساعًة بعد ساعة. ومنه ( : خضرة املاِء وعنٌي َمْهقاُء. ومتََ 2( يف قول رؤبة )1واملهق )
 قوهلم: ظلَّ يـََتَمهَُّق شكوته.

 فصل النون
( مثل الَنْمِق، وهو الكتابة. والنَـْبُق أيضاً: ختفيف الَنِبِق بكسر الباء، وهو محل السدر، الوحدة 3ْبُق )النَـ  ]نبق[

 نبقة ونبقات، مثل كلم وكلمة وكلمات.
_________ 

 واملهق، يعىن حمركة كما يف القاموس( قوله 1)
ما خضن يف احلوم املهق اللوح: ( الشعر الذى فيه املهق قوله: ميصعن ابالذانب من لوح وبق حىت إذا 2)

 العطش. والبق: البعوض. واحلوم الكثري. واملهق: االبيض.
 ( نبق ينبق من ابب نصر3)
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وكذلك كل شئ مستو مهذب ونـَبََّق أيضا، أي كَتب. ونـَبََّق ( أي مصطفٌّ على سطٍر واحد. 1وخنل منبق، )
( علينا ابلكالم، أي 2هبا، أي َحَبَق َحْبقاً غري شديد. وكذلك أنبق الرجل. قال االصمعي: يقال اْنباَق )

 انبعث، مثل انباع.
 النتق: الزعرعة والنفض. وقد نتقته أنتقه ابلضم نتقا. قال رؤبة: ]نتق[

( * وقال أبو عبيدة قوله تعاىل: }وإذ نـَتَـْقنا اجلََبَل{ ، أي زعزعناه. وفرٌس انتٌق، إذا 3اثقال )ونتقوا أحالمنا اال
له نـََتَق حباَله، وذلك جذبه إايها كان ينُفض راكبه. ونـَتَـْقُت الَغْرب من البئر، أي جذبُته. والبعري إذا تزعزع مِح 



 فتسرتخي. ونـَتَـْقُت اجللد، أي سلخته.
_________ 

 قوله " وخنل منبق " كمعظم وحمدث.( 1)
 ( موضعه الصحيح مادة )بوق( ال.2)

 )نبق( .
 ( قبله:3)

 قد جربوا أخالقنا اجلالئال * وبعده:
 فلم ير الناس لنا معادال:
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 ونتقت املرأة، أي كثر ولدها فهي انِتٌق وِمْنتاٌق. وانقٌة انتٌق، إذا أسرعت احلمَل. وزنٌد انتق، أي وار.
َزُق نـََزقاً. وانقٌة نزاق مثل مزاق، عن يعقوب. ونزق الفرس  زق[]ن النَـَزُق: اخِلفَُّة والطيُش. وقد َنِزَق ابلكسر يـَنـْ

ُزُق ابلضم نـَْزقاً ونُزوقاً، أي َنزا. َزَقُه صاحبه ونـَزََّقُه تْنزيقاً. يـَنـْ  وأَنـْ
ٌم. قال أبو زُبَيد: جبيِد رِْئٍم َكرمٍي زانَه َنَسٌق يكاد ثغٌر َنَسٌق، إذا كانت األسنان مستويٌة. وخرٌز َنَسٌق: منظَّ  ]نسق[

ر َنَسْقُت الكالَم، يـُْلِهُبُه الياقوُت إهْلااب والَنَسُق: ما جاء من الكالم على نظام واحد. والَنْسُق ابلتسكني: مصد
 إذا عطفَت بعَضه على بعض. والتنسيق: التنظيم.

عُل يف املنخرين. وقد أْنَشْقُتُه إْنشاقاً. واْستَـْنَشْقُت املاء وغريه، قال ابن السكيت: النشوق: َسعوٌط جيُ  ]نسق[
 إذا أدخلته يف االنف.
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ْمُتها. وَنِشْقُت منه رحياً طيِ بًة، ابلكسر، أي مشمت. وهذه ريٌح مكروَهُة الَنَشِق، يعين  واستنشقت الريح: مشَِ
َقُة اليت جتُ  عل يف أعناق البْهم. وَنِشَق الظيُب يف احلبالة، أي علق قيها. ورجٌل َنِشٌق، الشمَّ. والُنْشَقُة ابلضم: الرِبـْ

 ال يكاد يتخلص منها.إذا كان ممَّن يدخل يف أموٍر 
( ، وأْنَطَقُه غريه وانَطَقُه واْستَـْنَطَقُه، أي كلَّمه. وامِلْنطيُق: البليُغ. 1املْنِطُق: الكالُم. وقد َنَطَق نُْطقاً ) ]نطق[
 : ما له صامت وال انطق، فالناطق: احليواُن، والصامت: ما سواه. والِنطاُق: ُشقٌَّة َتلَبسها املرأُة وَتُشدَّ وقوهلم



َفٌق وال  وسَطها مث ُترِسل األعلى على األسفل إىل الرُكبة واألسفل يـَْنَجرُّ على األرض، وليس هلا ُحْجَزٌة وال نـَيـْ
أىب بكر رضى هللا عنه " ذات الناطقني ". وذات النطاق أيضا:  ساقان، واجلمع نطٌق. وكان يقال المساء بنت

 طاق.اسم أكمة هلم. وقد انتطقِت املرأُة، أي لبست الن
_________ 

 ( من ابب ضرب1)
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َتِطْق به "،  وانتطق الرجل، أي لبس امِلْنَطَق، وهو كلُّ ما شددَت به وسطك. ويف املثل: " َمْن َيَطْل َهُن أبيه يـَنـْ
 فـَتَـَنطََّق، أي أي من كُثر بنو أبيه يتقوَّى هبم. وامِلْنَطَقُة معروفة، اسٌم هلا خاصًَّة. تقول منه: َنطَّْقُت الرجَل تـَْنطيقاً 

َتِطقاً فرَسُه، إذا  شدَّها يف وسطه. ومنه قوهلم: جبٌل أَشمُّ ُمَنطٌَّق، ألنَّ السحاب ال يبلغ أعاله. وجاء فالٌن ُمنـْ
َتِطقاً جُميدا يقول: ال أزال أْجُنبُ 1كْبه. قال الشاعر )َجنَـَبُه ومل ير   ( : وَأبـَْرَح ما َأداَم هللاُ قـَْومي على األعداِء ُمنـْ

 فرسي َجوادًا. ويقال: إنَّه أراد قواًل ُيْسَتجاُد يف الثناء على قومي. والناطقة: اخلاصرة.
ينعق ابلكسر نَعيقاً ونُعاقاً ونـََعقاانً، أي صاح  ( بغنمه2الَنعيُق: صوت الراعي بغنمه. وقد نعق الراعى ) ]نعق[

ا مَ   نـَّْتَك نفسك يف اخلالء ضالالهبا وزجرها. قال األخطل: انِعْق بَضْأِنَك اي جريُر فإمنَّ
_________ 

 ( خداش بن زهري.1)
 ( نعق بغنمه، كمنع وضرب2)
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 قان: كوكبان من كواكب اجلوزاء.وحكى ابن كيسان: نعق الغرب أيضا، بعني غري معجمة. والناعِ 
ُغُم بـَُعْيداتِ  ]نغق[ ، نغق الغرب ينغق. ابلكسر نغيقا، بغني معجمة، أي صاح. وانقٌة نَغيٌق، وهي اليت، تـَبـْ  َبنْيٍ

 أي مرة بعد مرة.
ُفُق نُفوقاً، أي ماتت. ونفَق البيُع نَفاقاً ابلفتح، أي راج. والِنفاُق اب ]نفق[ لكسر: ِفعل املُناِفُق. نـََفَقِت الدابَّة تـَنـْ

ق نفقا، والِنفاُق أيضاً: مجع النَـَفَقِة من الدراهم. يقال: نَِفَقْت ابلكسر نِفاُق القوِم، أي فنيت. ونَِفَق الزاد يتف
أي نفذ. وفرٌس نَِفُق اجلري، إذا كان سريع انقطاع اجلرى. قال علقمة بن عبدة يصف ظليما: فال تزيده يف 



وين الشد مسئوم وأنفق القوم، أي نـََفَقْت سوقـُُهم. وَأنَفَق الرجل، أي افتقر وذهب مشيه نفق وال الزفيف د
االنفاق( . وقد أنفقت الدرهم، من النفقة. ورجل منقاق، أي كثري  ماله، ومنه قوله تعاىل: )إذًا أَلْمَسْكُتْم َخْشَيةَ 

 النفقة.
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ثل: " َضلَّ ُدرَْيٌص نـََفقُه " أي ُجْحره. والنافقاء: إحدى والنفق: سرب يف االرض له خملص إىل مكان. وىف امل
موضع يرققه، فإذا ُأيتَ من ِقَبِل القاِصعاِء ضرَب الناِفقاَء برأسه ِجَحَرِة الريبوع، يكُتمها ويُظهر عريها، وهو 

تَـَفَق، أي خرج. واجلمع الَنواِفُق. والُنفَقُة أيضاً، مثال اهلمزة: النافقاء. وتقول م نه: نفق الريبوع تـَْنفيقاً وانَفَق، فانـْ
َفُق الس راويِل: املوضُع املتسع منها. والعامة تقول نيفق، أي أخذ يف انِفقائه. ومنه اشتقاق املُناِفِق يف الديِن. ونـَيـْ

 بكسر النون. واملنتفق: اسم رجل. ومالك بن املنتفق: قاتل بسطام بن قيس.
نقيقا،، أي صوت. قال جرير: كأنَّ نَقيَق احَلبِ  يف حاِوايئِِه َفحيُح  نق الضفدع والعقرب والدجاحة، ينبق ]نقق[

ا قيل للهر  أيضاً. وأنشد أبو عمرو: أطعمت راعى من اليهري فظل يبكى حبجا األفاعي أو نَقيُق العقارِب ورمبَّ 
 بشر خلف استه مثل نقيق اهلر والنقاقة: الضفدعة. والنقنقة: صوهتا إذا ضوعف.
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 الدجاجة تنقنق للبيض، وكذلك النعامة. والنقنق ابلكسر: الظليم، واجلمع النقانق.و 
ضم، أي كتبه. ومنََّقُه تـَْنميقاً، أي زَيَـَّنُه ابلكتابة. وقال النابغة: كأنَّ جمر الرامسات مَنََق الكتاَب يـَْنُمُقُه ابل ]منق[

 ذيوهلا عليه قصيم منقته الصوانع
( : وسادة صغرية، وكذلك النمرقة ابلكسر، لغة حكاها يعقوب ورمبا مسوا الطنفسة 1)النمرق والنمرفة  ]منرق[

 الىت فوق الرحل منرقة، عن أىب عبيد.
َعَلٌة ابلتحريك، الهنا مجعت على نوق، مثل بدنة وبدن، وخشبة وخشب، وفعلة  ]نوق[ الناَقُة تقديرها فـَ

وق، مث استثقلوا الضمة على الواو فقدموها فقالوا ابلتسكني ال جتمع على ذلك. وقد مجعت يف القلة على أن
 أونق، حكاها

_________ 
 ة، والنمرق والنمرقة( النمرق والنمرقة مثلثة والنمرق، والنمرق1)
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ق. وقد جتمع الناقة على يعقوب عن بعض الطائيني، مث عوضوا من الواو ايء فقالوا أنيق، مث مجعوها على أاين
ومثار، إال أن الواو صارت ايء لكسرة ما قبلها. وأنشد أبو زيد للقالخ بن حزن: أبعدكن هللا نياق، مثل مثرة 

من نياق إن مل تنجني من الواثق وبعرٌي ُمنَـوٌَّق، أي مذلٌَّل مروٌَّض. وانقة ُمنَـوَّقٌة. والنـَوَّاُق من الرجال: الذى 
انقة. يضرب للرجل يكون يف حديث أوصفة  ا. وىف املثل: " استونق اجلمل "، أي صاريروض االمور ويصلحه

( واملسيب بن علس 1شئ، مث خيلطه بغريه وينتقل إليه. وأصله أن طرفة ابن العبد كان عند بعض امللوك )
 ( .4( استنوق اجلمل )3( فقال طرفة )2ينشده شعرا يف وصف مجل مث حوله إىل نعت انقة )

_________ 
 ( هو عمرو بن هند.1)
َعرِيَُّة مكدم( يعىن حني قا2)  ل: وقد أتالىف اهلم عند اْحِتضارِِه بناٍج عليه الَصيـْ
 ( يعىن وهو غالم.3)
 (4 -صحاح  - 197( إمنا خطأ طرفة املسيب الن الصيعرية من = )4)
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 والنيق: أرفع موضع يف اجلبل، واجلمع نياق، ومنه قول الشاعر:
مر، أي أتنََّق فيه. وبعضهم ال يقول تـَنَـوََّق. واالسم منه النيَقُة. يق والنيق * وتنوق يف األشغواء توظن بني الش

ويف املثل: " َخْرقاُء ذاُت نيَقٍة "، يضرب للجاهل ابألمر وهو مع جهله يدَّعي املعرفة ويتأنق يف االرادة، ذكره 
 أبو عبيد. واالنتياق مثل االنتقاء. وينشد:

 وكان الكسائي يقول هو من النيقة.ا املنقى * يعىن القسى. مثل القياس انتاقه
ُهُق ) ]هنق[ : الناِهقاِن: َعْظماِن 1هُناُق احلمار: صوته. وقد هَنََق يـَْنِهُق ويـَنـْ ( هَنيقاً وهُناقاً. قال األصمعي 

 شاخصان من
_________ 

 .. من القاموسفرس فيه اه= مسات النوق دون الفحل. فغضب املسيب وقال: ليقتلنه لسانه! فكان كما ت



( هنق احلمار ينهق من ابب ضرب. وهنق ينهق من ابب نصر، وهنق ينهق من ابب مسع هنقا وهنيقا، وهناقا، 1)
 وتنهاقا: صوت، كشهق، فهو انهق
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( : بعارى 1ذى احلافر يف جمرى الدمع. قال يعقوب: ويقال هلما أيضا النواهق. قال الشاعر يصف فرسا )
التيس ذى احللب وكان أبو عبيدة يقول: الناِهُق من احلمار حيث خيرج الُنهاُق النواهق صلت اجلبني يسْت ك

( فشك نواهقه 2أرسل سهما له أنزعا )من َحلقه، ومن اخليل. ونواهقه: خمارج هناقه. وأنشد للنمر بن تولب: ف
 والفما

 فصل الواو
 من َوَعَد يَِعُد. ومنه قوله تعاىل: )وجعلنا بينهم وبق يبق وبوقا: هلك. واملَْوِبُق َمْفِعٌل منه، كاملوِعد َمفِعلٌ  ]وبق[

 ، أي أهلكه.َمْوِبقاً( . وفيه لغة أخرى: وبق يوبق وبقا. وفيه لغة اثلثة: وبق يبق ابلكسر فيهما. وأوبقه
 وثقت بفالن أثق ابلكسر فيهما، ثقفة إذا ائمنته. ]وثق[

_________ 
 ( هو النابغة اجلعدى.1)
 ا "( يف اللسان: " أهزم2)
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يثاق: العهد، صارت الواو ايًء النكسار ما قبلها. واجلمع املَواثيُق على األصل، واملَياِثُق واملَياثيُق أيضًا. وامل
( واملَْوِثُق: 3( األقواَم َعْهَد املَياِثِق )2( : مِحًى ال حُيَلُّ الدهَر إال  إبْذنِنا وال نسأُل )1وأنشد ابُن األعرايب  )

ُه. وقال . واملُواثـََقُة: املامليثاق عاهدُة. ومنه قوله تعاىل: )وِميثاَقُه الذي واثـََقُكْم به( . وأْوثـََقُه يف الَواثِق، أي شدَّ
تعاىل: )َفُشدُّوا الَواثَق( والِواثُق بكسر الواو لغٌة فيه. والوثيق: الشئ احملكم، واجلمع واثق. وقد وُثَق ابلضم 

ِة يف أمره، أي ابلِثَقِة. وتـََوثََّق يف أمره مثله. وَوثَـّْقُت الشئ توثيقا فهو يقال: أخذ ابلَوثيقَ َواثَقًة، أي صار َوثيقاً. و 
موثق. وانقة ُمَوثَـَّقُة اخلَْلِق، أي حُمْكَمُته. وَوثَـّْقُت فالانً، إذا قلت إنَّه ثَِقٌة واْستَـْوثـَْقُت منه، أي أخذت منه 

 الوثيقة.
_________ 



 الطائى ". دة: " لعياض بن درة( يف بعض النسخ زاي1)
 ( يف اللسان: والنسل االقوام.2)
 ( قبله: وكنا إذا الدين الغلىب يرى لنا إذا ما رعيناه مصاب البوارق3)
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ْرَض ( : فال ُمْزنٌَة َوَدَقْت َوْدَقها وال أَ 1الَوْدُق: املطُر. وقد. َوَدَق َيِدُق َوْدقاً، أي َقَطَر. قال الشاعر ) []ودق
أبَقَل إْبقاهَلا وَوَدْقُت إليه: دنوُت منه. ويف املثل: " وَدَق الَعرْيُ إىل املاء "، أي دان منه. يضرب ملن َخَضَع للشئ 

 مودق، ومنه قول امرئ القيس:حلرصه عليه. واملوضع 
: الداهية، أي ذات وج2تـَُعفِ ي بَذْيِل امِلْرِط إْذ جئُت َمْوِدقي ) ا جاءت من وجهني. ( * وذاُت َوْدَقنْيِ هني، كأهنَّ

قال الكميت: وكاِئْن وَكْم من ذات َوْدَقنْيِ ِضْئِبٍل آَنٍد َكَفْيَت املسلمني عضاهلا وودقت ودقا: استأنست به. 
ْوَدَقْت. وأاتٌن ودوٌق، وفرٌس َودوٌق ويقال ل ذوات احلافر إذا أرادت الفحل: َوَدَقْت َتِدُق َوْدقاً، وأْوَدَقْت، واْستـَ

 يٌق أيضاً، وهبا وداق.وَود
_________ 

 ( عامر بن جوين الطائى.1)
 ( يف بعض النسخ أول البيت:2)

 دخلت على بيضاء جم عظامها:
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( 2( : حامي احلقيقِة َنسَّاُل الوديقة معتاق الوسيقة النكس والواىن )1ديقة: شدة احلر. قال اهلذيل  )والو 
 (3ألْسلت: َصْدٍق ُحساٍم واِدٍق حدُّه وجُمَْنٍأ أمْسََر قراع )والوادق: احلديد. قال أبو قيس بن ا

الواو. ويف احلديث: " يف الرَِقِة رُْبُع ( : الدرهم املضروبة، وكذلك الرِقة، واهلاء عوٌض من 4الورق ) ]ورق[
 ". وتقول يف الرفع: هذه الُعْشِر ". وجيمع رِقنَي، مثل إرٍَة وإريَن. ومنه قوهلم: " إن الرِقنَي تغطِ ي َأْفَن اأَلفنيَ 

لمة، الرِقوَن. ويف الَوْرِق ثالث لغات حكاهنَّ الفراء. َوِرٌق وورق وورق، مثل كبد وكبد وكبد، وكلمة وكلمة وك
الن فيهم من ينقل كسرة الراء إىل الواو بعد التخفيف، منهم من يرتكها على حاهلا. ورجل وراق، وهو الذي 

 يضاً: كثري الدراهم. قال الراجزيـَُورِ ُق ويكتب. وَورَّاٌق أ



_________ 
 .239: 2( أبو املثلم يرثى صخرا. ديوان اهلذليني 1)
 والوكل " ( قوله " وال واىن " يف بعض النسخ "2)
 ( قبله: أحغزها عىن بذى رونق مهند كامللح قطاع3)
 ( الورق مثلثة، وككتف، وجبل4)
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( امرٍئ َورَّاِق قال ابن األعرايب: أي كثري الورق واملال. والَوَرُق 2من ِكيِس ) ( أتكل1جارية من ساِكين الِعراِق )
( 3) من أوراق الشجر والِكتاب، الواحدة َوَرَقٌة. وشجرٌة َورَِقٌة وَوريَقٌة، أي كثريُة األوراِق. وأمَّا الَوراُق ابلفتح

( 5( : كأنَّ جيادهنَّ بَرْعِن )4ابلكثرة )فُخضرة األرض من احلشيش، وليس من الَوَرِق. قال أوس يصف جيشاً 
ُقفٍ  َجراٌد قد أطاَع له الوراق ويروى: " برعن زم ". ويقال: ورقت الشجرة أرُِقها َوْرقاً، إذا أخذَت َوَرقها. 

 َوَرَق الشجُر وأْوَرَق، واأللف أكثر. وَورََّق تـَْوريقاً مثله. وأورق الشجر، أي خرج ورقه. قال األصمعي: يقال
_________ 

 ( يف اللسان:1)
 اي رب بيضاء من العراق

 ( يف نسخة: " من كسب ".2)
 ( قوله ابلفتح يعىن كسحاب، كما يف القاموس.3)
 ( ويروى الوس بن زهري.4)
 ( يف اللسان: " برعن زم "5)

(4/1564) 

 

ُد، إذا مل َيِصْد. وأْوَرَق والوارقة: الشجرة اخلضراء الورق احلسنته. وأورق الرجل، أي كثر ماله. وأْوَرَق الصائ
الغازي، إذا مل يغَنم. وأْوَرَق الطالب، إذا مل يـََنل. والَوَرُق: ما استدار من الدم على األرض. قال أبو عبيدة: أوله 

وهو مثل الرش، والبصرية مثل فرسن البعري، واجلدية أعظم من ذلك، واالسباءة يف طول الرمح، واجلمع  ورق
( يصف قوم قطعوا مفازة: إذا َوَرُق الفتياِن 1سف: َوَرُق القوِم: أحداثُهم. قال الشاعر )االساىب. قال أبو يو 



م دراهُم منها جائزاٌت وزائُف ) ُف ". والَوَرُق أيضاً: املاُل من دراهَم وإبل وغري ( ويروى: " َوزُيَّ 2صاروا كأهنَّ
 ذلك، ومنه قول العجاج

_________ 
 خشرم ".( يف نسخة زايدة: " هدبة بن 1)
: أتنكر رسم الدار أم أنت عارف أال ال بل 175ص  1( قال هدية بن خشرم كما يف هتذيب االصالح ج 2)

 نا كأهنم دراهم منها جائزات وزائفالعرفان فالدمع ذارف وفيها: ترى ورق الفتيان في
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 القوس َوْرَقٌة ابلتسكني، أي عيٌب، وهو خمرج ( ومثَِ ْر َوَرقي ويقال يف1إايك أدعو فتقبل َمَلقي واْغِفْر َخطاايَي )
الُغصن إذا كان خِفيًّا. قال األصمعي: األْوَرُق من اإلبل: الذي يف لونه بياٌض إىل سواد، وهو أطيب اإلبل: 

يس مبحموٍد عندهم يف عمله وسريه. ومنه قيل للرماد أْوَرُق، وللحمامة والِذئبة َوْرقاُء: قال رؤبة: فال حلماً، ول
كوين اي ابنَة األَشمِ  َوْرقاَء َدمَّى ذئبها املدمى وقال أبو زيد: هو الذى يضرب لونه إىل اخلضرة. وقوهلم: " جاءان ت

ب أنه من قول رجل رأى الغول على مجل أورق، كأنه أراد أبم الربيق على أريق " قال االصمعي: تزعم العر 
. وعام أورق: ال مطر فيه، واجلمع ورق. وورقاء: اسم وريقا تصغري أورق، فقلب الواو ألفا، مثل أقتت ووقتت

 رجل، واجلمع وراق ووراقى، مثل صحار وصحارى. ونسبوا إليه ورقاوى، أبدلوا من مهزة التأنيت واوا.
_________ 

 نسخة: " خطياتى " ( يف1)
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 ( ابلفتح، وهو شاذ مثل موحد.1وفالُن بن َمْوَرٍق )
الشئ: مجعته ومحلته. ومنه قوله تعاىل: }واليل وما وسق{ . قال ضابئ بن  الوسق: مصدر وسقت ]وسق[

كم وشوقاً إليكم كقاِبِض ماٍء مل َتِسْقُه َأانِمُلهْ  : فإين ِ وإايَّ يقول: ليس يف يدى من ذلك شئ كما  احلارث الرُبْمِجيُّ
البحار واألرض فاجتمعْت له فقد أنَّه ليس يف يد القابض على املاء شئ، فإذا جلل الليل اجلباَل واألشجاَر و 

َوَسَقها. والَوْسُق: الطرُد، ومنه مسِ يت الَوسيَقُة وهي من اإلبل كالُرفقة من الناس، فإذا سرقت طردت معا. قال 
 ( :2الشاعر )



 ( *3ا قاف آاثر الوسيقة قائف )كم
_________ 

ووالد طريف املدىن احملدث، وال نظري ( قوله وفالن بن مورق، عبارة القاموس: ومورق كمقعد: ملك الروم، 1)
 هلا سوى موكل وموزن وموهب وموظب وموحد.

 ( هو االسود بن يعفر.2)
 ( صدره:3)

 كذبت عليك ال تنزال تقوفىن:

(4/1566) 

 

ا والوسق: ِستُّون صاعاً، قال اخلليل: الَوْسُق هو مِحُْل البعري. والِوقْـُر مِحل البغل أو احلمار. وقوهلم: ال أفعله م
لفتح، أي مَحََلْت وأغفلت رمحها على املاء، َوَسَقْت عيين املاء، أي محْلُته. وَوَسَقِت الناقة وغريها َتِسُق َوْسقاً اب

فهى انقة واسق ونوق وساق مثل انئم ونيام، وصاحب وصاحب. قال بشر بن أيب خازم االسدي: أَلظَّ هبنَّ 
ويقال: نوٌق َمواسيٌق وَمواِسُق، وهو مجٌع على غري قياس. واالتِ ساُق:  حْيدوهنَّ حىتَّ تـَبَـيـََّنِت احليال من الوساق

ُم. وَوسَّْقُت احلنطة تـَْوسيقاً، أي جعلُتها َوْسقاً َوْسقاً. واْستَـْوَسَقِت اإلبُل: اجتمعت. قال الراجز: إن لنا االنتظا
َله. وأْوَسَقِت النخلُة: كُثر محلها. قال قالئصا حقائقا مستوسقات لو جيدن سائقا وَأْوَسْقُت البعرَي: محَّلته مِح 

 موِسقاٌت وُحفٌَّل أبكاُر قال أبو عبيد: امليساُق: الطائُر الذي يصفِ ق جبناحيه إذا لبيد: يوَم أْرزاُق من يـَُفضَُّل ُعمٌّ 
 طار. قال ومجعه مياسيق.
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 االسفار، وهي أبقى قديٍد يكون. قال أبو الَوشيُق والَوشيَقُة: اللحم يُغلى إغالءة مث يقدد وحيمل يف ]وشق[
ايبسٍة من حلم صيٍد فقال: "  عبيد: وزعم بعضهم أنَّه مبنزلة القديد ال متسُّه النار. ويف احلديث أنَّه ُأيتَ بَوشيقةٍ 

َضْت ( : إذا َعرَ 1إىن حمرم "، أي حمرم. تقول منه: َوَشْقُت اللحم َأِشُقُه َوْشقاً. واتشقته مثله. قال الشاعر )
 ( بنت واشق.2منها َكهاٌة مسينٌة فال هُتِْد منها واتشق وجتبجب وواشق: اسم كلب، واسم رجل. ومنه بروع )

: صوٌت ُيسمع من بطن الدابَّة إذا مشت، مبنزلة اخلَقيِق من قـُْنِب الذكر. تقول منه: الَوعيُق والوعاقُ  ]وعق[
 ( يَِعُق وعيقا ووعاقا.3َوَعَق الفرُس )



_________ 
 ( بروع صحابية، كما يف القاموس.1)
 :6/  143: 5 /280: 4( هو مخام بن زيد مناة الريبوعي، كما يف اللسان )جبب( وانظر مقاييس اللغة 2)

112 
( قوله: وعق الفرس، اببه وعد. وقوله: رجل وعق بكسر العني، أي ككتف ويقال كعدل. وقوله: وبه وعقة، 3)

 أي كصخرة كما يؤخذ من القاموس
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 ورجٌل وِعٌق بكسر العني أي عسر. وبه عقة، وهي الشراسة وشدة اخللق. ومنه قول رؤبة:
 خمافة هللا وأن يوعقا

 على امرئ ضلَّ اهلدى وأوبقا
 أي يقال: إنك لوعقٌ 

 ]وفق[
 الِوفاُق: املُوافَقُة.

 والَتواُفُق: االت ِفاُق والتظاهُر.
ْقُتُه، أي صادفته.  ووافـَ

 ، من التوفيق.وَوفَّقه هللا
 واْستَـْوفـَْقُت هللا أي سألته التوفيق.

 ويقال: َوِفْقَت أمَرك َتِفُق، ابلكسر فيهما، أي صادفَته ُمواِفقًا. وهو من التوفيق.
 كما يقال رَشْدَت أمَرك.

كفايتهم، ال فضَل فيه.   َوفُق من املُوافقِة بني الشيئني؛ كااللتحام. يقال َحُلوبـَُتُه َوْفُق ِعياله، أي هلا لنٌب َقْدرُ وال
 ( :1قال الشاعر )

 أمَّا الفقرُي الذي كانت َحُلوبـَُتهُ 
 َوْفَق الِعياِل فلم ُيرْتَْك له َسَبدُ 

يفاِقِه. قال األمحر: يقال: كان ذلك مليفاِق اهلالِل وتِيفاِقِه، وَتوفاِقِه، ويقال: أتيتك لَوْفِق األمِر وَتوفاِق األمِر، وتِ 
 ُل.أي حني ُأهلَّ اهلال



_________ 
 ( الراعي.1)
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ويقال: َأْوفـَْقُت السهَم وَأْوفـَْقُت ابلسهم، إذا وضعت الُفوَق يف الوتر لرتمى، كأنه قلب أفوقت وال يقال 
 أفوقت.
ه لوقوقة: نباح الكلب عند الَفَرِق والَوقواُق، مثل الوَْكواِك، وهو اجلبان. والَوْقواُق: شجٌر تـُتََّخُذ منا ]وقق[

 الدوى. وبالد الوقواق، فوق بالد الصني.
( 2( : أن احلصني )1الولق: االسراع، عن أىب عمرو. يقال: جاءت اإلبُل َتِلُق، أي تسرع. وأنشد ) ]ولعق[

زلق وزملق جاءت به عنس من الشأم تلق والولق: أخف الطعن. وقد ولقه يلقه ولقا ويقال: ولقه ابلسيف 
ت عائشة رضى هللا عنها: )إذ تلقونه ْلُق أيضاً: االستمرار يف السري ويف الكذب. وقرأَوَلقاٍت، أي َضَرابٍت. والوَ 

 أبلسنكم( . والناقة تعدو الولقى، وهو عْدٌو فيه نـَْزٌو. وانقٌة َوَلقى: سربعة.
_________ 

 ( يف نسخة زايدة: " للقالخ بن حزن ".1)
 ( صوابه " اجلليد " راجع مادة )زلق( منه2)
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 والوليقة: طعام يتخذ من دقيق ومسن. واألْوَلُق: شبُه اجلنون. ومنه قول الشاعر:
َلَعْمُرَك يب من ُحبِ  أمساَء َأْوَلُق * وقال األعشى يصف انقته: وُتصِبح عن السرى وكأمنا أمل هبا من طاِئِف اجِلنِ  

فعول. ويقال أيضا: مؤولق، مثال معولق. ( ، الهنم قالوا: ألق الرجل فهو مْألوٌق، على م1َأْوَلُق وهو أفعل )
 فإن جعلته من هذا فهو عل.

 بة، واهلاء عوض من الواو. وقد ومقه ميَُِقُه ابلكسر. فيهما، أي أحبَّه، فهو وامق.املقة: احمل ]ومق[
ل املواغدة الَوَهُق، ابلتحريك: حبٌل كالِطَوِل، وقد يسكَّن مثل هَنٍْر وهَنٍَر. قال أبو عمرو: املواهقة مث ]وهق[

 واملواضخة.
_________ 



و فوعل، الن مهزته أصلية، بدليل ألق ومألوق، وإمنا يكون ( قال ابن برى: قوله أفعل سهو منه، وصوابه وه1)
 أولق أفعل فيمن جعله من ولق يلق، إذا أسرع. فأما إذا كان من ألق، إذا جن، فهو فوعل ال غري
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ا ومواهقة اإلبل: مدُّ أعناِقه ا يف السري. يقال: تواَهَقِت الركاُب، أي تساَيرْت. وهذه الناقُة ُتواِهُق هذه، كأهنَّ
 تباريها يف السري. قال ابن أمحر: وتواهقت أخفافها طبقا والِظلُّ مل يـَْفُضْل ومل ُيْكرِ 

 فصل اهلاء
ثوٍم إذا صب مهل واهلبنقة: لقب رجل ِقياٌم َمَعُهم، ُكلُّ َملْ  ( : الوصيف. قال لبيد: واهلَبانيقُ 1اهلبنيق ) ]هبق[

( ، وامسه يزيد بن ثروان، أحد بىن قيس بن ثعلبة، وكان يضرب به املثل يف احلمق. 2يقال له ذو الودعات )
 قال الشاعر: عش جبد وكن هبنقة القيسي أو مثل شيبة بن الوليد

_________ 
 . من القاموس.وعالبط، اه، وكقنفذ، وزنبور، وكسميدع، ( قوله اهلبينق، كقنديل ويفتح1)
( قوله: ذو الودعات، لقب به النه جعل يف عنقه قالدة من ودع وعظام وخرف، مع طول حليته، فسئل 2)

. فقال: لئال أطل. فسرقها أخوه يف ليلة وتقلدها فأصبح هبنقة ورآها يف عنقه فقال: أخى أنت أان فمن أان؟ اه
 من القاموس.
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 لكسر: احلداد، والصائغ. قال النابغة يصف ثورا:اهلربقى اب ]هربق[
( * يقول: أكب يف كناسه حيفر أصل الشجرة، كالصائغ إذا حترف ينفخ 1كاهلربقى تنحى ينفخ الفحما )

 الفحم.
 ( :2قال االصمعي: املهرق: الصحيفة، فارسي معرب، واجلمع املهارق. قال الشاعر ) ]هرق[

* وهراق املاء يهرقه بفتح اهلاء، هراقة، أي صبه. وأصله أراق يرق إراقة، ( 3باىل )آلل أمساء مثل املهرق ال
وأصل أراق أريق، وأصل يريق يريق، وأصل يريق يؤريق. وإمنا قالوا أان أهريقة وهم ال يقولون أان أأريقه 

 ،قه إهراقاالستثقاهلم اهلمزتني، وقد زال ذلك بعد االبدال. وفيه لغٌة أخرى: َأْهَرَق املاَء يهر 
_________ 



 ( قبله:1)
 موىل الريح روقيه وجبهته

 ( هو حسان.2)
 ( صدره:3)

 كم للمنازل من شهر وأحوال * قال ابن برى: والذى يف شعره:
 (4 -صحاح  - 198كما تقادم عهد املهرق الباىل * )
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أهنا من نفس احلرف، مث على وزن أفعل يفعل. قال سيبويه: وقد أبدلوا من اهلمزة اهلاء مث ألزمت فصارت ك
أدخلت االلف بعد على اهلاء وتركت اهلاء عوضا من حذفهم حركة العني، الن أصل أهرق أريق. وفيه لغة 

، فهو ُمْهريٌق، والشئ مهراق ومهراق أيضا ابلتحريك. وهذا شاذ. ونظريه أسطاع اثلثة: َأْهراُق يـُْهريُق إْهراقاً 
ضم الياء يف املستقبل، لغة يف أطاع يطيع، فجعلوا السني عوضا من يسطيع اسطياعا بفتح االلف يف املاضي و 

احلديث، ذهاب حركة عني الفعل، على ما ذكرانه عن االخفش يف ابب العني. فكذلك حكم اهلاء عندي. وىف 
" أهريق دمه ". وتقدير يهريق بفتح اهلاء يهفعل، وتقدير مهراق ابلتحريك مهفعل. أما تقدير يهريق ابلتسكني، 

 ال ميكن أن ينطق به، الن اهلاء والفاء مجيعا ساكنان. وكذلك تقدير مهراق. وحكى بعضهم: مطر مهرورق.ف
( : الرعُد 1اُق: املرأة الكثرية الضحك. واهلَِزُق )أْهَزَق الرجُل يف الضحك، أي أكثر منه. وامِلْهز  ]هزق[

 الشديد.
_________ 

 ه اجملد.( قوله واهلزق ككتف، وكذلك اهلمق، كما قال1)
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قال االصمعي: اهلقهقة مثل احلَْقَحَقِة، وهي السرُي الشديُد. وقد هقهق الرجل مثل حقحق. وأنشد  ]هقق[
 لرؤبة:

 (1أقب قهقاه إذا ما هقهقا )
. قال الراجز: ]مهق[  اهلََمُق من الكأل: اهَلشُّ



 رًَّة وعلى جانٍب مرًَّة.( * وَمشى اهلََمقى، إذا مشى على جانٍب م2مهق هيشور ) لبابة من
َقُم، وامليم زائدة. ]هيق[  اهلَيُق: الظليُم، وكذلك اهلَيـْ

 فصل الياء
 الريقان مثل االرقان، وهو آفة تصيب ]برق[

_________ 
 ( قبله:1)

 .جد وال حيمدنه إن يلحقا * ويروى: " هقهاق " و " قهقاه "
 ق عيشوم ويروى: " هيشوم "( يف اللسان: ابتت تعشى احلمض ابلقصيم لبابة من مه2)
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( وهو الدستبند العريض، 2( : اجلبارة، )1الزرع وداُء يصيب الناس. يقال: زرٌع مأروق ومريوق. واليارق )
 معرب.
سائي: يقال أبيض يـََقٌق، أي شديد البياض انِصعُه. وحكى يعقوب: أبيُض يَِقٌق أيضاً، بكسر القاف الك ]يقق[
 االوىل.
 َلُق: األبيُض من كل شئ، ومنه قول الشاعراليَـ  ]يلق[

_________ 
 ( قوله واليارق يعىن كهاجر، كما قاله اجملد.1)
يض ". وىف القاموس: " والدستينج: اليارق ". فهذا ( يف اللسان: " واليارق: اجلبارة، وهو الدستينج العر 2)

 و السوار.دليل على أن كلمة الدستبند خطأ، وهو فارسي معرب، وأصله ايره، وه

(4/1571) 

 

 ضاء.وأترك الِقْرَن يف الغباِر ويف ِحْضنَـْيِه زرقاه متنها يلق واليلقة: املنز البي
( 1اليَـْلَمُق: الَقباُء، فارسيٌّ معرَّب. قال ذوالرمة يصف الثور الوحشى: جتلو البوارق عن جمز منز هلق ) ]يلمق[

 ... كأنه متقىب يلمق عزب
 واجلمع اليالمق.



__________ 
 ( يف اللسان: " عن جمر من هلق "1)
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 ابب الكاف:
 فصل االلف:

من احلمض، الواحدة أراكة. وأركت االبل أترك وأترك ُأروكاً، إذا َرَعِت اأَلراَك. قال االراك، شجر  ]أرك[
ا يقال: األصمعي: أركت اإلبل مبكان كذا، إذا لزَِمْته فلم َتربح، حكاه عنه ابن السكيت. قال: وقال  غريه إمن 

ى ينوى من املال أهلها أوراك ملا َأرََكْت، إذا أقامت يف اأَلراِك، وهو احلَمض، فهى أركة قال كثري: وإن الذ
أتتلف وعوادى يقول: إن أهل عزة ينوون أن ال جيتمع هو وهى، ويكوانن كاالوارك من االبل والعوادي يف ترك 

 كان، أي أقام به. وأَرَك اجلرح أروكا: سكن ورمه ومتائل.( . وأرك الرجل ابمل1االجتماع يف مكان )
_________ 

 لعوادى امليقمات يف العضاه ال تفارقها "( يف اللسان: " وقيل: ا1)
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ل: ظهرت َأريَكُة اجلُرح، إذا ذهبت غثيثته وظهر حلمه صحيحا أمحر ومل يـَْعُلُه اجللُد، وليس بعد ذلك إالَّ ويقا
واجلوف. وَأرَِكِت اإلبل ابلكسر أْتَرُك َأرِكاً، أي اشتكت بطوهَنا عن أكل االراك، فهى أركة وأراكى،  ُعلوُّ اجللد

ٌر منجَّد مزيٌَّن يف قبٍة أوبيت، فإذا مل يكن فيه سرير فهو مثل طلحة وطالحى، ورمثة ورماثى. واالريكة: سري
 مكان.َحَجٌلة، واجلمع االرائك. واالريك: اسم واد. وأرك، ابلضم: 

اإلْسَكتاِن بكسر اهلمزة: جانِبا الَفْرِج، ومها ُقذَّاتُه. واملَْأسوَكُة: اليت أخطأْت خاِفَضُتها فأصابت غرَي  ]أسك[
 موضع اخلفض.

ُك: الكذُب، وكذلك اأَلفيَكُة، واجلمع اأَلفاِئُك. ورجٌل َأف اٌك، أي كذ اٌب. واأَلْفُك ابلفتح: مصدر اإلفْ  ]أفك[
 قولك أفكه
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َتنا ِلَتْأِفَكنا{ . قال ُعروة بن ُأَذيـَْنة: إْن َتُك  أيفكه أفكا، أي قلبه وصرفه عن الشئ ومنه قوله تعاىل: }قالوا أِجئـْ
ن عن أحسن الَصنيَعِة َمْأ فوكاً ففي آَخريَن قد أُِفكوا يقول: إن مل توفَّْق لإَلحسان فأنت يف قوٍم قد ُصرِفوا ع

البلدة أبهلها، أي انقلبت. واملؤتفكات: املدن الىت قلبها هللا تعاىل على قوم لوط عليه ذلك أيضاً. وائْـتَـَفَكِت 
ا. تقول العرب: إذا كثرت املُْؤَتِفكاُت زََكِت األرُض. قال أبو زيد:  السالم. واملؤتفكات: الرايح ختتلف مهاهبُّ

َفُك عنُه َمْن أُِفَك( قال جماهد: يـُْؤَفُن عنه من والرأي. وقوله تعاىل: )يـُؤْ املَْأفوُك: املأفوُن، وهو الَضعيف العقل 
 أُِفَن. وأرٌض مْأفوَكٌة، أي مل ُيِصْبها مطر وليس هبا نباٌت. ورجٌل َمْأفوٌك: ال يصيب خريا عن أىب عبيد.

، مثل األج ة، إالَّ أن  اأَلكََّة، ا ]أكك[  فيه، واألج ُة: حلرُّ احملتدُم الذي ال ريحَ قال األصمعي: اأَلكَُّة: ِشدَّة احلر 
 التَوهُُّج. وقد ائْـَتكَّ يوُمنا، وهو افتعل منه، فهو
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يوم أك وأكيك. قال الراجز: إذا الشريب أخذته أكه فخله حىت يبك بكه واالكة: أيضاً الشديدُة من شدائد 
 الدنيا.
ْأُلُك واملَْأَلَكُة، بضم الالم ْل وكذلك املَ األلوُك: الرسالُة. قال َلبيد: وغالم أرسلته أمه أبلوك فبدلنا ما َسأَ  ]ألك[

 (1فيهما. قال الشاعر: أبلغ أاب دختنوس مألكة غري الذي قد يقال ِمْلَكَذِب )
اآلنك: اال سرب. وىف احلديث: " من استمع إىل قينة يصب يف أذنيه اآلنك ". وأفعل من أبنية اجلمع  ]أنك[

 ومل جيئ عليه الواحد إال آنك وأشد.
، الواحدةاألَْيُك: ال ]أيك[  شجُر الكثري امللتفُّ

_________ 
 ( يف اللسان:1)

عن الذى قد يقال ملكذب * أبو دختنوس، هو لقيط بن زرارة، مساها ابسم بنت كسرى، وقال فيها: ايليت 
 شعرى عنك دختنوس إذا أاتك اخلرب املرموس
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 أ )ليكة( فهى اسم القرية. ويقال مها مثل بكة ومكة.أيكة. ومن قرأ )أصحاب االيكة( فهى الغيضة. ومن قر 
 فصل الباء

ُتُكُه، أي َقَطعه. وسيٌف ابِتٌك، أي صارٌم. والبَـْتُك أيضاً: أن تقبض البَـْتُك: القطُع. وقد بـََتَكُه يـَْبِتُكهُ  ]بتك[  ويـَبـْ
َبِتَك. وكلُّ طائفٍة منه بِْتَكٌة ) يَـنـْ  ( :2َتٌك. ومنه قول الشاعر )( ابلكسر، واجلمع بِ 1على الشئ فتجذبه فـَ

وبـَتََّك آذاَن األْنعاِم، أي قطعها، شدد  ( * والِبْتَكُة أيضاً: َجْهمٌة من الليل.3طارْت ويف َكفِ ِه من ريشها بَِتٌك )
 للكثرة.
 خَنُْتُه فاستناخ.بـََرَك البعرُي َيرْبُُك بُروكاً، أي اْسَتناَخ. وأَبـْرَْكُتُه أان َفرَبََك، وهو قليٌل، واألكثر أَ  ]برك[

_________ 
 ( بتكة وبتكة.1)
 ( الشعر لزهري.2)
 ( صدره. * حىت إذا ما هوت كف الغالم هبا:3)
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( 1ويقال: فالن ليس له َمرْبَُك مجل. وكل شئ ثبت وأقام فقد بـََرَك. والرَبُْك: اإلبُل الكثريُة، ومنه قول الشاعر )
: 

( * واجلمُع الرُبوُك. والرَبُْك أيضاً: الصدر * فإذا أدخلت عليه اهلاء 2)ا فأبكى شجوها الربك أمجعا حنين
كَسرت وقلت بركة. قال اجلعدى: يف ِمرفقيه تقاُرٌب وله ِبرْكة زور كجبأة اخلزم وقوهلم: ما أحسن ِبرَْكَة هذه 

يقال مسيت بذلك القامة ضا كاحلوض، واجلمع الربك. و الناقة، وهو اسٌم للربوك، مثل الركبة واجللسة. والربكة أي
املاء فيها. وابرتك الرجل، أي ألقى بـَرَْكُه. واْبرَتَْكُتُه، إذا صرعَته وجعلته حتت ِبرِْكَك. واْبرَتََك، أي أسرَع يف الَعْدِو 

 ( :3وجد. ومنه قول الشاعر )
 ( *4حىت إذا مسها ابلسوط تبرتك )

_________ 
 م بن نويرة.( الشعر ملتم1)
 ( صدره:2)

 شح ارف منهن قامت ورجعتإذا 



 ( هو زهري.3)
 ( صدره: =4)

(4/1574) 

 

والرباكاء: الثبات يف احلرب واجِلدُّ، وأصله من الرُبوِك. قال بشر: وال يـُْنجي من الَغَمراِت إالَّ َبراكاُء القتاِل أو 
َترْبيُك: الدعاُء ابلرَبََكِة. وطعاٌم الِفراُر ويقال يف احلرب: َبراِك بَراِك! أي ابر كوا. والربكة: النماء والزايدة. وال

ويقال: ابَرَك هللا لك وفيك وعليك، وابرَكَك. وقال تعاىل: )أن بوِرَك َمْن يف الناِر( . وتَباَرَك  َبريٌك، كأنه مباَرٌك.
َيمَّْنُت به. والرُبَْكُة هللا، أي ابَرَك، مثل قاَتَل وَتقاَتَل، إالَّ أن فاَعَل يتعد ى وتفاعل ال يتعد ى. وَترَبَّْكُت به، أي تَـ 

واجلمع بـَُرٌك. قال زهري يصف قطاة فرت من صقٍر إىل ماٍء ظاهٍر على وجه  ابلضم: طائٌر من طري املاء أبيُض،
ٍَ ال ِرشَاء له من اأَلابِطِح يف حافاتِِه الرُبَُك والرُباِكيَُّة: ضرٌب من السفن.  األرض: حىتَّ استغاثْت مباِء

_________ 
 اات ما املاء أسهلها * يف ديوانه واللسان: " حىت إذا ضربت ".= * مرا كف
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والربنكان، على وزن الزعفران: ضرب من األكسية. والرَبوُك من النساء: اليت تتزوَّج وهلا ابٌن ابِلٌغ كبرٌي. وبرك، 
أعرفت الدار أم أنكرهتا ر التاء: موضع. قال مرار ابن منقذ: مثال قرد: اسم موضع بناحية اليمن. وترباك بكس

 (1بني ترباك فشسىب عبقر )
انقٌة َبَشكى: خفيفُة املَْشي والروح. وقد َبَشَكْت، أي أسرعْت، تـَْبُشُك َبْشكاً. وَبَشْكُت الثوب، إذا  ]بشك[

 ذَب، أي خيلقه. والبشاك: الكذاب.ِخْطَتُه خياطًة متباعدًة. وَبَشَك، أي َكَذَب. يقال: هو يـَْبُشُك الك
 بكَّ فالن يـَُبكُّ َبكًَّة، أي زحم. ومنه قول الراجز: إذا الشريب أخذته أكه فخله حىت يبك بكه كك[]ب

_________ 
 ( راجع مادة )ع ب ق ر( منه1)
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يقول: إذا ضجر الذي يورد إبله مع إلك لشدة احلر انتظار فخله حىت يزامحك. وتبارك القوم، أي ازدمحوا. 
ها كانت تبك  -ها. وبكة: اسم بطن مكة، مسيت بذلك الزدحام الناس. ويقال مسيت ال َدقَّ وَبكَّ عنَقه، أي 

( وال مذكى وبعلبك: بلد، 1أعناق اجلبابرة. واالبك: موضع. قال الراجز: جربة كحمر االبك ال ضرغ فيها )
لى، وإن شئت بع ومها كلمتان جعلتا واحدة، وقد ذكران إعرابه يف حضر موت من ابب الراء. والنسبة إليه

 بكى، على ما ذكران يف عبد مشس.
 ( الناس: جمتمعهم.3( [ بعكوكة )2) ]بعكك
 البلعك من النوق: املسرتخية املسنة. ]بنعك[

_________ 
وعبارته: واجلربة، ابلفتح وتشديد الباء: العانة من ( قوله " ال ضرع فيها " رواه يف مادة )جرب( " فينا " 1)

االقوايء من الناس إذا كانوا مجاعة متساوين جربة. قال الراجز. وساق البيت وقال: يقول  احلمري، ورمبا مسوا
 .حنن مجاعة متساوون وليس فينا صغري وال مسن اه

 ( قوله بعكك، املناسب تقدمية على بكك.2)
 للحياىن الفتح( بضم الباء. وحكى ا3)
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 والبلعك لغة يف البلعق، وهو ضرب من التمر.
( . وتبنكوا يف 1البُـْنُك: األصُل، وهو معر ب ويقال: هؤالء قوم من بنك االرض. والتبنك كالتناية ) بنك[]

 موضع كذا، أي أقاموا به. قال ابن دريد: البنك من هذا الطيب عريب.
ُعلِ َقْت بَنادُِكها منه ِة ( : كَأنَّ ُزروَر الُقْبطُرِيَّ 2الَبناِدُك: الَبناِئُق، ذكره أبو عبيد، وأنشد البن الرقاع ) ]بندك[

 جبذع مقوم
ابك احلمار االانن يبوكها بوكا: نزا عليها. وغزوة تبوك، الن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى قوما من  ]بوك[

أصحابه يبوكون حسى تبوك، أي يدخلون فيه القدح وحيركونه ليخرج املاء، فقال " ما زلتم تبوكوهنا بوكا " 
 فسميت تلك الغزوة

_________ 
 ( قال ابن برى: صوابه كالتناءة والتناء.1)
 ( قوله وأنشد البن الرقاع، هو يف احلماسة منسوب إىل ملحة اجلرمى2)
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غزوة تبوك، وهو تفعل من البوك. قال أبو زيد: يقال لقيته أول بوك، أي أول شئ. قال الكسائي: ابكت 
: انقة ابئك، إذا كانت فتية حسنة، واجلمع البوائك. ومن الناقة تبوك بوكا: مسنت. وحكى ابن السكيت

 كالمهم: " أنه ملنحار بوائكها ".
 فصل التاء

( : 1اتركته البيع متاركة. وَتراِك، مبعىن اتْـُرْك، وهو اسٌم لفعل االمر. وقال )تركت الشئ تركا: خليته. و  ]ترك[
وقال فيه فما اتِ َرَك، أي ما ترك شيئا، وهو افتعل. وتر تركة تراكها من إبل َتراِكهأ َأما ترى املوَت لدى َأْوراِكها 

د. قال الكميت: إذا ال تبض إىل الرتا ئك امليت: تراثه املرتوك. والرتيكة من النساء: الىت ترتك فال يتزوجها أح
 والضرائك كف جازر

_________ 
 ( طفيل بن يزيد احلارثى1)

(4/1577) 

 

 كها، ومنه قول االعشى:والرتيكة: بيضة النعام الىت ترت 
( * والرتيكة روضة يغفلها الناس فال يرعوهنا. والرتكة: البيضة من احلديد، 1وتلقى هبا بيض النعام ترائكا )
 واجلمع ترك، ومنه قول لبيد:

 ( * والرتك: جبل من الناس.2قردمانيا وتركا كالبصل )
، وهو إتباٌع لهالِتكَُّة: واحدة الِتَكِك. ويقال: فالٌن أمحُق فاكٌّ  ]تكك[ .  اتكٌّ ، وبعضهم يفرده ويقول: أمحُق اتكٌّ

 وما كنُت اتك اً، ولقد َتَكْكُت ابلفتح ُتكوكاً. قال الكسائي: يقال أَبـَْيَت إال  أن حتمق وتتك
_________ 

 ( صدره:1)
 ويهماء قفر حترج العني وسطها

 ( صدره:2)



 لادق حيلبوها ذات خرس وزجفخمة ذفراء ترتى ابلعرى * وقبله: فمىت ينقع صراخ ص
 (4 -صحاح  - 199)

(4/1577) 

 

 وقد تكه النبيذ، مثل َهكَُّه وَهرََّجُه، إذا بلغ منه. وتكتكت الشئ، أي وطئته حىت شدخته.
 مَتَك الَسناُم يـَْتُمُك مَتْكاً، أي طال وارتفع فهو اتِمٌك. ]متك[

 فصل احلاء
احلِباِك ُحُبٌك، ومجع احلَبيَكِة َحباِئُك. وقوله تعاىل: مل وحنِوه،. ومجع احلِباُك واحلَبيَكُة: الطريقة يف الر  ]حبك[

}والَسماِء ذاِت احلُُبِك{ . قالوا: طرائق النجوم. وقال الفراء: احلُُبُك تكسُُّر كل شئ، كالرمل إذا مرت به 
تكسرها حبك. وىف والشعرُة اجلعدُة الريُح الساكنة، واملاِء القائم إذا مر ت به الريح. وِدرُْع احلديد ُحُبٌك أيضاً. 

حديث الدجال: " أن شعره حبك حبك ". قال زهري بن أيب ُسْلمى: مكلل أبصول النجم تـَْنُسُجُه رِيٌح َخريٌق 
 لضاحي مائِِه ُحُبُك وَحَبَك الثوب حَيِْبُكُه ابلكسر َحْبكاً، أي أجاَد نسجه. قال ابن االعرايب: كل شئ

(4/1578) 

 

َت عمَله فقد اْحِتَبْكَتُه. ويف احلديث: " إن عائشة رضي هللا عنها كانت حَتَْتِبُك حتَت الدرع يف أحكمته وأْحسنْ 
بوك: الشديُد اخلَْلِق من الصالة " أي تشد  اإلزاَر وحتكمه. واالحتباك أيضا: االحتباء، عن االصمعي. واحمل

ُمْشِرَف احلاِرِك حَمْبوَك الكتد واحلبكة مثل العبكة، ( فَأْعَدْدُت له 1الَفَرس وغريه. وقال أبو دواد: مرج الدين )
 وهى احلبة من السويق.

 وجٍه َحَتَك الرجل حَيِْتُك َحْتكاً وَحَتكاانً، أي مشى وقارَب اخلطَو وأسرع. ويقال: ال أدري على أي ِ  ]حتك[
: الق ا قالوا َعَتكوا، أي توجَّهوا. واحلَْوَتُك واحلَْوَتِكيُّ ( وهل كنت إالَّ 2صري الضاوى. وقال )َحَتُكوا، ورمبَّ
ِه حىت بغى وجتربا واحلواتك: رائل النعام.  َحْوَتِكيًّا َأالَقُه بنو َعمِ 

_________ 
 ( يروى: " مرج الدهر ".1)
 ( خارجة بن ضرار املرى.2)



(4/1578) 

 

من بىن جشم بن بكر  قال أبو زيد: احلرََبْكى: القراد. قالت خنساء: فلست مبرضع ثدىي حربكى أبوه ]حربك[
: قد جعل بعضه ا شبِ ه به واالنثى حرب كاة. قال أبو ُعَمر اجلرمي  م األلف يف َحرَبْكى للتأنيث فلم يصرْفه، ورمبَّ

الرجل الغيظ الطويل الظهر القصري الرجلني. وتصغريه حبريك، الن االلف املقصورة حتذف يف التصغري إذا 
غريه. تقول يف قرقرى: قريقر، وىف جحجىب: جحيجب، وىف حوالاي كانت خامسة، سواء كانت للتأنيث أو ل

 وإمنا تثبت االلف فيه إذا كانت ممدودة.( : حويلى. 1)
احلَرََكُة: ضدُّ السكون: وَحرَّْكُتُه فـََتَحَرَك. ويقال: ما به َحراٌك، أي َحرََكٌة. وامِلْحراُك: احملراث الذي حُتَرَُّك  ]حرك[

. وَحرَْكُتُه َأْحرُُكُه ، أي خفيٌف ذكيٌّ. واحلاِرُك من الفرس: ُفروع الكتفني، وهو أيضاً الكاهلُ به النار. وغالٌم َحِركٌ 
 َحرْكاً: أصبت حاركه. واحلرككة: احلرفقة، واجلمع احلراكك

_________ 
 ( وىف نسخة: " وىف حوليا حويلى "1)

(4/1579) 

 

 ا يلي األرض إذا قعدت.واحلراكيك، وهى رءوس الوركني، ويقال أطراف الوركني ممَّ 
 قال الفراء: َحزَْكُتُه ابحلبل َأْحزُِكُه، لغة يف حزقته، أي شددته. االْحِتزاُك: االحتزاُم ابلَثوب. ]حزك[

( : الواحدة َحَسَكٌة. واحَلَسُك أيضاً: ما يـُْعَمُل من احلديد على مثاله، 1احَلَسُك: َحَسُك الَسْعداِن ) ]حسك[
وقد َحِسَك علي  وقوهلم: يف صدره، عليَّ َحِسيَكٌة وُحساَكٌة، أي ِضغٌن وعداوة.  وهو من آالت العسكر.

 ( : القنفذ.2ابلكسر حسكا. واحلسيكة )
_________ 

( قوله: احلسك حسك السعدان، عباره القاموس احلسك حمركة: نبات تعلق مثرته بصوف الغنم. ورقه كورق 1)
ذو ثالث شعب، وله مثر شربه يفتت حصى الكليتني واملثانة، الرجلة أو أدق، وعند ورقه شوك ملزز صاب 

 عصري ورقه جيد للباءة وعسر البول وهنش االفاعى، ورشه يف املنزل يقتل الرباغيث. وكذا شرب
 ( واحلسكك، كما يف القاموس2)

(4/1579) 



 

 ول زهري:ق َحَشَكِت الِدرَُّة حَتِْشُك َحْشكاً، ابلتسكني وُحشوكاً: امتألت، وأمَّا ]حشك[
ا حر كه للضرورة، أي مل تنتظر به أم ه ُحشوَك الِدرَِّة. ويقال: انقٌة 1خاَف الُعيوَن فلم يـُْنَظْر به احَلَشُك ) ( * فإمن 

َحشوٌك وَحشوٌد، لليت جيتمع اللنُب يف َضرعها سريعاً: وَحَشَكِت الَنخلة أيضًا: كُثر محلها، وهي خنلٌة حاِشٌك، 
 ناقة، أي تركُتها ومل أحُلْبها حىتَّ اجتمع لبُنها، ومنه قول الشاعر:العن يعقوب. وَحَشْكُت 

غدت وهى حمشوكة حاِفُل * واحِلشاُك: الِشباُم، عن ابن دريد، وهو عوٌد يُعرض يف فم اجلدى ويشد يف قفاه، 
. مينعه من الرضاع، ومل يعرف أبو سعيد الشحاك بتقدمي الشني. وحشك القوم، أي احَتشدوا واجتمعوا

. قال أبو زيد: احلشكة من  ا. ورايٌح حواِشُك: خمتلفات املهاب  وَحَشَكِت الريُح، أي ضعفْت واختلفْت مهاهبُّ
 املطر مثل احلفشة
_________ 

 ( صدره:1)
 كما استغاث بشئ فز غيطلة:

(4/1580) 

 

 اسم هنر.ديد: والغيبة، وهى فوَق البَـْغَشِة، وقد َحَشَكِت السماُء حتشك حشكا، واحلشاك، ابلتش
حككت الشئ أحكه. وماك يف صدري منه شئ، أي ما خَتاجَلَ. ويقال: ما َحكَّ يف صدري كذا، إذا  ]حكك[

مل ينشرح له صدُرك. واْحَتكَّ ابلشئ، أي حك نفسه عليه. وفالن يـََتَحكَُّك يب، أي يتمر س ويتعرض لشر ي. 
وهلم: ما بقيْت فيه حاكٌَّة، أي ِسنٌّ. واحلََكُك ابلتحريك: . وقواملُحاكَُّة كاملباراة. واحِلكَُّة، ابلكسر: اجلََربُ 

حجارة رخوة بيض، وإمنا ظهر فيه التضعيف للفرق بني فعل وفعل. واحلكيك: احلافر النحيُت، والكعُب 
. واجِلْذُل املَُحكَُّك: الذي يـُْنَصُب يف العَ  لتحتك  َطن احمْلكوُك. واحلُكاَكُة ابلضم: ما يسقط عن الشئ عند احَلكِ 

 به االبل احلرىب، ومنه قول احلباب ابن املنذر االنصاري يوم سقيفة بىن ساعدة: " أان

(4/1580) 

 

 يشتفى برأيه وتدبريه. جذيلها احملكك، وعذيقها املرجب " أراد أنه
َحَلِك حلك الشئ حيلك حلوكة: اشتدَّ سواُده. واْحَلوَلَك مثله. واحلََلُك: السواُد: يقال: أسوُد مثل  ]حلك[



الغراب، وهو سواده. فإن قلت: مثل حنك الغراب تريد منقاره. وأسود حالك وحاِنٌك مبعىًن. واحلََلكوُك، 
ثال اهلمزة: ضرب من العظاء، ويقال: دويبة تغوص يف الرمل، وكذلك ابلتحريك: الشديد السواد. واحللكة، م

 ( مثال العنقاء.1احللكاء )
القملُة، ومجعها مَحٌَك. قال: وقد يقال ذلك للَذرَّة. واحلََمُك: الِصغار من كل قال أبو زيد: احلََمَكُة:  ]محك[

 شئ
جعلَت فيه الَرَسَن، وكذلك اْحتَـَنْكُتُه. واْحتَـَنَك اجلراُد َحَنْكُت الفرَس َأْحُنُكُه وَأْحِنُكُه َحْنكاً، إذا  ]حنك[

 األرَض، أي أكل ما عليها وأتى على نبتها.
_________ 

 كاء ويفتح، وحيرك، وكالغلواء، واحللكى كغلىب( احلل1)

(4/1581) 

 

ه تعاىل حاكيا عن إبليس: )الحتكن ذريته إال قلياًل( قال الفراء: يريد ألستولنيَّ عليهم. وحنكت الشئ: وقول
ُة اليت تضم الغراضيف،  فهمته وأحكمته. واْحتَـَنَك الرجُل، أي استحكم. واالسم احلُْنَكُة. واحلُْنَكُة أيضاً: الِقدَّ

نك: امِلنقار. يقال: أسوُد مثل َحَنك. الغراب. وأسود واجلمع حناك، مثل برمة وبرام حكاه أبو عبيد. واحل
خانك، مثل حالك. واحلََنَك: ما حتت الَذَقِن من اإلنسان وغريه. وَحَنْكُت الصيبَّ وحنَّْكُتُه. إذا مَضْغَت مترًا أو 

ير العمامة من حتن احلنك. ويقال  حَمْنوٌك وحُمَنٌَّك. والَتَحنُُّك: التلحِ ي. وهو أن تدغريه مث َدَلْكَتُه حَبَنِكه. والصيبُّ 
حنكة السن وأحنكته. إذا أحكمته التجارب واألموُر. فهو حُمَنٌَّك وحمنك. وقوهلم: هذا البعري أحنك االبل. 

 ا أفعله.مشتق من احلنك، يريدون أشدها أكال، وهو شاذ الن اخللقه ال يقال فيها م

(4/1581) 

 

حاَك الثوب حَيوُكُه َحوْكاً وِحَياَكًة: نسَجه فهو حاِئٌك وقوٌم حاَكٌة وَحوََكٌة أيضاً. ونسوٌة َحواِئُك،  []حوك
واملوضع حماكة، وإمنا قالوا حوكة كما قالوا خونة تبتت الواو فيهما مع التحرك كما ثبتت فيما رد إىل االصل، 

لشبه الياء اباللف، الهنا إليها أقرب وهبا أحق. وقد ذكران  مل حتى الياء يف انب وعارلتباعد الواو من االنف. و 
 علة غيب وصيد يف موضعهما. واحلوك: الباذروج.

احلَيكاُن: مشُي القصري. وقد حاَك حَييُك َحَيكاانً، إذا حر َك َمنِكبيه وَفَحَج بني رجَليه يف املشي. وَضبٌَّة  ]حيك[



اَك فيه السيَف وَأحاَك مبعىًن. يقال: ضربه فما أحاَك فيه السيُف، مة حتَِيُك إذا سَعْت. وح( أي ضخ1حيكانٌَة )
 إذا مل يعمل واحلَْيُك: َأْخُذ الَقول يف القلب. يقال: ما حَييُك فيه املالُم، إذا مل يؤثِ ر فيه.

_________ 
 ( ابلفتح وابلكسر، وبضم احلاء وفتح الياء.1)
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 لفصل الدا
اإلْدراُك: الُلحوُق. يقال: مشيَت حىت  َأْدرَْكُتُه، وِعْشت حىت َأْدرَْكُت زمانه. وَأْدرَْكُتُه ببصري، أي رأيته.  ]درك[

ا قالوا َأْدَرَك الدقيُق مبعىن فىن. واستدركت ما فات وَتدارَْكُتُه. مبعىًن.  وَأْدَرَك الغالُم وأْدَرَك الثمُر، أي بلغ. ورمبَّ
قوُم، أي تالحقوا، أي حلق آخرهم أوَّهَلم. ومنه قوله تعاىل: )َحىتَّ إذا ادَّارَكوا فيها مجيعاً( وأصله وَتداَرَك ال

َتدارَكوا، فأدغمت التاء يف الدال واْجُتِلَبت األلف ليسلم السكون. وَتداَرَك الثَرايِن، أي َأْدَرَك َثرى املطِر َثرى 
سٌم لفعِل األمر، وُكِسَرت الكاف الجتماع الساكنني ألنَّ حقها ألرِض. وقوهلم: َدراِك أي َأْدِرْك، وهو اا

السكون االمر. والدريكة: الطريدة. والدرك ابلتحريك: ِقطعة حبل ُتَشدُّ يف طرف الرشاء إىل َعرقوة الدلو، 
درك فعلى الَتِبَعُة، يسكن ويعرك. يقال ما حلقك من ليكون هو الذي يلي املاء فال يْعَفَن الرشاُء. والَدَرُك: 

 خالصه.
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ل: ودركات الناِر: منازُل أهِلها، والناُر َدرَكاٌت واجلنُة َدرَجاٌت. والقعُر اآلِخُر َدْرٌك وَدَرٌك. والِدراُك: املُدارََكُة. يقا
يصف الثور والكالب: فاختل حضىن  داراَك الرجل صوته، أي اتبعه. ودراك أيضا: اسم كلب. قال الكميت

 حرجا لزارع طعنة يف شدقها جنل أي يف جانب الطعنة سعة. وزارع: اسم كلب أيضا. ويقال: ال دراك واثنىن
ابَرَك هللا فيه وال اتَرَك وال داَرَك، كلُّه مبعىًن. ومدركة: لقب عمرو بن إلياس بن مضر، لقبه هبا أبوه ملا أدرك 

إال أهنم قد قالوا حساس دراك، لغة أو ري االدراك. وقلما جيئ فعال من أفعل يفعل، االبل. والدراك: الكث
 ازدواج.

 ( : دقيق احلوارى.1الدرمك ) ]درمك[
 الُدْرنوُك: ضرٌب من الُبُسِط ذو مَخْل، وتشبَّه به فروُة البعري. قال الراجز ]درنك[



_________ 
 ( قوله الدرمك، يعىن كجعفر، كما يف القاموس1)
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 (1* جعد الدرانيك رفل اال جالد )
الَدْعُك مثل الَدْلِك. وقد َدَعْكُت األدمَي واخلصَم، أي ليَّنته. وَتداَعَك الرجالن يف احلرب، أي مترَّسا.  ]دعك[

 ٌك، أي حمٌَِك. والَدْعَكُة: لغة يف الَدْعَقِة، وهي جاعة من االبل.ورجٌل َدعِ 
. وقد دََكْكُت الشئ أدكة دكا، إذا ضربته وكسرَته ]دكك[ : الدقُّ حىتَّ سو يته ابألرض. ومنه قوله تعاىل:  الَدكُّ

، واجلمع دكوك. قال هللا تعاىل:  )جعله دكا( قال: وحيتمل أن )فدُكَّتا دَكًَّة واِحَدة( قال األخفش: هي أرض َدكٌّ
يكون مصدرا النه حني قال جعله، كأنه قال دكه، فقال دكا. أو أراد جعله ذا دك فخذف، وقد قرئ ابملد أي 

 ء، فخذف الن اجلبل مذكر. قال أبو زيد: ُدكَّ الرجل فهو َمْدكوٌك. إذا دكته احلمى.جعله أرضا دكا
_________ 

 ( بعده:1)
 كأنه خمتضب يف أجساد
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ودككت الركى، أي دفنته ابلرتاب.. وتدكدكت اجلباُل، أي صارت دَكَّاواٍت، وهي رواٍب من طني، واحدهتا 
: اجلبُل الذليُل، واجلمع  ال َسنامَ  دَكَّاَء. وانقة دكاء: . ودَكَّاواٌت، مثل محر ومحراوت. والُدكُّ هلا، واجلمع ُدكٌّ

، بكسر  ، إذا كان متدانِياً عريض الظهر، من َخْيل ُدك  ورجٌل ِمَدكٌّ الدِك َكُة، مثل جحر وجحرة. وفرٌس َأَدكُّ
. والدكداك من الرمل: ما التَـَبد منه على العمل امليم، أي قوى شديد الوطئ لالرض. وأمة ِمدَكٌَّة، أي قويَّة

ابألرض ومل يرتفع. ويف احلديث: أنَّه سأل جريَر بن عبد هللا عن منزله فقال: " َسْهٌل ودَْكداٌك، وَسَلٌم وَأراٌك " 
قال  دَكاِديُك.وقال لبيد: وغيٍث بدِْكداٍك َيزيُن ِوهاَدُه نَباٌت كَوشي العبقريِ  املَُخل ِب واجلمع الدََكاِدُك وال

 الراجز: اي داَرَميَّ ابلدَكاِديِك الرُبَْق َسْقياً فقد هيجت شوق املشتئق وحول دكيك، أي اتم.
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( 3( : فأَْبقى ابِطلي واجِلدُّ منها كدكان الداربنة )2( والدُكَّاُن: الذي يْقَعُد عليه. قال الشاعر )1والدكة )
 املطني وانس جيعلون النون أصلية.

( بيدى أدلكه دلكا. ولكت الشمس دلوكا: زالت. وقال تعاىل: )أقن الصالة لدلوك 4لشئ )ت ادلك ]دلك[
الشمِس إىل َغَسِق الليِل( ويقال: دلوكها: غروهبا. وينشد: هذا مقام قدمى رابح ذبب حىت دلكت براح قال 

ع كفه على يض قطرب: براح مثل قطام: اسم للشمس. وقال الفراء: هي براح مجع راحة وهى الكف، يقول:
عينيه ينظر هل غربت الشمس بعد. ودالك الرجل غرميه، أي ما طله. وسئل احلسن أيدا لك الرجل امرأته: 

 فقال
_________ 

 ( الدكة ابلفتح والدكان ابلضم، قاله اجملد.1)
 ( املثقب العبدى.2)
 ( الدرابنة: البوابون، واحدهم درابن.3)
 من ابب دخل.مس ( دلكت الشئ من ابب نصر ودلكت الش4)
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( يعىن ابملهر. والدلوك: ما يدلك به من ِطيٍب وغريه. والَدليُك: الرتاُب الذي تسفيه 1نعم إذا كان ملفجا )
( 2: طعاٌم يـُتََّخُذ من زُبد ومتر كالثريد. وأان أظنه الذى يقال له ابلفارسية چنكال خست )الريح. والَدليكُ 

 عند االغتسال. وفرٌس َمْدلوُك احلجبة، إذا مل يكن حلجته إشراف.وتدلك الرجل، أي دلك جسَده 
 الَدْلَعُك مثل الَدْلَعِس، وهي الناقة الضخمة مع اسرتحاء فيها. ]دلعك[
. والدَّْمُك: أسرُع َعْدِو األرنب.  ]دمك[ قال األصمعي: الَدموُك: البكرة السريعة. وكذلك كل شئ سريع املَرِ 

 .ورحى دموك: سريعة الطحن
( ابلفاء واجليم، يقال ألفج الرجل أي أفلس، فهو ملفج بفتح الفاء، مثل أحصن فهو حمصن. وأسهب فهو 1)

 . مؤلفه عن مادة )ل ف ج( .مسهب. فهذه الثالثة جاءت ابلفتح نوادر اهـ
 ( يف املعجم الفارسى االجنليزي " خواست "2)
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وهى الدموك محراء يف حاركها مسوك كأن فاها فتب مفكوك ( فرس. قال: أان ابن عمرو 1والدموك: اسم )
ودمك الشئ يدمك دموكا، أي صار أملَس. ويقال: أصابتهم داِمَكٌة من َدواِمِك الدهر، أي داِهيٌة. وامِلْدَمُك: 

 امليثا ق مدما كا من البناء وأنشد األصمعي: َأاَل اي انِقضَ  امِلْطَمَلُة، وهو ما يـَُوسَُّع به اخلبز. وامِلْدماُك: الَسافُ 
ا قالوا رحًى َدمْكَمٌك، أي شديدة الطحن.  فمدما كا والدمكمك: الشديد. ورمبَّ

 نصٌل ُمَدْمَلٌك، أي أملٌس مدور. تقول منه: دملكت الشئ فتدملك. ]دملك[
_________ 

 :ور فرس عقبة بن شيبان. وأما يف قول الراجز( قوله والدموك اسم فرس اخل. يف القاموس: وكصب1)
أان ابن عمرو وهى الدموك * فليس ابسم، بل صفة، أي السريعة كما تسرع الرحى. ووهم اجلوهرى. يف 

الوشاح: ملا ثبت أن الدموك اسم فرس عقبة فال مانع من كون الىت يف البيت امسا أيضا. نقال من الوصفية إىل 
 االمسية.

 (4 -صحاح  - 200)
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 ج. والدملوك: احلجر املدور.وحافر مدملك، مثل مدملق ومدمل
( : حجٌر ُيْسَحُق عليه الطيُب. قال 1داَك الطيَب َيدوُكُه َدوْكاً وَمداكاً، أي َسَحقه. واملَداُك أيضاً ) ]دوك[

 ( :2الشاعر )
لقوم  يْسَحُق به الِطيُب. وابت ا( * وامِلْدَوُك أيضاً على ِمْفَعٍل: حجرٌ 3يف ُجْؤُجٍؤ َكَمداِك الِطيِب خَمْضوِب )

َيدوكوَن َدوْكاً، إذا ابتوا يف اختالٍط وَدَوراٍن. ووقعوا يف ذوكة ودوكة، أي خصومة وشر. وَتداَوَك القوُم، أي 
 تضايقوا يف حرب أو شر.

 قال ابن األعرايب: َدَهَك الشئ يدهكه دهكا، إذا طحنه وكسره. وأنشد لرؤبة ]دهك[
_________ 

 داك، واملدوك: الصالءة.( وامل1)
 و سالمة بن جندل.( ه2)
 ( صدره:3)

 يـَْرقى الَدسيُع إىل هاٍد له تلع:
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 ( * وهي مجع دهوك.1* ردت رجيعا بني َأْرحاٍء ُدُهْك )
 ( .2الديك معروف، واجلمع الديكة والديوك ) ]ديك[

 فصل الراء
األمر، أي َنِشب فيه ومل  ربكت الشئ أربكه ربكا: خلطته، فاْرتـََبَك، أي اختلط. واْرتـََبَك الرحل يف ]ربك[

يكد يتخلَّص منه. والَرْبُك: إصالح الَثريد. والَربيَكُة: متر يـُْعَجُن بسمٍن وَأِقٍط فيؤكل. قال ابن السكيت: ورمبا 
البي ة أم  احلُماِرِس: الَربيَكُة: األِقُط والتمُر والسمُن، يـُْعَمُل ُصبَّ عليه ماء فشرب شراب. قال: وقالت َغنيَُّة الك

 ْخوًا ليس كاحليس. وقالت الدبريته: هو الدقيق واالقط املطحون مث يلبك ابلسمن املختلط ابلرب.رِ 
_________ 

 ( قبله:1)
 وإن أنيخت رهب أنضاء عرك

 ( وزاد يف القاموس: أدايك2)

(4/1586) 

 

َر بغالم ُولِ  َد له، فقال: ما أصنع به؟ أآكله أم وىف املثل: " غراثن فاْرُبكوا له " وأصله أنَّ أْعرابياً أتى أهَله فُبشِ 
 أشربه؟ فقالت امرأته: َغْراثُن فاْرُبُكوا له. فلمَّا شبع قال: كيف الطال وأمه.

( . ورتكاان، وأرتكه 1قاربُة َخْطِوه يف َرَمالَنِه. ال يقال إالَّ للبعري. وقد رََتَك يـَْرُتُك رَْتكاً )رََتكاُن البعرِي: م ]رتك[
 صاحبة.
الغل يف عنقه َأرُكُُّه رُكَّاً، إذا غَللت يَده إىل عنقه. ورككت الذنب يف عنقه. إذا ألزمته إايه. رككت  ]ركك[

 منه قول الراجز:ورََكْكُت الشئ بعضه على بعض، إذا طرحته. و 
( . وَأرَكَِّت السماُء، أي 3( * والرك ابلكسر: املطر الضعيف، واجلمع رَِكاٌك )2فنجنا من حبس حاجات ورك )

 ت ابلرك.جاء
_________ 

 ( وزاد يف القاموس: رتكا.1)



 ( بعده:2)
 فالذخر منه عندان واالجر لك

 ( وزاد يف القاموس: أركاك3)
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( ، ومنه قوهلم: " اقطعه من حيث رك 1وأركت االرض، على ما مل يسمَّ فاعُله. ورك الشئ، أي َرقَّ وَضُعَف )
الضعيف. وثوٌب رَكيُك النسِج. واْسرَتَكَُّه أي استضَعَفه. ويف احلديث  والعامة تقول: من حيث رق. والركيك:" 

أنه " لعن الرُكاَكَة " وهو الذي ال يغار على أهله. وركك: اسم ماء قال زهري: مث استمروا وقالوا إن موعدكم 
ن لتضعيف ضرورة. وقد سألت أعرابيا وحنماء بشرقي سلمى فيد أوزك قال االصمعي: أصله رك فأظهر ا

 ابملوضع الذى ذكره زهري فقلت: هل تعرف رككا؟ فقال: كان ها هنا ماء يسمى ركا. وقول الراجز:
 ( * إمنا هو حكاية تبخرته.2مشيته يف الدار هاك ركا )

_________ 
 ( يرك ابلكسر ركة، وركا كة فهو ركيك، عن املختار.1)
 ( قبله:2)

 عكا وكا * وأنشده يف مادة ع ك ك: إن زرته جتده
 إزرته جتده عك وكا:
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وسكران مرتك، إذا مل يبني كالمه. والركراكة: املرأة العظيمة العجز والفخذين. وقوهلم يف املثل: " شحمة الركى 
كوك: قد عوجل ( يف احلاجات. وسقاٌء مر 1" على فعلى، وهو الذي يُذوب سريعاً. يضرب ملن ال يعنِ يك )

 وأصلح.
ْرُمُك رُموكاً: أقام به، وأمكته أان. والرمكة: األنثى من الرباذين، واجلمع رِماٌك ورمكات، َرَمَك ابملكان يَـ  ]رمك[

 ( والرامك: شئ أسود خيلط ابملسك، وقال:2وأرماك أيضا عن الفراء، مثل مثار وامثار. والرامك )
ٌة َرْمكاُء قال أبو عبيد: ة من االلوان االبل، يقال مجل َأْرَمُك وانق( * والرمك3واملسك قد يستصحب الرامكا )

 هو الذى



_________ 
 .( قوله ملن ال يعنيك، أي حيبسك. قال املؤلف: عناه غريه تعنية: حبسه اهـ1)
 ( قوله والرامك والرامك، يعىن بفتح امليم وكسرها، كما يف القاموس.2)
 ( يف بعض النسخ أول البيت:3)

 لك الفضل على صحبيت:إن 
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حىتَّ يدخَلها سواٌد. وقد اْرَمكَّ البعري ارمكا كا. ويرموك: موضع بناحية الشأم، ومنه يوم  اشتدت كمتته
 الريموك.
 نه ميوج يف مشيته.يقال: َمرَّ الرجل َيرَتَْهَوُك، كأ ]رهك[

 فصل الزاى
: ]زحك[  زََحَك بعريه، أي أعيا. ومنه قول كثري 

 ْزَحَك الرجل، إذا أعَيْت دابـ ُته، مثل َأْزَحَف.( * وأَ 1وقد أُْبَن أَْنَضاًء وُهنَّ َزواِحُك )
: القصري اللئيم. قال ذو الرمة: على كلِ  كهٍل َأْزَعِكيٍ  وايِفٍع من الل ]زعك[ ؤم ِسْرابٌل جديد البنائق األْزَعِكيُّ

 وكذلك الزعكوك. والزعكوك من اإلبل: الَسمني، واجلمع َزعاكيُك وزعاكك أيضا. وأنشد القناىن
_________ 

 ( صدره:1)
 وهل تريىن بعد أن تنزع الربى:
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 * تسْت أوالدها زعاكك
 ( :1املشى الزكيك: املقرمط. قال الراجز ) ]زكك[

لُدرَّاَجُة. كما يقال زاَفت احلمامة. والزك: املهزول. قال الراجز ( * ويقال: زَكَِّت ا2مثل زكيك الناهض احملمم )
 ( أي دميم قليل.4ل كثيب الرمل غري زك ورجل زكازك )( : اي حبذا جارية من عك مث3)

 الزِِمكى. مثل الِزجمَّى. وهو منبت ذنب الطائر. ]زمك[



_________ 
 ( يف بعض النسخ زايدة: " عمر بن اجلأ ".1)
 ( قبله:2)

 و يزك دائم التزغم * التزغم: التغضب.فه
ن عك تعقد املرط على مدك مثل كثيب الرمل ( يف اللسان: قال منظور بن مرثد االسدي: اي حبذا جارية م3)

 غري زك كأن  بني َفكِ ها والفكِ  فأرََة مسك ذحبت يف سك
 ( هو كعالبط كما يف القاموس4)
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وجها: ولسَت بوَْكواٍك وال بَزَونٍَّك ( القصرُي الدميُم، ورمبا قالوا الزونزك قالت امرأة ترثي ز 1الَزَونَُّك ) ]زنك[
  يبعث اخلَْلَق ابعثه ويروى: " وال بزونزك ".مكانَك حىتَّ 
 فصل السني

( سبكا: أذبتها، والفضة سبيكة، واجلمع السبائك. والسنبك: 2َسَبْكُت الفض ة وغريَها َأْسِبُكها ) ]سبك[
الروُم منها كفرا كفرا إىل سنبك من االرض " طرف مقدم احلافر، واجلمع السنابك: ويف احلديث: " خترُجكم 

 االرض الىت خيرجون إليها ابلسنبك، يف غلظه وقلة خريه.فشبه 
 اسحنك الليل، أي أظلم. وشَعٌر ُمْسَحْنِكٌك، أي شديد السواد. ]سحك[
 َسِدَك به، ابلكسر، أي لزمه. ]سدك[

_________ 
 القاموس. ( قوله الزونك، يعىن بتشديد النون كعملس، كما يف1)
 ما يف القاموس واملصباح( بضم الباء وكسرها، اببه نصر وضرب ك2)
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 َسَفْكُت الدَم والدمَع َأْسِفُكُه َسْفكاً. أي هرقته. والَسفَّاُك: السف اح، وهو القادر على الكالم. []سفك
: املسمار، واجلمع الِسكاُك. قال الشاعر يصف درعاً ) ]سكك[ ( : وَمْشُدوَدة الَسكِ  َمْوضونَة 1الَسكُّ

 وف على قوله:كاملربد قوله " مشدودة " منصوب النه معطَتضَاءُل يف الَطيِ   



 ( * ورمبا قالوا سكى، كما يقال دو ودوى، ومنه قول األعشى:2وأعددت للحرب واثبة )
َتُق ) : أن ُتَضبِ َب الباب ابحلديد.3كما َسَلَك الَسكِ يَّ يف الباب فـَيـْ : الدرُع الضي قُة احلََلِق. والَسكُّ  ( * والَسكُّ

_________ 
 ( هو امرؤ القيس.1)
 ( عجزه:2)

 ثه واملرودجواد احمل
 ( صدره:3)

 وال بدَّ من جاٍر جُيرُي سبيلها * ويروى " السكى " ابلكسر: املسمار
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والسكك: صغر االذن. وُأُذٌن َسكًّاُء، أي صغريٌة. يقال: كلُّ َسكَّاَء تَبيُض، وكلُّ َشْرفاَء َتِلُد فالَسكَّاُء: اليت ال 
 َسكَّاً، أذن هلا. والشرفاء: اليت هلا أذن وإن كانت مشقوقة. ويقال َسكَُّه َيُسكُُّه، إذا اصطلَم ُأُذنَيه. وهو َيُسكُّ 

 ( :1إذا َرقَّ ما جيئ منه من الغائط. واستكت مسامعه، أي َصمَّْت وضاقت. ومنه قول الشاعر )
ن األبرص: َدعا َمعاِشَر فاْسَتكَّْت َمساِمُعُهْم اي هَلَْف نـَْفِسَي ( * وقال عبيد ب2وتلك اليت َتْسَتكُّ منها املَساِمُع )
، أي التف وانسد خصاصه. قال الطرماح: صنتع احلاجبني خوطة البقل بداي لو َيْدعو بين ُأَسِد واْسَتكَّ النبتُ 

 قبل استكاك الرايض قال أبو عمرو: الِسكَُّة: حديدة حترث هبا االرض.
_________ 

 ة الذبياىن.( النابغ1)
 ( صدره:2)

 أاتىن أبيت اللعن أنك ملتىن:
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والسكة: الطريقة املصطفة من النخل. ومنه قوهلم: " خرُي املاِل ُمْهَرٌة مأمورٌة، أو ِسكٌة مأبورٌة " أي ملحقة، 
ومعىن هذا الكالم خرُي وكان االصمى يقول: الِسكَُّة ها هنا احلديدُة اليت حُيَرث هبا. ومأبورٌة. ُمْصَلَحٌة. قال: 

تاٌج أو زرٌع. والِسكَُّة: الُزقاُق. وِسكَُّة الدراهم، هي املنقوشة. والُسكُّ ابلضم: البئر الضيِ قة من أعالها املال نِ 



إىل أسفلها. عن أىب زيد. ويسمى جحر العقرب ُسكَّاً. والُسكُّ أيضاً من الطيِب، عريبٌّ. والُسكاُك والُسكاَكُة: 
وهلم: " ال أفعل ذلك ولو نزوت يف الُسكاِك "، أي يف السماء. ي يالقي أعناَن السماء. ومنه قاهلواُء الذ

 والسكاسك: أبو قبيلة من اليمن، وهو السكاسك بن وائلة بن محري بن سبأ. والنسبة إليه سكسكى.
خلته فيه فدَخل. الِسْلُك: اخليُط. والَسْلُك ابلفتح: مصدر سلكت الشئ قى الشئ فاْنَسَلَك، أي أد ]سلك[

 (1عر )ومنه قول الشا
_________ 

 ( يف نسخة زايدة: " زهري "1)
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( * وقال تعاىل: }كذلك سلكناه قى قلوب اجملرمني{ . ومنه لغة 1* واقصد بذرعك واْنظُْر أين تـَْنَسِلُك )
مالة الشردا شال كما تطرد اجل أخرى أسلكته فيه. قال عبد مناف بن رِْبٍع اهلذىل: حىت إذا أسلكوهم يف قتائدة

والُسَلك: ولد احَلَجل، واألنثى ُسَلَكٌة، واجلمع سلكان مثل صرد وصردان. وسليك: اسم رجل، وهو سليك 
 ( :2السعدى وهو من العدائني، كان يقال له سليك املقانب. قال الشاعر )

ء وجهه. قال ى: املستقيمة تلقا( * واسم أمه سلكة. والطعنة السلك3على اهلول أمضى من سليك املقانب )
 ( "4امرؤ القيس: نطعنهم سلكى وخملوجة كرك المني على انبل ويروى " كر كالمني )

_________ 
 ( صدره:1)

 تعلماها لعمر هللا ذا قسما
 ( قران االسدي.2)
 ( صدره:3)

 خلطاب ليلى ايلربثن منكم
 ( انظر ما سبق يف مادة )خلج(4)
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 السماَء مَسْكاً: رفعها. ومسك الشئ مسوكا: ارتفع. وسناٌم ساِمٌك اتِمٌك، أي عاٍل. مَسَك هللا ]مسك[
، أي اصعْد يف الدرجِة. ومسك البيت: سقفه.  واملساك: واملَْسموكاُت: السمواُت. ويقال: امْسُْك يف الَرميِْ

يكون يف اخلِباِء ُيْسَمُك به البيت. قال ذو الرمة: كان رجليه مسما كان ( مل يتقشر 1من عشر صقبان ) عود ٌ
عنها النجب و " صقبان " بدل من مسماكني. والسماكان: كوكبان نريا: السماك األعزُل، وهو من منازل 

ما رِْجاَل األسد. والَسَمْك من َخْلِق املاء، الواحدة مسكٌة،  القمر، والِسماُك الرامُح وليس من املنازل. ويقال إهنَّ
 ( .2وٌك. والُسَمْيكاُء احلساس )ومجع الَسَمِك مِسَاٌك ومسُ 

َهِج والَسْيهوِج. قال الَنمر بن تولب ]سهك[ َهُك والَسْيهوُك: الريُح الشديدُة، مثل الَسيـْ  الَسيـْ
_________ 

 ( يف اللسان أيضا: " سقبان ".1)
 حلساس، ابلضم: مسك صغار خيفف( ا2)
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َهٌك جَتْري وَسَهَكِت الريُح، أي مر ْت َمرًَّا شديدًا. يقال: َسَهَكِت وبوارح االرواح كل َعِشيٍَّة َهْيٌف َتروُح و  َسيـْ
َهٌك. قال الكميت:الريح األرَض، إذا أطارت تراهَبا: وذ  لك الرتاب َسيـْ

ا ( ُصْلعِ 2( * واملَْسَهُك: ممرُّ الريح. قال أبو َكبرٍي اهلذيل : مبَعاِبٍل )1َرمادًا َأطارَْتُه الَسواِهُك رِْمِددًا )  الظُباِت كأهن 
ْسَهٌك، أي سريع اجلري. ( ِلُمْصطَلي وَسَهَكِت الدابُة، أي جرت َجرايً خفيفاً. وفرٌس مِ 3مَجٌْر مَبْسَهَكٍة ُيَشبُّ )

والَسَهُك ابلتحريك: ريُح الَسمِك وصدِأ احلديد. يقال: يدي من السمك ومن صدأ احلديد سهكة، كما يقال 
( ، أي َرَمٌد وِحكٌَّة. وَسْهوَْكُتُه 4اللحم غمرة. وتقول: بعينه ساهك ) يدى من النب والزبد وضرة، ومن

 ْسَهُكُه سهكا: لغة يف سحقه.فَتَسْهَوَك، أي أدبر وهلك. وَسَهَكُه يَ 
_________ 

 ( الرمدد، كزبرج ودرهم، هو الكثري الدقيق جدا.1)
 ( يف اللسان: " ومعابال ".2)
 ( يف اللسان: " تشب ".3)
 بعينه ساهك، هو كصاحب، كما يف القاموس( قوله 4)
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( : َأَغرُّ 1الِسواُك: امِلْسواُك. قال أبو زيد: الِسواُك جيمع على ُسوٍك مثل كتاب وكتب. قال الشاعر ) ]سوك[
تَسوََّك مل تذكر الفم. ( اإلْسِحِل وَسوََّك فاه َتْسويكاً. وإذا قلت اْستاَك أو 2الثَنااي َأَحمُّ الِلثا ِت مَتَْنُحُه ُسُوَك )

: إىل هللا نشكو  ويقال: جاءت اإلبل َتساَوُك، أي تتمايل من الَضعف يف مشيها. قال عبيد هللا بن احلُر  اجلُْعفيُّ
 (3ما نرى جبيادان َتساَوُك َهْزىَل خمهن قليل )

 فصل الشني
بيك، وهى املشبكة من اخللط والتداخل، ومنه تشبيك الصابع. والشباكة: واحدة الشباالشبك:  ]سبك[
 احلديد.

_________ 
 ( عبد الرمحن بن حسان.1)
 ( قال أبو حنيفة: رمبا مهز سوك. وقال أبو زيد: جيمع السواك سوك على فعل مثل كتاب وكتب.2)
 يشكرى( قال ابن برى: قال اآلمدي البيت لعبيدة ابن هالل ال3)
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ا مسَّ والرحم ُمْشَتِبَكٌة. وبني الرُجلني ُشبْ  وا َكُة نسٍب، أي قرابٌة. والَشَبَكُة: اليت يصاد هبا، واجلمع ِشباٌك. ورمبَّ
 اآلابر ِشباكاً، إذا كُثرت يف االرض وتقاربت. واشتبك الضالم، أي اختلط.

الَشريُك جيمع على ُشرَكاَء وأشراك، مثل شريف وشرفاء وأشراف. واملرأة شريكة، والنساء شرائك.  ]شرك[
واملرياِث َأْشرَُكُه ِشرَْكًة، واالسم  ( يف البيع1اًن: صرُت َشريَكُه. واْشرَتَْكنا وَتشارَْكنا يف كذا. وَشرِْكُتُه )وشارَكُت فال

الِشْرُك. قال اجلعدي: وشارَْكنا قـَُرْيشاً يف تُقاها ويف َأْحساهِبا ِشْرَك العنان واجلمع أشراك، مثل شرب وأشبار. قال 
مشرَتَكاً، إذا كان حيدِ ث ْشراِك َشْفعاً وِوْترًا والَزعاَمُة ِلْلُغالِم قال األصمعي: يقال رأيت فالانً لبيد: تطرُي َعداِئُد األَ 

 نفَسه كاملهموم. والِشْرُك أيضاً: الكفر. وقد أشرك فالن
_________ 

 ( شرك من ابب علم.1)
 (4 -صحاح  - 201)
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 جز:وسكى، وقسر وقعسرى، مبعىن واحد. قال الراابهلل، فهو مشرك ومشركى، مثل دو ودوى، وسك 
( * أي ابلفرقان. وقوله تعاىل: )وَأْشرِْكُه يف أمري( ، أي اْجَعْلُه َشريِكي فيه. وَأْشرَْكُت 1ومشركى كافر ابلفرق )

لَشرََكُة أيضاً: نعلي: جعلُت هلا ِشراكاً. والَتْشرِيُك مثله. والَشَرُك، ابلتحريك: ِحبالة الصائد، الواحدة َشرََكٌة. وا
مع شرك. وقوهلم: الكأل يف بين فالن ُشُرٌك، أي طرائق، عن أىب نصر، الواحد معظم الطريق ووسطه، واجل

َتِقش من البعري. قال  شراك. ويقال: لطمه لطما شركيا، بضم الشني وفتح الراء، أي سريعا متتابعاً، كلطم املُنـْ
ِم أي ِوْرد بعد ِوْرٍد متتابٌع. يقول: أغشاك ترى أخو ُشرَِكيِ  الِوْرِد غرِي ُمَعت ِ أوس بن حجر: وما أان إالَّ ُمْسَتِعدٌّ كما 

 مبا تكره غرَي مبطئ بذلك.
_________ 

 ( سبق يف مادة )فرق(1)
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: خالف اليقني. وقد َشَكْكُت يف كذا، وَتَشكَّْكُت، وَشكََّكين فيه فالن. وَشكَّ البعرُي أيضاً  ]شكك[ الَشكُّ
ول ذى الرمة يصف انقته وشبهها حبمار وحش: وثب املسحج من َيُشكُّ َشكَّاً، أي ظََلع ظَْلعاً خفيفا. ومنه ق

عاانت معقلة كأنه مستبان الشك أو جنب يقول: تثب هذه الناقة وثب احلمار الذى هو يف متايله يف املشى 
أبو دهبل اجلمحى: ِدرعي ِدالٌص  من النشاط كاجلنب الذى يشتكى جنبه. والشك: اللزوم واللصوق. قال

َجْب وَجْوهُبا القاِتُر من سرِي اليَـَلْب والشكوك: الناقة اليت ُيَشكُّ فيها: أهبا ِطْرٌق أم ال؟ لكثرة َشكُّها َشكٌّ عَ 
َبٌة عريضٌة جُتَْعُل يف ُخْرِت الفأس وحنِوه يُ  َضيِ ُق هبا. وبرها، فيُـْلَمُس َسناُمها. والِشكَُّة، ابلكسر: السالُح، وُخَشيـْ

يف الِسالح. والشاكُّ يف الِسالح هو الالبس للِسالح التام . وقوٌم ُشكَّاٌك يف ويقال رجٌل شاكُّ السالِح، وشاكٌّ 
 احلديد.
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وشككته ابلرمح، أي َخرْقته وانتظمته. قال عنرتة: وَشَكْكُت ابلرمح االصم ثيابه ىل الكرمي على الَقنا مبَُحرَِّم 
 الفرق، عن أىب عمرو.يَكُة: الِفْرَقُة من الناس. والشكائك: والَشك

الَشوَْكُة: واحد الَشْوِك. وشجٌر شاِئٌك، أي ذو َشْوٍك. قال ابن السكيت: هذه شجرٌة شاَكٌة، أي كثرية  ]شوك[



َأشاُك شاَكًة الَشْوِك. قال األصمعي: يقال شاَكْتين الَشوَْكُة َتشوُكين، إذا دخَلْت يف جسده. وقد ِشْكُت فأان 
ُقَشنَّ ِبرْجِل غرِيك َشوَْكًة فَتقي ِبرِْجِلَك رِْجَل من وشيَكًة ابلكسر، إذا وقعتَ   يف الَشْوِك. ومنه قول الشاعر: ال تـَنـْ

قد شاكها يعين من دخل بني الَشْوِك. قال الكسائي: ُشْكُت الرجل َأشوُكُه، أي أدخلُت يف جسده َشوَْكًة. 
وَْكُتُه وِحدَّته، فهو شاِئُك السالِح. وشاِكي مَّ فاعُله، يشاُك َشوْكاً، أي ظهرْت شَ وشيَك هو، على ما مل يس

 السالِح أيضاً، مقلوٌب منه. وشاَك ثدُي اجلارية َيشاُك، إذا هتيَّأ للنهود. وكذلك شوك ثديها تشويكا.
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ِت ومنه إبٌل ُشَوْيِكيٌَّة. قال ذو الرمة: على ُمْسَتِظالَّ وشاَك حَلْيا البعري، أي طلعت أنيابُه. وَشوََّك َتْشويكاً مثُله، 
الُعيوِن َسواِهٍم ُشَوْيِكيٌَّة َيْكسو بُراها لُغاُمها وَشوََّك الرأُس بعد احلْلق، أي نَبَت شعرُه. وَشوََّك الفرُخ: أنبت. 

ا جديٌد. وقد وَشوَّْكُت احلائَط، أي جعلت عليه الشوك، عن االصمعي. وبردة َشوْكاُء، أي خِشنةُ   امَلس  ألهنَّ
ر شوكها. وشجرة مشوكة وأرض ُمْشوَِكٌة، أي كثرية الَشْوِك، فيها الِسحاُء والَقتاُد َأْشوََكِت النخُل، أي كث

 واهلَراُس. وَشوَْكُة العقرب: إبرهُتا. وَشوَْكُة احلائك: اليت ُيَسوِ ي هبا الَسداُة والُلْحَمُة، وهي الصيِصَيُة.
 فصل الصاد

 أبو زيد: يقال َصِئَك الرجُل َيْصَأُك َصَأكاً، إذا َعِرق فهاَجْت منه ريٌح منتنٌة من ذفر أو غري ذلك. صأك[]
 الُصْعلوُك: الفقرُي. وَصعاليُك العرب: ذؤابهنا. وكان عروة بن الورد يسمى عروة ]صعلك[
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 ( :1. والتصعلك: الفقر. قال الشاعر )الصعاليك، النه كان جيمع الفقراء يف حظرية فريزقهم مما يغنمه
 ( * ويقال: تصعلكت االبل، إذا طرحت أو ابرها.2َغنينا زماانً ابلَتَصْعُلِك والِغىن )

 ( :3صكه، أي ضربه. قال الراجز ) ]صكك[
ٌل َأَصكُّ )َفَصكَّْت َوْجَهها( . وَصَكْكُت الباَب، إذا أطبقَته. ورج ( * ومنه قوله تعاىل:4اي كرواان صك فأكبأان )

 بني الصكك، وقد صككت ايرجل، وهو أن تصطك ركبتاه.
_________ 

 ( حامت الطائى.1)
 ( عجزه كما يف ديوانه:2)



 الدهر كما الدهر يف أايمه العسر واليسر * وبعده: لبسنا صروف الدهر لينا وغلظة وكال سقاانه بكأسيهما
 ( مدرك بن حصن.3)
 ( بعده:4)

 فشن ابلسلح فلما شنا:
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ا أصاب، لتقارب رُكبتيه، بعُضه بعضاً إذا مشى. ومجٌل ِمَصكٌّ  ، ألنَّه َأرَحُّ طويُل الرِجلني، ورمبَّ وظليٌم َأَصكُّ
، أي قويٌّ شديد، واالنثى مصكة. وأنشد يعقوب: ترى املصك يطرد العواشيا جلتها واالخر  ومحاٌر ِمَصكٌّ

ُصكٌّ وِصكاٌك وُصكوٌك. والَصكَُّة: أشدُّ اهلاجرِة حرا. واجلمع أَ احلواشيا والصك: كتاب، وهو فارسيٌّ معر ب، 
 ( ، ويقال هو تصغري أعمى مرمخا.1يقال: لقيته صكة عمى، وهو اسم رجل )

( من الرجال: الغليظ اجلايف. قال ابن السكيت: لنٌب َصَمكيٌك 2الصمكوك والصمكيك ) ]صمك[
 ابهلمز، أي خُثر جد ًا حىتَّ يصرَي كاجلنب. أك اللنبوَصَمكوٌك، وهو اللزج. والصمكمك: القوى. واصم

_________ 
 ( قوله وهو اسم رجل يف القاموس: هومن العمالقة أغار على قوم يف ظهرية فاجتاحهم.1)
 ( قوله: والصمكوك، كحلزون. والصمكيك. يعىن حمركة، كما يف القاموس2)

(4/1596) 

 

 زيد. واْصَمَأكَّ الرجل أيضاً، أي غضب. عن أىب
 قوهلم: لقيته أول صوك وبوك، أي أول شئ. ]صوك[
 صاك به الطيب يصيك، أي لصق به. ومنه قول االعشى: ]صبك[

 (1صاك البعري أبجالدها )
 فصل الضاد

رجٌل ومجٌل ِضرْباٌك، أي ضخم. وكذلك الضبارك. قال الراجز: أعددت فيها ابزال ضباركا يقصر  ]ضربك[
 بارك ابلفتح.ميشى ويطول ابركا واجلمع الض

 ا وضحكا. أربع لغات.َضِحَك َيْضَحُك َضْحكاً وِضْحكاً وضحك ]ضحك[



_________ 
 ( البيت بتمامه: ومثلك معجبة ابلشبا ب صاك البعري أبجالدها1)

(4/1597) 

 

:  والضحكة: املرَّة الواحدة. ومنه قول كثريِ 
َك الرجُل واْسَتْضَحَك مبعىًن. وأْضَحَكُه ( * وضحكت به ومنه مبعىًن. وَتضاحَ 1غاقت لضحكته رقاب املال )

ُضْحَكٌة ابلتسكني: ُيْضَحُك منه. واأُلضحوَكُة: ما ُيْضَحُك منه. وامرأٌة هللا. ورجٌل َضَحَكٌة، أي كثري الَضِحِك. و 
ِمضحاك: كثريُة الضِحك. قال ابن األعرايب: الضاِحُك من السحاب، مثل العارض، إال أنه إذا بـََرَق قيَل 

طريُق الواسُع. َك. والضاِحَكُة: السنُّ اليت بني األنياب واألضراس، وهي أربُع ضواِحَك. والَضحوُك: الَضحِ 
والَضْحُك: الَطْلُع حنَي ينشق . قال أبو ذؤيب: فجاء مبَْزٍج مل يَر الناُس ِمثَله هو الضجك إال أنه عمل النحِل 

 ُد يضحك إذا صوت.قال أبو عمرو: شب ه بياض العسل ببياضه. ويقال القر 
_________ 

 ( صدره:1)
 غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا:

(4/1597) 

 

قال األصمعي: الَضريُك: الضريُر، وهو البائس الفقري، وال يصرف له فعل، ال يقولون ضركه يف معىن  ]ضرك[
 منا بسيبك حني كاءِ ضره. واجلمع ضرائك وُضرَكاَء. قال الكميت ميدح َمْسَلَمَة بن هشام: فـََغْيٌث أنت للُضرَ 

 تنجد أو تغور وقال أيضا: إذا ال تبض إىل الرتا ئك والضرائك كف جازر.
الضكضكة: ضرب من املشى فيه ُسرعة. ورجٌل َضْكَضاٌك، أي قصرٌي. وامرأة َضْكَضاَكٌة: مكتنزة  ]ضكك[

 اللحم. ضمك
وقال أبو زيد:  ها.قال الكسائي: اضمأكت االرض واضبأكت أيضا، اضمئكاكا، إذا خرج نبت ]ضمك[

 اضمأك النبت، إذا روى واخضر.
 ( : املرأة املكتنرة.1الَضْنُك: الضيُق. والَضناُك ابلفتح ) ]ضنك[



_________ 
 ( حاشية: اهلروي: الذى أحفظه الضناك ابلكسر: املرأة املكتنزة.1)

(4/1598) 

 

 والضناك ابلضم: الز كام. ورجل مضنوك، أي مزكوم.
 فصل العني

. وما يف ا ذقت عبكة واللبكة. فالعبكة مثل احلبكة، وهى احلب ة من السويق. والَلَبَكُة: قطعُة ثريدم ]عبك[
 الِنْحي َعَبَكٌة، أي شئ من السمن، مثل عبقة. ومنه قوهلم: ما أابليه عبكة.

: القوس إذا قدمت َعَتَك به الِطيُب، أي لِزق به. وَعَتَك البوُل على فِخذ الناقة، أي يَِبس. والعاِتَكةُ  ]عتك[
: " أان ابن العواتك من سليم " وامحرت. وعاتكة من أمساء النساء، قال النيب صلى هللا عليه وسلم يوم حنني

يعىن جداته. وهن تسع عواتك: عاتكة بنت هالل أم جد هاشم، وعاتكة بنت اال وقص ابن مرة بن هالل أم 
يه وسلم من قبل أمه آمنة بنت وهب. وسائر العواتك وهب بن عيد مناف بن زهرة جد رسول هللا صلى هللا عل

 بىن سليم. وعتيك: حى من العرب، ومنه فالن العتكى.أمهات النيب صلى هللا عليه وسلم من غري 

(4/1598) 

 

عركت الشئ أعركه عركا: دلكته. وعرك العبري جنبه مبرفقه. وَعرَْكُت القوم يف احلرب َعرْكاً. واملُعارََكُة:  ]عرك[
تاُل. واملُْعرَتَُك: موضع احلرب، وكذلك املَْعَرُك واملَْعرََكُة، واملَْعرََكُة أيضاً بضم الراء. واعرتكوا، أي ازذمحوا يف الق

املُْعرَتَِك. ويقال: أورد إبَله الِعراك، إذا أوردها مجيعاً املاء. ونصب نصب املصادر، أي أوردها عراكا، مث أدخل 
ا: مررت هبم اجلماء الغفري، واحلمد هلل، فيمن نصب. ومل تغري االلف والالم عليه االلف والالم، كما قالو 

املصدر عن حاله. قال لبيد يصف احلمار واآلتن: فأورَدها الِعراَك ومل َيُذْدها ومل ُيْشِفْق على نـََغِص الِدخاِل ابن 
لنيِ  الَعريَكِة، إذا كاَن سلساً. ويقال: السكيت: يقال هي َعريَكُة السناِم، لبقيَّته. والَعريَكُة: الطبيعُة. وفالن 
 النت َعريَكُتُه، إذا انكسرت خَنْوته. والَعروُك من النوق، مثل الَشكوِك.

(4/1599) 

 



مُة وعركت السنام، إذا ملسته تنطر أِبِه ِطْرٌق أم ال. وماٌء َمْعروٌك: مزدَحٌم عليه. وأرٌض َمعروَكٌة: َعرََكْتها السائ
 ( :1رََكِت املرأُة تـَْعُرُك ُعروكاً، أي حاضت. ومنه قول الشاعر )حىتَّ أجدبْت. وعَ 

وهى مشطاء عارك * قال أبو عمرو: الَعَرُك الذين يصيدون السمك، واحدهم َعرَِكيٌّ، مثل َعَرٍب وَعَريبٍ . وإمنا 
َهري: تـَْغَشى احلُداُة سٌم للمالَّحني. قال زُ قيل للمالَّحني َعَرٌك ألهنم يصيدون السمك. قال: وليس أن الَعَرَك ا

هبم حرالكثيب كما يغشى السفائن موج اللجة العرك ورواه عبيد " موج " الرفع. وجعل العرك نعتاً للموج، 
يعين املتالطم. والَعَرُك أيضاً: الصوت، وكذلك الَعِرُك بكسر الراء. ورجٌل َعِرٌك، أي ِصر ِيٌع. وقوٌم َعرِكوَن، أي 

 اُء ُصرَّاٌع.أشد
_________ 

( يف اللسان: وأنشد ابن برى حلجر ابن جليلة: فغرت لدى النعمان ملا رأيته كما فغرت للحيض مشطاء 1)
 عارك

(4/1599) 

 

ويقال: لقيته َعرَْكًة، ابلتسكني، أي مر ًة. ولقيته َعرَكاٍت، أي مر اٍت. والعركركة: املرأة الضخمة. قال الشاعر: 
ٌة ذاُت حلٍم زمي والعركرك: اجلمل الغليظ القوى. قال الراجز: أْصرَبُ من ذي وما من َهواَي وال شيَميت َعرَْكرَكَ 
 يف املربكضاِغٍط َعرْكَرْك ألَقى َبواين َزْورِِه 

 عسك ابلشى عسكا: لزمه. ]عك[
 رجٌل أْعَفُك، أي أمحق بني العفك. قال الراجز: ما أنت إال أعفك بلندم هوهاءة هردبة مزردم ]عفك[
، أي حبسُتُه عن حاجته، وكذلك إذا ما طلته حبقه. وإبٌل معكوكٌة، أي حمبوسٌة. وحكى أبو َعَكْكُتهُ  ]عكك[

ُه عكًّا، إذا استعدته احلديث حىتَّ كرَّره عليك مرتني. والُعكَُّة، ابلضم: آنية السمن. زيد: َعَكْكُتُه احلديث أُعكُّ 
 قال ابن

(4/1600) 

 

الُعكَُّة أيضاً: رملٌة يه السمن عكة، واجلمع العكك والعكاك. و ( مما يكون ف1السكيت: يقال ملثل الشكوة )
َيْت عليها الشمس. وُعكَُّة الِعشاِر أيضاً: لوٌن يعلو النون عند لقاحها. وقد أَعكَِّت الناقُة، إذا تبدَّلْت لوانً  محَِ

، وكذلك الَعكيك والِعكا2غري لوهنا مِسَناً. والُعكَُّة والَعكَُّة ) صادق ك. قال طرفة: َتْطُرُد الُقرُّ حَبرٍ  ( : فورة احلر 



، أي ُصلٌب  . ورجٌل َعكٌّ . وقد َعكَّ يومنا يَِعكُّ وَعكيَك الَقيِظ إن جاء ِبُقر  ويوٌم َعكٌّ وَعكيٌك، أي شديد احلر 
، على ِمْفَعٍل بكسر امليم: جيري قلياًل مث حيتاج إىل الضرب.  شديٌد. وَعكَّه ابلسوط، أي ضربه. وفرٌس معكٌّ

 ( أخو معد، وهو اليوم يف اليمن.3عدانن ) وعكنه احلمى، أي لزمته وأمحته. وعك بن
_________ 

 ( الشكوة: وعاء من أدم للماء واللنب، واجلمع شكوات وشكاء.1)
 ( العكة مثلثة.2)
 ( قوله وعك بن عدانن يف القاموس: =3)

(4/1600) 

 

، وإزرة عَ  ويضم سائره. وأنشد ابن االعرايب:  كَّى، وهو أن ُيسبل طريف إزارهوقوهلم: ائتزر فالن إزرََة َعكَّ َوكَّ
إزرته جتده عك وكا مشيته يف الدار هاك ركا وعكة: اسم بلد يف الثغور. وىف احلدبث: " طوىب ملن رأى عكة ". 

وهوفعلع،  قال الفراء: هذه أرٌض ُعكََّة، تضاف وال تضاف، أي حارٌَّة. والَعَكوَُّك: السمني القصري مع صالبة،
 ( :1ن املضاعف. فال الراجز )بتكرير العني وليس م

 ( * والعكوك أيضا: املكان الغليظ الصلب. وأنشد ابن دريد2عكوك إذا مشى درحايه )
_________ 

 = وعك بن عداثن، ابلثاء املثلثة، ابن عبد هللا. ابن االزد، وليس ابن عدانن أخا معد، ووهم اجلوهرى.
 ب العبشمى.( هو دمل أبو زعي1)
 ( قبله:2)

 رجال دعكاية * وىف اللسان: " عكوكا إذا مشى ". ملا رأيت

(4/1601) 

 

 (1* إذا افرتشن مربكا عكوكا )
( ، إذا ال كه يف فيه. قال الشاعر 2لفرُس اللجام يْعِلُكُه )العلك: الذى ميضغ. وقد َعَلَكُه. وَعَلَك ا ]عكك[

حتت الَعجاِج وأخرى تـَْعُلُك اللجما وشئ علك، أي لزج. والَعْوَلُك: عرٌق ( : خيٌل صياٌم وخيٌل غري صاِئَمٍة 3)
م، يكون يف الُبظارة يف الرحم، واجلمع َعواِلك. وقال الَعَدبَُّس الكناين : الَعْوَلُك: عرٌق يف اخليل واحلُمر والغن



 غامضاً داخاًل فيها. وأنشد: اي صاح ما ظهر غنام خشيت أن تظهر فيه أورام
 عده:( ب1)

 كأمنا يطحن فيه الدرمكا * وىف اللسان:
 ( علك يعلك، من ابب نصر وضرب.2إذا هبطن منزال عكوكا * )

 ( النابغة الذبياىن.3)
 (4 -صحاح  - 202)

(4/1601) 

 

 كانتا ركبتا بعريا له يسمى غناما. واعلنكك الشعر، أي اعلنكد ( وذلك أن امرأتني1من عو لكني غلباإببالم )
 واجتمع.

َعَنَك اللنب، أي خُثر. والعاِنُك: رملٌة فيها تعقٌُّد ال يقدر البعري على املثى فيها إال أن حيبَو. يقال: قد  نك[]ع
 ( :2اعتنك البعري. ومنه قول الراجز )

إن مل حتمل محاليت جبهد. والعانك: االمحر. يقال: دٌم عاِنٌك.  أوديت إن مل حتب حبو املعتنك * يقول: هلكت
. وأنشد: والِعْنُك،  ابلكسر: ثُلث الليل الباقي، عن األصمعي 

 ( * وقال أبو عمرو: يقال أاتان بعد ِعْنٍك من الليل، أي بعد هزيع من الليل.3ليُل التماِم غرَي ِعْنٍك أْدمَها )
_________ 

)بلم( . وىف  ، يقال: أبلغت الناقة، إذا ورم حياؤها من شدة الضبعة قاله املؤلف يف مادة( قوله غلبا إببالم1)
 بعض النسخ: " اباليالم ".

 ( هو رؤبة.2)
 ( صدره:3)

 ابات جيوسان وقد جترما:

(4/1602) 

 

 نك: الباب، لغة ميانية. واملنك: املغلق.والع
 فصل الفاء



الفاتك: اجلرئ، واجلمع الفتاك. والَفْتُك: أن أييت الرجل صاحبه وهو غارٌّ غافٌل حىتَّ يشدَّ عليه  ]قتك[
وفيه ثالث لغات: فتك، وفتك، وفتك، مثل ود وود وود، وزعم وزعم وزعم. وقد فتك به يفُتُك فيقتله. 

 ديث: " قيَّد اإلمياُن الَفْتَك، ال يـَْفِتُك مؤمن ".ويفِتُك. ويف احل
 فدك: اسم قرية خبيرب. وأبو فديك: رجل. وفدكت القطن: نقسته، لغة أزدية. ]فدك[
بيدي أفْـرُُكُه فـَرْكاً. وقملٌة َمْفروَكٌة. وأفْـَرَك السنبُل، أي صار َفريكاً، وهو حني  فـَرَْكُت الثوَب والُسنُبل ]فرك[

 فيؤكل. تقول للنبت أول ما يطلع: جنم، مث فرخ وقصب، مث أعصف،يصلح أن بفرك 

(4/1602) 

 

 رؤبة: مث سبل، مث سنبل، مث أحب وألب، مث أسقى، مث أفرك، مث أحصد. والفرك، ابلكسر: البغض، ومنه قول
( املرأة زوجها ابلكسر تفركه، أي أبغضته، فهي َفروٌك 2( * تقول منه: فركت )1ومل يضعها بني فرك وعشق )

يسمع هذا احلرف يف غري الزوجني. ويقال: رجل ُمَفرٌَّك ابلتشديد، للذي وفاِرٌك. وكذلك فركها زوجها. ومل 
رتخاء املنِكب. والَفَرُك ابلتحريك: اسرتخاٌء يف أصل تبغضه النساء. وكان امرؤ القيس مفركا. واالْنِفراُك: اس

 األذن، يقال أذن فركاء وفركة أيضا، عن يعقوب.
 ( .3نواه ) الفرسك: ضرب من اخلوخ، ليس يتفلق عن ]فرسك[

_________ 
 ( قبله:1)

 فعف عن إسرارها بعد العسق
 ذن من ابب فرح.( فرك من ابب مسع فركا وفركا وفروكا، ومن ابب نصر شاذ. وفركت اال2)
 ( قوله ليس ينفلق، يف هامش بعض النسخ =3)

(4/1603) 

 

: الَلْحُي.  ]فكك[ فككت الشئ: خلصته. وكل مشتبكني فَصلَتهما فقد فككتهما، وكذلك التَـْفكيُك. والَفكُّ
ْيِه " وَفَكْكُت الصيب : جعلت الدواء يف فيه. ويقال للشيخ الكب : قد َفكَّ وفـَرََّج، رييقال: " مقتُل الرجُل بني َفكَّ

يريد فـَرََّج حَلْيَـْيِه، وذلك يف الِكرَب إذا هرِم. قال أبو زيد: الفاكُّ من الرجال: اهِلرُم. يقال: قد َفكَّ يـَُفكُّ َفكًّا 
ر، لغٌة سوُفكوكاً. وَفكُّ الرهَن وافْـَتكَُّه مبعىًن، أي خلَّصه. وَفكاُك الرهن: ما يـُْفَتكُّ به. وِفكاُك الرهن أيضاً ابلك



. وما انـَْفكَّ فالٌن قائماً، أي ما زال قائماً.  . وَفكَّ الرقبَة، أي أعتقها. وانـَْفكَّْت رقبُته من الِرق  حكاها الكسائي 
( إالمناخة على اخلسف أو نرمي هبا بلدا قفرا يريد: ما تنفك مناخة، 1وقول ذى الرمة: حراجيج ما تنفك )

 فزاد إال.
_________ 

. وعبارة القاموس: الفرسك كزبرج: اخلوخ أو ضرب منه أجرد أمحر، أو ما لس " بدل ليس اهم= يف نسخة " أ
 يتفلق عن نواه.

 ( يف اللسان: " قالئص ال تنفك "1)

(4/1603) 

 

 وَسَقَط فالٌن فانـَْفكَّْت قدُمه أو إصبُعه، إذا انفرجت وزالت. والَفَكُك: انفساخ القدم، ومنه قول رؤبة:
، من قولك: َفكَُّه يـَُفكُُّه فَ هاجك من أروى ك كًّا، فأظهر منهاض الفكك * قال االصمعي: إمنا هو الَفكُّ

التضعيف ضرورًة. والفكة: احلمق واالسرتخاء. قال أبو قيس بن االسلت: احلزم والقوة خري من الشفاق 
، أي أمحق. وف الن والفكة واهلاع يقال: ما كنت فاكا، ولقد فككت ابلكسر تفك َفكًَّة، فأنت فاكٌّ اتكٌّ 

مستديرة خلَف الِسماك الرامح. قال االصمعي:  يتفكك، إذا مل يكن به متاسٌك يف محٍق. والَفكَُّة: كواكبُ 
يسمها الصبيان َقصعة املساكني. قال: واألَفكُّ الذي انفرج َمنكبه عن َمفصله ضعفاً واسرتخاًء. تقول منه: ما 

 كاً.كنَت أَفكَّ ولقد َفِكْكَت تـََفكُّ َفكَ 
لرمل تستدير وترتفع على ما حوهلا، فلكة املغزل مسيت الستدارهتا. والَفْلَكُة: قطعٌة من األرض أو ا ]فكك[

 واجلمع فـََلٌك. قال الكميت:

(4/1604) 

 

. ( ومنه قيل: فلك ثدى اجلارى تفليكا وتفلك: استدار1فال تـَْبِك الِعراَص وِدْمنَـتَـْيها بِناِظرٍة وال فـََلَك األسيِل )
ي من اهلُلب مثل الَفْلَكِة مث جيعله يف لسان الَفصيل لئال  يرضع. والُفْلُك قال أبو عمرو: التَـْفليُك أن جيعل الراع

ابلضم: السفينة، واحٌد ومجٌع، يذك ر ويؤن ث. وقال تعاىل: }يف الُفْلِك املَْشحوِن{ فجاء به مذكَّرًا. وقال تعاىل: 
ذا كنتم يف الُفْلِك وَجَرْيَن هبم{ تمل واحدًا ومجعاً. وقال تعاىل: }حىتَّ إ}والفلك الىت جيرى البحر{ فأنث وحي

فجمع، فكأنه يذهب هبا إذا كانت واحدة إىل املركب فيذكر، واىل السفينة فتؤنث. وكان سيبويه يقول: الفلك 



أشبههما الىت هي مجع تكسري للفلك الىت هي واحد، وليس مثل اجلنب الذى هو واحد ومجع، والطفل وما 
الشئ الواحد، مثل العرب والعرب، والعجم والعجم، والرهب والرهب، من االس ماء، الن فعال يشركان يف 

 فلما جاز أن جيمع فعل على
_________ 

 ( يف اللسان " وال فلك االميل " وهو حبل من الرمل يكون عرُضه حنوًا من ميل. وكذلك يف املخلوطات.1)

(4/1604) 

 

أسد، مل ميتنع أن جيمع فعل على فعل. والفلك: واحد أفالك الفجوم. قال: وجيوز أن جيمع فعل، مثل أسد و 
 كون الربدىعلى فعل مثل أسد وأسد، وخشب وخشب. والفلك موج البحر. والفيل

الفنوك: اللجاج، عن السكسائى وأبو عبيدة مثله وقد فنك يف هذا األمر يـَْفَنُك فُنوكاً، عن أي جلَّ فيه  ]فنك[
َنَك ابملكان فنوكا: أقام به، عن االموى وفنك يف الطعام يـَْفُنُك فُنوكاً، إذا استمرَّ على أكله ومل يـََعف منه وفَـ 

لطام ابلكسر فنوكا والفنك، ابلتحريك: الذي يـُتَّخذ منه الفرُو. قال أبو عبيدة: شيئاً وفيه لغة أخرى فَِنَك يف ا
ال: التقى الثراين يعىن وبر الفنك وشعرا استه والَفنيُك: طرف قيل العرايب: إن فالان بطن سراويله بفنك. فق

َفَقِة ويقال: هواال فنيك. ومل يعرفه الكسائي وىف احلديث "   إذا توضأت فال تنس الفنيكني "اللْحَينْيِ عند الَعنـْ

(4/1605) 

 

 يعىن جانىب العنفقة عن ميني ومشال ومها املغفلة
 ٌر، واجلمع الَكراِكيُّ }كرك{ الُكرِْكيُّ، طائ فصل الكاف

الكعك: خرب، وهو فارسي معرب قال الراجز اي حبذا الكعك بلحم مثرود وخشكنان مع سويق  ]كعك[
 مقنود

 فصل الالم
اللبك: اخللط وقدلبكت االمر أمر البكه لبكا. وأمر لبك، أي خمتلط. قال زهري: ردالقيان مجال احلى  ]لبك[

( : إىل ردح من الشيزى 1ل: خلطته قال الشاعر )لَِبُك ولََبْكُت السويق ابلعسفاحتملوا إىل الَظهريِة أمٌر بينهم 
 ( يلبك ابلشهاد2مالء لباب الرب )
_________ 



 ( يف نسخة زايدة: " أميه بن أىب الصلت1)
 ( " قوله " مالء لباب الرب " رواه يف مادة )ردح( : )عليها لباب( ، وىف مادة )شهد( كما هنا.2)

(4/1605) 

 

ي من لباب الرب. والتبك االمر، أي اختلط قال الكاليب : أقول لَبيَكٌة من غنم. وقد لََبكوا بني، الشاء، أي أ
 َخَلطوا بينه، وهومثل البكيكة واللبكة ابلتحريك: القطعة من الثريد ويقال: ما ذقُت عنده َعَبَكًة وال لبكة

اُر ظهرِه، إذا دخل بعُضها يف بعض. وشى قاللحك: مداخلة الشى والتزاقة به. يقال: لوحك فَ  ]حلك[
( ، دويبة أظنها مقلوبة 1متالحك، أي متداخل، قال أبو عبيد: املالحكة: الناقة الشديدة اخللق واللحكة )

من احللكة وقال ابن السكيت، الُلَحَكُة، ُدَويـْبَّة شبيهة ابلعظاية تربق زرقاء، وليس هلا َذَنٌب طويٌل مثل ذنب 
 مها خفيةئالعظاية، وقوا

 َلك ُه، أي ضربه مثل صكه. ]لكك[
_________ 

 ( اللكة واحلكة، كالمها بوزن اهلمزة1)

(4/1606) 

 

، ابلضم: ثـُْفُلُه، يـُرَكَُّب به النصل يف النصاب. 1والك أيضا: شى أمحر ُيصبُغ ) ( به جلود املعز وغريه والُلكُّ
( واللكيك: املكتز اللحم، 2باً: َيْطمو إذا الوْرُد عليه التكا )والَتكَّ القوُم: ازدمحوا. ومنه قول الراجز يذكر َقلي

 م، واجلمع اللكاك ومجل لكالك، أي ضخم ;مثل الدخيس واللدمي، وهو املرمى ابللح
يقال: ما ذقت َلماكاً، كما يقال: ما ذقت َلماجاً. قال أبو يوسف: ما تـََلمََّك عندان بَلماٍك، مثل ما  ]ملك[

 َلماٍج. والتَـَلمُُّك مثل التلمُُّظ.تـََلمََّج عندان ب
_________ 

ريقان واالستسقاء، وأوجاع الكبد واملعدة ( قوله: شئ أمحر نبات شرب درهم منه انفع للخفقان وال1)
 من القاموس. والطحان واملثانة، ويهزل السمان اه

 ( قبله:2)
 صبحن من وشحى قليال سكا * وشحى: اسم بئر. والسك: الضيقة.



(4/1606) 

 

 (1وتـََلمََّك البعري، إذا لوى حَلْيَـْيِه. وأشد الفراء: فلما رأين قد محت ارحتاله تـََلمََّك لو جُيدي َعليه التَـَلمُُّك )
لكت الشئ يف فمى ألوُكُه، إذا َعَلكته. وقد الَك الفرس اللجام. وفالن يلوك أغراض الناس، أي يَقُع  ]لوك[

فالن، يريدون به: ُكْن رسويل، وحتم ل رساليت إليه. وقد أكثروا من هذا إىل ( : َأِلْكين 2فيهم. وقول الشعراء )
 (4( : َأِلْكين إليها عمرك هللا ايفىت آببة ما جاءْت إلينا هَتاداي وقال آخر )3اللفظ. قال الشاعر )

_________ 
 ( البيت يف وصف بعري كما قاله املؤلف يف مادة )محم( .1)
خل. وعبارة القاموس: وألكىن يف ل أك، وذكره هنا وهم للجوهري. وكل ما ىن ا( قوله وقول الشعراء الك2)

. وعبارته يف: )ل أك( : وألكىن إىل فالن: أبلغه عىن، أصله ألئكىن، حذفت اهلمزة، ذكره من القياس ختبيط اه
 وألقيت حركتها على ما قبلها.

 ( عبد بىن احلسحاس.3)
 ( أبو ذؤيب اهلذيل.4)

(4/1607) 

 

 إليها وخرب الرسو ِل أْعَلُمُهم بَنواحي اخَلرَبْ وقياسه أن يقال: أالَكُه يُليُكه إالَكُة، وقد حكى هذا عن أيب الكىن
 زيد. وهو وإن كان من اال لوك فعول، واهلمزة فاء الفعل، إال أن يكون مقلوابً أو على التوهم.

 فصل امليم
( . وقرى: 2الُزَماَوْرُد. واملَْتكاُء من النساء: الىت مل ختفض )( ما تبقيه اخلاتنة، وأصل املتك 1ْتُك: )امل ]متك[

}وأعتدت هلن متكا{ ، قال الفراء: حدثىن شيخ من ثقات أهل البصرة أنه الزماورد، وقال بعضهم: إنه االترج، 
 حكاه االخفش.

ماحكة: املالجة. ومتاحك ( . وامل3ُك، فهو رجٌل حمٌَِك ومُماِحٌك )املَْحُك: اللجاَج. وقد حَمََك مَيْحَ  ]حمك[
 اخلصمان.

_________ 
 ( املتك ابلفتح وابلضم وبضمتني.1)



 ( يف املخطوطة: " الىت مل حتيض " حتريف.2)
 ( وزاد اجملد: " وحمكان ومتمحك ".3)

(4/1607) 

 

 ب
أمسكت الشئ، ومتسكت به، واستمسكت به، كله مبعىن اعتصمت به. وكذلك َمسَّْكُت به متسيكا.  ]مسك[

. وما مَتاَسَك أن قال ذلك، أي ما  وقرى: }. ال متسكوا بِعَصِم الكواِفِر{ . وأْمَسْكُت عن الكالم، أي سكتُّ
( ، وكذلك املسك بضم امليم والسني. ويقال: فيه إْمساٌك وَمساك وَمساَكٌة، أي 1متالك. واملسيك: البخيل )

زيد. ويقال: فيه مسكة من خري ابلضم، أي بقية. خبٌل. واملَساُك أيضاً: املكان الذي ميسك املاء، عن أىب 
. وامِلْسُك من الطيِب فارسيٌّ معرَّب، وكانت العرب ( : الُصلبُة اليت ال حت2واملسكة أيضاً من البئر ) تاج إىل طيٍ 

يه املشموم. وأمَّا قول الشاعر )  (3تسمِ 
_________ 

 .( قوله: واملسيك البخيل، كأمري وسكيت، كما يف القاموس1)
 ( قوله من البئر، يف نسخة " من اآلابر ".2)
 ( جران العود3)

(4/1608) 

 

َفُح ) ا أنَّثه ألنَّه ذهب به إىل ريح امِلْسِك. وثوٌب ممَُسٌَّك: مصبوٌغ به. 1* فجاءت ومن أرداهنا املسك تـَنـْ ( * فإمنَّ
ا وكذا. واملََسُك، ابلتحريك: َأسورٌَة من َذْبٍل ه قوهلم: أان يف َمْسِكَك إن مل أفعل كذواملَْسُك، ابلفتح: اجلِْلُد. ومن

( احلْويلَّ َجْوانً بكوِعها هلا َمَسكاً من غري عاٍج والذبل الواحدة 3( : ترى الَعَبَس )2أو عاٍج. قال جرير )
 فيتخلص منه، واجلمع مسك.مسكة. ورجل مسكة، مثال مهزة، أي خبيل، ويقال هو الذى ال يعلق بشئ 

، يقال َمَعَكُه بَدْيِنِه، أي َمطََلُه به، فهو رجل َمِعٌك، أي َمطوٌل، ومُماِعٌك، أي املَْعكُ  ]معك[ : امِلطاُل والَليُّ
ا قالوا: معكت االدمي، أي دلكته.  مماطٌل. ورمبَّ

_________ 
 املسمك تنفح( هو بتمامه: لقد عاجلتين ابلسباب وثوهبا جديد ومن أرداهنا 1)



 ( يصف امرأة.2)
 ما جف من بول البعري على ذنبه وفخذيه( العبس: 3)

(4/1608) 

 

 ( ، أي يف شر.2( . ويقال: وقع يف َمْعكوكاَء )1ومتعكت الدابة، أي مترََّغْت، وَمعَّْكُتها أان مَتْعيكاً )
ت الشئ: مصصته. ورجل َمكَّاُن، مثل َمصَّاَن وَمْلجاَن، وهو الذي يرَضع الغنم من لؤمه وال مكك ]مكك[

كت العضم: أخرجت خم ه. ويقال للمخ : املُكاَكُة. ويف احلديث: " ال مَتَكَّكوا على غرمائكم " أي حيلب. ومتك
( : مكيال، وهو 3لد احلرام. واملكوك )ال تستقصوا. واْمَتكَّ الفصيُل ما يف ضرع أمه، أي شربه كله. ومكة: الب

 ثالث كيلجات، والكيلجة: منا وسبعة أمثان منا، واملنا
_________ 

( يف املخلوطة زايدة: واملعكاء: االبل الغالظ السمان، وأنشد: الواهب املائة املعكاء شغبها * يف اللسان: 1)
 توضح قى أوابرها اللبدوأنشد ابن برى للنابغة: الواهب املائة املعكاء زينها سعدان 

 ( قوله: " معكوكاء " بفتح امليم وضمها.2)
 ( املكوك، كتنور3)

(4/1609) 

 

مثاقيل ونصف، واملثقال:  والرطل: اثنتا عشرة أوقية، واالوقية إستار وثلثا إستار، واالستار: أربعة رطالن.
درهم وثالثة أسباع درهم، والدرهم: ستة دوانيق، والدانق قرياطان، والقرياط: طسوجان، والطسوج: جنتان، 

 ع مكاكيك.واحلبة: سدس مثن درهم، وهو جزء من مثانية وأربعني جزءا من درهم واجلم
ال: أقاَمْت على َمْلِك الطريِق فَمْلُكُه هلا ملكت الشئ أملكه ملكا. وَمْلُك الطريق أيضاً: وسطُُه، وق ]ملك[

وملَْنكوِب املَطااي جوانُِبْه وَمَلْكُت العجني أْمِلُكُه َمْلكاً ابلفتح، إذا شددت عجنه. قال قيس بن اخلطيم: َمَلْكُت 
ْلُك مييين، والفتح َقها َيرى قائٌم من دوهِنا ما وراءها يعىن شددت. وهذا الشئ ملك مييين ومَ هبا كفِ ي فَأهْنََرْت فـَتْـ 

أفصح. وَمَلْكُت املرأَة: تزوَّجتها. واملَْملوُك: العبُد. وملكة الشئ متليكا، أي جعله ِمْلكاً له. يقال: َملََّكُه املال 
 (4 -صحاح  - 203امللك: ) وامللك، فهو مملك. قال الفرزدق يف خال هشام بن عبد



(4/1609) 

 

بوه يقاربه يقول: ما مثله يف الناس حى يقاربه إال مملك أبو أم ذلك وما مثله يف الناس إال مملكا أبو أمه حى أ
اململك أبوه. ونصب " مملكا " النه استثناء مقدم. وملك النبعة: صلَّبها، إذا يبَّسها يف الشمس مع قشرها. 

( كغرقئ بيض كنه القيض من عل ويروى " فمن لك "، واالول 1لليط الذى حتت قشره )قال أوس: فملك اب
( شهرين ماء حلائها وينظر منها أيها هو غامز 2ود. أال ترى إىل قول الشماخ يصف نبعة فمصعها )أج

 والتمصيع: أن يرتك عليها قشرها حىت جتف عليها ليطها، وذلك أصلب هلا
_________ 

 ت قشرها "( يف اللسان " حت1)
ويروى " فمظعها " ابلظاء.  ( قوله " فمصعها شهرين " رواه يف مادة )مصع( " عامني " بدل شهرين.2)

ويروى: " فأمسكها عامني يطلب ردءها " مظعها: قطعها رطبة مث وضعها بلحائها يف الشمس حىت تشرب 
لة، وهو مبعىن فمظعها. وغامز: اسم ماءها لثال تتصدع وتتشقق. وقيل مظعها: أالهنا، ومصعها، ابلصاد املهم

 فاعل من غمز القناة: سوى املعوج منها

(4/1610) 

 

دَت عجَنه. واإلْمالُك: التزويُج. وقد أْمَلْكنا فالانً فالنًَة، إذا زوَّجناه وأملكت العجني: لغة يف َمَلْكُتُه، إذا أج
ها. وجئنا من إْمالِكِه، وال تقل ِمالِكِه. واملََلكوُت م ن املُْلِك، كالَرَهبوِت من الَرْهَبِة. يقال: له َمَلكوُت العراق إايَّ

. فه و َمليٌك، وَمِلٌك وَمْلٌك، مثل فخذ وفخذ، كأنَّ املَْلَك وملكوة العراق أيضا، مثال الرتقوة: وهو امللك والِعزُّ
ْلُك، واملوضع مَمَْلَكٌة. خمفٌَّف من َملٍك، وامللك مقصور من مالك أومليك. واجلمع امللوك واالمالك، واالسم املُ 

وى ملكها إىل طنف ( وما َضَرٌب بيضاُء أي1ومتَلََّكُه، أي َمَلَكُه قهرًا. وَمليُك النحِل: يعسوهبا. قال اهلذيل: )
( ومَمُْلَكٍة، إذا ُمِلَك ومل مُيَْلْك أبواه. يف احلديث أن االشعث بن قيس خاصم 2أعيا ِبراٍق وانِزِل وعبُد مَمَْلَكٍة )

 هل جنران إىل عمر يف رقاهبم، وكان قد استعبد هم يف اجلاهلية فلما أسلموا أبوا عليه فقالوا: " اي أمريأ
_________ 

 .( أبو ذويب1)



( قوله وعبد مملكة، ومملكة، أي بفتح الالم وضمها كما ضبط يف النسخ الصحيحة. وىف القاموس: وعبد 2)
 مملكة، مثلثة الالم
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ن عبيدقن ". قال الكسائي: القن: أن يكون ملك هو وأبواه. واململكة، ان إمنا كنا عبيد مملكة ومل نكاملومنني، إ
أن يغلب عليهم فيستعبد هم وهم يف االصل أحرار. ويقال: القن: املشرتى. وقوهلم: ما يف ملكه شئ وملكه 

 ن األعرايب. يقال: فالن َحَسنُ شئ، أي ال ميلك شيئاً. وفيه لغة اثلثة: ما يف ملكته شئ ابلتحريك، عن اب
املََلَكِة، إذا كان حَسَن الصنع إىل مماليكه. يف احلديث " ال يدخل اجلنة سيئ امللكة ". قال ابن السكيت: يقال 

ما يقوم  ألْذَهنَبَّ فإمَّا ُمْلٌك وإمَّا ُهْلٌك. قال: ويقال أيضاً: فإمَّا َمْلٌك وإمَّا َهْلٌك ابلفتح. وِمالُك األمِر وَمالُكُه:
ُك اجلسد. وما لفالٍن موىل َمالَكٍة دون هللا، أي مل ميِلُكُه إال هللا. وفالن ماله مالك بلفتح، به. ويقال القلب ِمال

أي متاسك. وما متاَلَك أن قال ذلك، أي ما متاسك. وُمُلُك الدابَّة، بضم امليم والالم: قوائمها وهاديها. ومنه 
واحد ومجع، قال الكسائي: أصله مألك بتقدمي أبو عبيد. وامللك من املالئكة قوهلم: جإان تقوده ملكه. حكاه 

 اهلمزة، من
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 الالم فقيل مأَلٌك. وأنشد أبو عبيدة لزجل من عبد القيس جاهلي ميدح االلوك وهي الرسالة، مثَّ قُِلبْت وقدِ متْ 
 السماِء َيصوُب مث تركت مهزته لكثرة االستعمال، ( فليست إلْنِسيٍ  ولكن ملأَلٍك تنزََّل من َجو ِ 1بعض امللوك )

( ِبْرِقَع 2لصلت: فكأن  )فقيل َمَلٌك، فلمَّا مجعوه ردُّوها إليه فقالوا مالئكة ومالئك أيضا. قال أمية بن أيب ا
 أبو وجزة( ويقال أيضا: املاُء َمَلُك أمٍر، أي يقوم به االمر. قال 3واملالِئَك حوله سدرتوا كله القوائم أجرب )

_________ 
 ( هو اليب وجزة ميدح به عبد هللا بن الزبري، قاله ابن السرياىف.1)
، أي حبر. وأجرب: صفة البحر املشبه به السماء، ( برفع ابلكسر: اسم السمإ السابعة ال ينصرف. وسدر2)

ء، فهى كاجلرب له. فكأنه صفة البحر ملا حيصل فيه من املوج، أو النه ترى فيه الكواكب كما ترى يف السما
 وأما مساء الدنيا فهي. قاله اجلوهرى.



كصنعه صنيع وال   ( وصوابه، كما نص عليه ابن برى، وهو من قصيدة دالية ومطلعها: تعلم فإن هللا ليس3)
 خيفى على هللا ملحد
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طائر من طري املاء.  ُل ال تـُْلوى على حسب ومالك احلزين: اسمومل يكن ملك للقوم يـُْنِزهُلُم إالَّ صالص
 واملالكان: مالك بن زيد ومالك بن حنظلة.

 فصل النون
النَـَبُك، ابلتحريك: مجع نـََبَكٍة، وهى أكمة حمددة الرأس. قال أبو عمرو: النباك: الِتالُل الصغار.  ]نبك[

 ومكاٌن انِبٌك، أي مرتفع. ومنه قول ذى الرمة:
 (1اب النوابك )اهلض

( له نزكان كاان 4( : سبحل )3: ذكر النصب، تزعم العرب أن له نزكني. وينشد )( 2النزك ابلكسر ) ]نزك[
 فضيلة على كل حاف يف البالد وانعل

_________ 
 ( بيت ذى الرمة: وقد خنق االل الشعاف وغرقت جواريه جذعان اهلضاب النوابك1)
 ( والنزك أيضا ابلفتح.2)
 ران ذى الغصة.( حلم3)
 ( السبحل: النصب الضخم4)

(4/1612) 

 

والنيزك: رمٌح قصرٌي، كأنَّه فارسيٌّ معرَّب، وقد تكلَّمت به الفصحاء، واجلمع الَنيازُك. وقد نـَزََكُه، أي طعنه، 
 وكذلك إذا نـََزَغُه وطعن فيه ابلقول. ورجٌل نـَزَّاٌك، أي عيَّاٌب.

د: وال تنبت العلم. وأنشنسكت الشئ: غسلته ابملاء وطهَّرته، فهو َمْنسوٌك. مسعُته من بعض أهل  ]نسك[
املرعى سباج عراعر ولو ُنِسَكْت ابملاِء ِستََّة أشهِر والُنْسُك: العبادة. والناسك: العابد. ونسك ابلضم َنساَكًة، 

أي صار انِسكًا. والَنسيَكُة: الذبيحُة، واجلمع ُنُسٌك وَنساِئُك. تقول منه: َنَسَك هلل يَِنُسُك. واملَْنِسُك 
 ْذَبُح فيه الَنساِئُك، وقرئ هبما قوله تعاىل: }ِلُكلِ  ُأمٍَّة جعلنا َمْنَسكاً هم انسكوه{ .وضع الذي تُ واملَْنَسُك: امل



 النوك ابلضم: احلمق. قال بن اخلطيم: ]نوك[
 ( *1وداء النوك ليس له دواء )

_________ 
 ( قبله: وما بعض االقامة يف داير يهان هبا الفىت إالبالء =1)
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نواكة: احلماقُة ورجٌل أنـَْوُك وَمْستَـْنِوٌك، أي أمحق. وقوٌم نـَوْكى ونوٌك أيضاً على القياس، أهوج وهوج. وقد وال
 أنوكته، أي وجدتُه أنـَْوَك. وقالوا: ما أنـْوََكُه، ومل يقولوا أْنِوْك به، وهو قياس عن ابن السراج.

حىتَّ َخُلَق. وهَنَْكُت من الطعام أيضاً: ابلغت يف أكله. ويفال: ب ابلفتح َأهْنَُكُه هَنْكاً: لبسته هَنَْكُت الثو  ]هنك[
اهنك من هذا الطام، وكذلك اهنك عرضه، أي ابلْغ يف شتمه. ويقال أيضًا: هنكته احلمى، إداجهدته وأضنته 

َهكُ   ُه هَنْكاً وهنكة.ونقصْت حلمه. وفيه لغة أخرى: هنََِكْتُه احلمَّى ابلكسر تـَنـْ
_________ 

لمتقى عرض املنااي توق فليس ينفعك اتقاء وال يعطى احلريص غىن حلرص وقد ينمى لذى اجلود الثراء = فقل ل
 غىن النفس ما استغنت غىن وفقر النفس ما عمرت شقاء وداء اجلسم ملتمس شفاه ودإ النوك ليس له دواء
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لفتح. وهنكه السطان أيضاً عقوبًَة وقد هنك، أي دنف وضىن، فهو منهوك. يقال: اينت عليه هنكة املرض، اب
هَ  َهُكُه هَنْكاً وهَنَْكًة، أي ابلَغ يف عقوبته. ويف احلديث: " اهْنَكوا األعقاَب أو لَتَـنـْ َكنَّها الناُر "، أي ابلغوا يف يـَنـْ

 َغْسلها وتنظيفها يف الوضؤ. وكذلك يقال يف احلث على القتال: اهْنَكوا وجوَه القوم، يعين َأْجِهدوهم، أي
َهُك عدوَّه، أي يبالغ فيه. وقد هنك هناكة، أي صار شجاعا.  ابـُْلغوا جهدهم. ورجٌل هَنيٌك، أي شجاٌع، ألنَّه يـَنـْ

 اطٌع. وانِْتهاُك احلرمة: تناُوهُلا مبا ال حيل.واالسد هنيك، أي ق
 ".رجٌل انِئٌك من النْيِك، ونياك شدد للكثرة. وىف املثل: " من ينك العري ينك نياكا  ]نيك[

 فصل الواو
 الَوَدُك: َدَسم اللحم. ودجاجٌة َوديكٌة، أي مسينٌة. وديٌك َوديٌك. ]ودك[
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( : أم كنَت تعرُف 1وقوهلم: ما أدري أيُّ أْوَدِك هو أْي أي الناس هو والودكاء: رملة أو موضع. قال الشاعر )
 ي تدرس.تعتذر، أ ( قوله2آايت فقد جعلت أطالل إلفك ابلود كاء تعتذر )

 الَوِرُك: ما فوق الفخذ، وهي مؤنَّثة. وقد ختفف مثل َفِخٍذ وَفْخٍذ. قال الراجز: ]ورك[
ا قالوا َثىن َورَِكُه فنَزل. وقد ورك يرك وروكا، أي اضطجمع، كأنَّه وضع 3ما بنَي َورَْكْيها ِذراٌع َعْرضا ) ( * ورمبَّ

 َورَِكُه على األرض.
_________ 

 " ابن أمحر.ة زايدة: ( يف نسج1)
( قبله: ابن الشباب وأفىن ضعفه العمر هلل درك أي العيش تنتظر هل أنت طالب شئ لست مدركه أم هل 2)

 لقلبك عن أالفه وطر
 ( جارية شبت شبااب غضا تصبح حمضا وتعشى رضا ما بني وركيها ذراع عرضا ال حتسن التقبيل إال عضا3)
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( أنَّه كان يكره التَـَورَُّك 1يف الصالة على الرِجل اليمىن. وأمَّا حديث إبراهيم )والتورك على امليىن: وضع الورك 
ا يريد وضع األليتني أو إحدامها على األرض. ومنه احلديث اآلخر: " هنى أن يسجَد الرجُل يف الص الة، فإمنَّ

ج. وكذلك التَـْوريُك. وتـََورََّكِت املرأُة ُمتَـَور ِكاً ". وتـََورََّك على الدابَّة، أي ثىن رجلو ووضع إحدى وركيه يف السر 
ي: َورَّْكُت اجلبل تـَْوريكاً، أي جاوزته. وَورَْكُتُه َورْكاً، أي جعلته ِحياَل الصيبَّ، إذا محلْته على َورِِكها. قال األصمع

نَ 2َورِكي، حكاه عنه أبو عبيد يف املصنَّف. قال زهري: وَورَّْكَن يف السوابِن ) ُه عليهن َدلُّ الناعِم ( . يـَْعلوَن َمتـْ
به على غريه، أي قـََرَفُه به. وإنَّه ملُورٌَّك يف هذا االمر، أي ليس املُتَـنَـعِ ِم ويقال: َورَّْكَن، أي َعَدْلَن. وَورََّك فالن َذنْ 

 ( ،3فسه ذنب. وقوهلم: هذه نعٌل َمْورَِكٌة، بتسكني الواو )
_________ 

 ( إبراهيم النخعي.1)
 م واد.( السوابن: اس2)
 ( قوله بتسكني الواو، أي كموعدة. ومورك، أي كموعد، كما يف القاموس3)
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. وقال أبو عبيدة: املَْوِرُك واملَْورَِكُة: املوضُع  ومورك أيضا، عن أيب عبيد، إذا كانت من الَوَرِك، يعين نـَْعَل اخُلفِ 
َم واسطة الراحل إذا مل الذي يثين الراكُب رِجله عليه قدام  من الركوب. قال: والواِرُك: الُنْمُرَقُة اليت تُلبُس ُمَقدَّ

ورك الرحِل مث تُثىن حتَته يـَُزيَُّن هبا. واجلمع ُوُرٌك قال زهري: ُمْقَورٌَّة تَتبارى ال َشواَر هلا إالَّ الُقطوُع على أالجواز وال
(1) 

 شك وشكا، أي سرع.قوهلم: َوُشَك ذا ُخروجاً، ابلضم، يو  ]وشك[
_________ 

( قبله: هل تبلغين أدىن دارهم قلص يزجى أوائلها التبغيل والرتك قوله: مقورة، أي ضامرة، يعىن القلص. 1)
ومعىن تتبارى: يعارض بعضها بعضا يف السري. والشوار: املتاع. والقطوع: الطنافس الىت يوطا هبا الراحل. 

يثىن فيدخل فضله حتت الرحل، ليسرتيح  شد على مورك الرحل مثوالورك، مجع وارك، وهو نطع أو ثوب ي
 بذلك الراكب. وىف ديوانه: " على االنساع " بدل " على اال جواز "
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وعجبت من َوْشِك ذلك األمر، وُوْشِك ذلك األمر بضم الواو، ومن َوْشكاِن ذلك األمر، وُوْشكاِن ذلك 
، أي َعجالَن. وَوْشُك الَبنْيِ: سرعة الفراق. يعقوب. ويقال: َوْشكان َذا خروجاً المر، أي من سرعته. عن 

وخرج َوشيكاً، أي سريعاً. وامرأٌة َوشيٌك. وقد أْوَشَك فالٌن يوِشُك إيشاكاً، أي أسرَع السرَي. ومنه قوهلم: 
يُّ ومل يقدر ببعض االمرأ وشك يوِشُك أن يكون كذا. قال جريٌر يهجو العباس بن يزيد الكندي : إذا َجِهَل الَشق

يصااب والعامة تقول: يوشك بفتح الشني، وهى لغة رديئة. قال أبو يوسف: واشك يُواِشُك ِوشاكاً، مثل  أن
أْوَشَك، يقال إنَّه ُمواِشٌك مستعجٌل، أي مسارٌِع. وقال أمحد بن حيىي ثعلب: هذا يقال هبذا اللفظ، وال يقال 

 منه واشك.
وك. وأوعكت الكالب الصيد، إذا مرغته يف احلمىت. وقد وعكته احلمى فهو موعالوعك: مغث  ]وعك[
 الرتاب.
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السقطة  وأوعكت االبل عند احلوض، إذا ازدمحْت فركب بعضها بعضاً. واالسم منه الوعكة. الوعكة:
 الشديدُة يف اجلري. والَوْعَكُة أيضاً: معركُة األبطاِل إذا أخذ بعضهم بعضا.

 ي زوجها: ولسَت بوَْكواٍك وال بَزَونٍَّك مكانَك حىتَّ يبعث اخلَْلَق ابعثهالوكواك: اجلبان. قالت امرأة ترث ]وكك[
 فصل اهلاء

( فاهْنََتَك. وَهتََّك االستار، شدد للكثرة. واالسم اهلتكة 1اهلَْتُك: خرُق السرِت عما وراءه. وقد َهَتَكُه ) ]هتك[
 ابلضم. وهتتك، أي افتضح

 نسبوا إىل اهلند على غري قياس.هلنادكة: اهلنود، والكاف زائدة، ا ]هدك[
: اهْنَكَّ َصال املرأة اهنكا كا، إذا انفرج عند الوالدة. ]هكك[  قال األصمعي 

_________ 
 ( هتك يهتك هتكا، من ابب ضرب1)
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ويقال: هك فالان النبيذ، إذا بلَغ منه، مثل َتكَُّه، فاهنك. واهلك: هتور البئر. وحكى ابن االعرايب: هكه 
 لسيف: ضربه.اب

( الشئ يهلك هال كا وُهلوكاً، وَمْهَلكاً وَمْهِلكاً وَمْهُلكاً، وهَتُْلَكًة، واالسم اهلُْلُك ابلضم. قال 1هلك ) ]هلك[
ادر املصادر، ليست مما جيري على القياس. وأهَلَكُه غريه واْستَـْهَلَكُه. واملَْهَلَكُة اليزيدي: التَـْهُلَكُة من نو 

 فازُة. وقال أبو عبيد: متيم تقول َهَلَكُه يـَْهِلُكُه َهْلكاً، مبعىن أْهَلَكُه. وأنشد للعجَّاج:واملَْهِلَكُة: امل
ٌل غاٍض أي ُمْغٍض. ويقال: أراد هاِلَك املتعر ِجني، أي ( * يريد مْهِلك، كما يقال لي2وَمْهَمٍة هاِلِك من تـََعرَّجا )

 من تعرج فيه هلك.
_________ 

 وعلم.( هلك كضرب، ومنع، 1)
 ( بعده:2)

 هائلة أهواله من أدجلا:

(4/1616) 

 



ُعُه َيْسَْتُّ منه عليهم 2( . قال الشاعر )1وقد جيمع هالك على هلكى وهالك ) بـَ ( : ترى األرامَل واهلالََّك تتـْ
ء البن ِجْذِل واِبٌل َرِذُم يعين به الفقراء. وقد جاء يف املثل: فالٌن هاِلٌك يف اهلَواِلِك. وأنشد أبو عمرو بن العال

ٍم َغداتَِئٍذ أو هالك يف اهلوالك وهذا شاذ على ما فسرانه يف فوارس. وقوهلم: الِطعاِن: فأيقنُت أين ِ اثئُر ابِن  ُمَكدَّ
افْـَعْل ذاك إمَّا َهَلَكْت ُهُلُك، بضم اهلاء والالم، غري مصروف، أي على كلِ  حال. وهَتاَلَك الرجل على 

ِك. واهلَلوُك من النساء: الفاجرُة َكِت القطاُة خوَف البازي، أي رمت بنفسها يف املَهالِ الفراش، أي سقط. واْهتَـلَ 
املتساقطُة على الرجال، وال يقال رجٌل َهلوٌك. واهللك، ابلتحريك: الشئ الذى يهوى ويسقط. وقال: رأت 

 هلكا بنجاف الغبيط فكادت جتد لذالك اهلجارا
_________ 

 والك، شاذ.( وزاد اجملد: وهلك، وه1)
 ( يف نسخة زايدة: " زايدة بن منقذ "2)
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واهللكة أيضا: اهلالك، ومنه قوهلم: هي اهلََلَكُة اهلَْلكاُء، وهو توكيد هلا، كما يقال: مهج هامج. واهلالكي: 
 احلداد، نسب إىل اهلالك ابن عمرو بن أسد بن خزمية، وكان حدادا. ولذلك قيل لبىن أسد: القيون. قال

( ، وهو غري مصروف، مثل ختيب، 1م مشددة )الكسائي: يقال وقع يف وادي هُتُلِ َك بضم التاء واهلاء والال
 ومعنامها الباطل.

 اهْنََمَك الرجُل يف األمر، أي جدَّ وجلَّ. وكذلك هَتَمََّك يف االمر. ]مهك[
ود والنصارى ". قال ابن عون " التهوك: التحري. وىف احلديث: " أمتهو كون أنتم كما هتو كت اليه ]هوك[

 تحريون. والتهوك أيضا مثل التهوُّر، وهو الوقوع يف الشئ بقلة مباالة.فقلت للحسن: ما متهوكون؟ قال: م
_________ 

 ( ومكسورة، كما يف القاموس.1)
 (4 -صحاح  - 204)
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 ابب الالم:
 فصل االلف

نَّثة ألنَّ أمساء اجلموع اليت ال واحَد هلا من لفظها إذا كانت لغري اإلْبُل ال واحد هلا من لفظها، وهي مؤ  ]أبل[
قال لالبل إبل،  اآلدميني، فالتأنيث هلا الزٌم. وإذا صغرهتا أدخلتها اهلاء، فقلت أبيلة وغنيمة، وحنو ذلك. ورمبا

البل والغنم. وأرض يسكنون الباء للتخفيف. واجلمع آابل. وإذا قالوا إبالن وغنمان فإمنا يريدون قطيعني من ا
مأبلة: ذات إبل. والنسبة إىل االبل إبلى، يفتحون الباء استيحاشاً لتوايل الكَسرات. وإبل أبل، مثال قرب، أي 

َيِة فهي إِبلٌ  ُمؤبَـَّلٌة. فإن كانت كثرية قيل إِبٌل َأواِبُل. قال األخفش: يقال جاءت إِبُلَك  مهملة. فإن كانت للُقنـْ
وطرٌي أاببيل. قال: وهذا جيئ يف معىن التكثري، وهو من اجَلْمع الذى ال واحد له. وقد قال َأاببيَل، أي ِفرقًا. 

 ه واحدابعضهم: واحده أبول، مثل عجول. وقال بعضهم: إبيل. قال: ومل أجد العرب تعرف ل
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يد: وإذا َحرَّْكُت رِْجلي وأبلت االبل والواحش أتبل وأتبل أبوال، أي اجتزأْت ابلُرْطِب عن املاء. ومنه قول لب
ر. وأبل الرجل عن امرأته، إذًا َأْرقـََلْت يَب تـَْعدو َعْدَو جون قد أبل الواحد آبل، واجلمع أابل، مثل كافر وكفا

امتنع من غشياهنا، وأتبل. وىف احلديث: " لقد أتبل آدم عليه السالم على ابنه املقتول كذا وكذا عاما ال 
ابلكسر أيبل أابلة، مثل شكس شكاسة، ومته متاهة، فهو أبل وآبل، أي حاذٌق يصيب حواء ". وأبل الرجل 

أي من أشد هم أتنُّقاً يف رِْعَيِة اإلِبِل وأعلمهم هبا. ورجٌل إبَليُّ بفتح الباء،  مبصلحة اإلِبل. وفالن من آبِل الناس،
 ( :1ر )أي صاحب إِبٍل. وَأبََّل الرجُل، أي اختذ إبال واقتناها. وقال محيد بن ثو 

( يف بعض النسخ بدله " طفيل ". وىف اللسان: قال طفيل يف تشديد الباء. وىف املخطوطات " طفيل " 1)
 أيضا
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فأبل واسرتخى به اخلطب بعد ما أساف ولوال سعينا مل يؤبل وأبلت االبل، أي اقتنيت، فهى َمْأبوَلٌة. وفالن ال 
ا. عن أىب عبيد. واالبلة إذا ركبها، وكذلك إذا مل يقم عليها فيما يصلحهأيَْتَِبُل، أي ال يـَثْـُبُت على اإلبل 

( ". وأصله وبلته 1ابلتحريك: الَوخامة والِثَقُل من الطعام. ويف احلديث: " كلُّ ماٍل أد يَت زكاته ذهبت أبلته )
احلطب. ويف املثل: "  من الوابل، فأبدل ابلواو االلف، كقوهلم أحد وأصله وحد. واالابلة ابلكسر: احلُْزمة من



َلٍة ". أي بلي ٌة على أخرى كانت قبلها. وال تقل إيبالة، الن االسم إذا كان على فعالة ابهلاء ال  ِضْغٌث على إابَّ
يبدل من أحد حريف تضعيفه ايء، مثل صنارة ودانمة، وإمنا يبدل إذا كان بال هاء، مثل دينار وقرياط. وبعضهم 

 (2يقول إابلة خمففا، وينشد )
_________ 

ابل، فإن كانت اهلمزة أصال فقد قلبت واوا، أو الواو أصال فقد قلبت ( ويروى: " وبلته " وقيل من الو 1)
 مهزة.

 ( يف نسخة زايدة: " المساء بن خارجة "2)
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ابن  ( واالبلة ابلضم وتشديد الالم: الفدرة من التمر. وأنشد1ىل كل يوم من ذؤاله ضغث يزيد على إابلة )
البصرة. ( واالبلة أيضا: مدينة إىل جنب 3( : فيأ كل مارض من زادان وأيتى االبلة مل ترضض )2السكيت )

واالبيل: راهب النصارى. قال عدى ابن زيد: إنىن وهللا فاقبل حلفى أببيل كلما صلى جأر وكانوا يسمون 
 (4عيسى عليه السالم: أبيل االبيلني )

_________ 
 أنك مشقصا أوسا أويس من اهلباله( بعده: فال حش1)
 ( يف نسجة: " اليب املثلم ".2)
 نفض الناس مل ينفض( بعده: له ظبية وله عكة إذا أ3)
 ( يقال: أبل أيبل إابلة، إذا ترهب وتنسك، والنىب: مل يغش النساء. ويروى: " أبيل االبيليني " على النسب4)
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( 2ٍت خَتاهُلا على قـُنَِّة الُعزَّى وابلَنْسِر َعْنَدما وما َسبََّح الرهباُن يف كل بِيَعٍة )( : أما ودماٍء ماِئرا1قال الشاعر )
 وَم َلْعَلٍع حساما إذا ماهز ابلكف صمماأَبِيَل األَبيلنَي املسيَح ابَن مرميا لقد ذاق منا عاِمٌر ي

ا 3ه غضباُن، وأنشد الفر اء )َأَتَل الرجُل أيَِْتُل أَتالانً، إذا مشى وقارَب َخْطَوُه كأن   ]أتل[ ( : َأرايَن ال آتيَك إالَّ َكَأمنَّ
 (4َأسْأُت وإالَّ أنت غضبان أتتل )

 ( : شجر، وهو نوع من الطرفاء5االثل ) ]أتل[



_________ 
 ( يف نسخة زايدة: " محيد بن ثور ". وىف املرتضى: " لعمر وبن عبد اجلن ".1)
 ( يروى:2)

 ما قدس الرهبان يف كل هيكل
 ( لثروان العكلى.3)
 ( بعده: أردت لكيما ال ترى ىل عثرة ومن ذاالذى يعطى الكمال فيكمل4)
 ( االثل: الغابة غيضة ذات شجر كثري على تسعة أميال من املدينة5)
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ته الواحدة أثلة، واجلمع أثالث. وىف كالم بيهس امللقب بنعامة: " لكن ابالثالت حلم ال يظلل " يعىن حلم إخو 
ثلتنا، إذا قال يف حَسبه قبيحاً. قال األعشى: أَلْسَت القتلى. ومنه قيل لالصل أثلة، يقال: فلالن ينحت أ

َلِتنا ولست ضاِئَرها ما َأطَِّت اإِلبُل والَتأثيُل: التأصيُل، يقال: جمٌد ُمَؤثٌَّل وَأثيٌل. قال امرؤ  منتهياً عن حَنِْت أَثـْ
اُذ أصِل ماٍل، ويف  ث ٍل وقد يُْدِرُك اجملَد املَُؤَثَل َأْمثايل ومالالقيس: وَلِكنم ا أسعى جملٍد ُمؤ   مؤثل. والَتأَثُُّل: اختِ 

( ". واالاثل ابلفتح: اجملد. وأاثل ابلضم: اسم 1احلديث يف وضى اليتيم: " إنه أَيكل من ماله غري ُمَتأَثِ ٍل ماال )
فتأثلوا  بئرًا، أي حفرهُتا. قال أبو ذويب: وقد أرسلوا فراطهمجبل، ومنه مسى الرجل أاثال. ورمبا قالوا: أَتَثـَْلُت 

 ( كاال مإ القواعد2قليبا سفاها )
_________ 

 ( أي غري جامع ما ال.1)
 ( قوله سفاها، السفا: الرتاب، واهلإ للقليب2)

(4/1620) 

 

( 1ها، ومن َأْجاَلَك )االجل: مدة الشئ. ويقال: فعلت ذاك من َأْجِلَك، ومن إجلك بفتح اهلمزة وكسر  ]أجل[
من بقر الوحش، واجلمع اآلجاُل. وأتََجََّلِت الِبهاُم، أي صارت ، أي من َجرَّاَك. واإلْجُل أيضاً ابلكسر: الَقطيع 

آجااًل. قال لبيد: والعنُي ساكنٌة على َأْطالئها عوذًا أتََجََّل ابلفضاء هِباُمها واإلْجُل أيضاً: وجٌع يف العنُق. وقد 
يب إْجٌل فَأجَّلوين منه، أي لرجل ابلكسر، أي انم على عنقه فاشتكاها والَتأجيُل: املداواُة منه. يقال: َأِجَل ا



داووىن منه. كما يقال: طنيته، إذا عاجلته من الطىن ومرضته. واستأجلته فأجلين جلىن إىل مدٍة. واإلجَُّل: لغٌة يف 
مى ابلفارسية " كوزن ". قال أبو عمرو بن العالء: بعض اإِليَِّل، وهوالذ كر من االوعال، ويقال هو الذي يس

 (2شددة جيما وإن كانت أيضا غري طرف. وأنشد ابن االعرايب )االعراب جيعل اليإ امل
_________ 

 ( من أجالك بفتح اهلمزة وكسرها.1)
 ( اليب النجم2)
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ل. واآلجل واآلِجلُة: ضدُّ العاجل كأن يف أذانهبن الشول من عبس الصيف قرون االجل قال: يريد االي
( : وَأْهِل ِخباٍء 1، أي َجناُه وَهيََّجه. قال َخوَّاُت بن ُجَبري )والعاجلة. وَأَجَل عليهم َشر ًا أْيُجُل وأيَِْجُل َأْجالً 

جليم: ( أي أان جانيِه. قال أبو عمرو: املَْأَجُل، بفتح ا2صاحٍل ذات بينهم قد احرتابوا يف عاجٍل أان آِجُلُه )
أي جمتمٌع. وأجلى، على فعلى: اسم مستنَقع املاء، واجلمع املآِجُل. وقد أتََجَّل املاُء فهو ُمَتَأجِ ٌل، وماٌء َأجيٌل، 

 (4( أبجلى حملة الغريب )3موضع، وهو مرعى هلم معروف، ومنه قول الشاعر: حلت سليمى جانب اجلريب )
_________ 

 ( االنصاري.1)
 الساعني أسأل عنهم سؤالك ابلشئ الذى أنت جاهله( بعده: فأقبلت يف 2)
 ( يروى: " ساحة القليب ".3)
 ( بعدها:4)

 دان وال قريب:حمل ال
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ا هو جواٌب مثل نـََعْم. قال األخفش: إال  أن ه أحسن من نـََعْم يف التصديق، ونـََعْم أحسن منه يف  وقوهلم: َأَجْل، إمن 
َت َأَجْل وكان أحسن من نـََعْم، وإذا قال أتذهب؟ قلت نـََعْم وكان هُب قلاالستفهام. فإذا قال أنت سوف تذ

 أحسن من أجل.
قال الفراء: اال دل: وجع يف العنق، مثل االجل. واإلْدُل أيضاً: اللنَب اخلاثر الشديد احلموضة. يقال:  ]أدل[



 جاءان إبدلة ما تطاق محضا، أي من محوضتها
رجل أيزل أزال، أي صارىف ضيق وجذب. واالزل أيضا: احلبس. يقال أزالوا َل الاأَلْزُل: الضيُق، وقد َأزَ  ]أزل[

ما هلم أيزلونه، إذا حَبسوه عن املرعى من خوف. واملأِزُل: املضيُق مثل املأِزِق. قال الفراء: يقال: أتََِزُل صدري 
 ( .1وأتََزََّق، أي ضاق. واإلْزُل ابلكسر: الكذب. وأنشد يعقوب )

_________ 
 دارة ( البن1)
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بعض  ( واأَلَزُل ابلتحرك: القدم. يقال أزىل. ذكر1يقولون إزل ُحبُّ لَْيلى وُودَّها وقد كَذبوا ما يف َمَودَّهِتا إْزُل )
أهل العلم أن أصل هذه الكلمة قوهلم للقدم: مل يزل، مث نسب إىل هذا فلم يستقم إال ابختصار فقالوا يزىل، مث 

 ( .2فا الهنا أخف فقالوا أزىل، كما قالوا يف الرمح املنسوب إىل ذى يزن أزىن، ونصل أثر يب )أبدلت الياء أل
ه أسل. وتسمى الرماح أسال. واالسلة: مستدق االسل: شجر. ويقال: كل شجرله شوك طويل فشوك ]أسل[

، إذا كان لنيِ  اخلد  طويَله. وكلُّ مسرتسٍل أَ  ِسيٌل. وقد َأُسَل ابلضم َأساَلًة. اللسان والذراع. ورجٌل َأسيُل اخلدِ 
وقوهلم: هو على آساٍل من أبيه، مثل آساٍن، أي على شبٍه من أبيه وعالماٍت وأخالٍق. قال ابن السكيت: ومل 

 مسع بواحد اآلسال. ومأسل، ابلفتح: اسم رملة.أ
_________ 

اً على حرام ال ميسين الغ1)  سل( بعده: فياليل إنَّ الِغْسَل ما دمِت أميِ 
 ( منسوب إىل يثرب2)

(4/1622) 

 

َعه من أصله، قال أبو يوسف: قوهلم اأَلْصُل: واحُد اأُلصوِل، يقال: أْصٌل ُمَؤصٌَّل. واْسَتْأَصَلُه، أي قل ]أصل[
: قوهلم ال َأْصَل له وال َفْضَل، اأَلْصُل: احلسُب، والفصل:  جاءوا أَبصيَلِتِهْم، أي أبمجعهم. قال الكسائي 

اأَلصيُل: الوقت بعد العصر إىل املغرب، ومجعه ُأُصٌل وآصال وأصائل، كأنه مجع أصيلة، قال اللساُن. و 
البيُت ُأْكرُِم َأْهَلُه وَأقْـُعُد يف َأْفيائِِه ابألصاِئِل. وجيمع أيضاً على أصالن، مثل بعري  ( : لعمري ألنتَ 1الشاعر )

النون ال ما فقالوا أصيالل. ومنه قول النابغة: وقفت وعران، مث صغروا اجلمع فقالوا ُأَصْيالٌن مث أبدلوا من 



: لقيُتُه ُأَصْيالاًل وُأَصْيالانً. وقد آَصْلنا، أي أصيالال أسائلها عيب جوااب وما ابلربع من أحِد وحكى الِلحياين  
 دخلنا يف األِصيِل، وأتينا ُمْؤصلنَي. ويقال: أخذت الشئ أبصيلته، أي كله أبصله.

_________ 
 نسخة زايدة: " أبو ذؤيب "( يف 1)

(4/1623) 

 

ذو أصالة. واالصلة  ورجل أصيل الرأى، أي حمَكم الرأي. وقد َأُصَل أصالة، مثل ضخم ضخامة. وجمد أصيل:
 ابلتحريك: جنس من احليات، وهى أخبثها. وىف احلديث يف ذكر الدجال: " كأن رأسه أصلة " واجلمع أصل.

صلية، الن الزايدة ال تلحق بنات االربعة من أوائلها، إال االمساء اجلارية االصطبل: للدواب، وألفه أ ]إصطبل[
 عمرو: االصطبل ليس من كالم العرب.على أفعاهلا، وهى من اخلمسة أبعد. قال أبو 

 األَْيَطُل: اخلاصرُة، وكذلك األِطُل واالظل، مثال إبل وإبل، ومجع االطل آطال. ومجع االيطل أايطل. ]أطل[
ح، أي غاب. وقد أفلت الشمس أتفل وأتفل أفوال: غابْت. واإِلفاُل واأَلفائُل: صغاُر اإِلِبِل، بناُت أفل  ]أفل[

 واحدها َأفيٌل، واألنثى َأفيَلٌة. ومنه قول زَُهري:املخاِض وحنُوها، 

(4/1623) 

 

 العقل. * واملَأفوُل، إبدال، املَأفوِن، وهو الناقص (1* َمغامِنُ َشىتَّ من إفاِل ُمَزمنَِّ )
َأَكْلُت الطعام َأْكاًل وَمْأكاًل. واأَلْكَلُة: املر ة الواحدة حىت  تشبع. واالكلة ابضم اللقمة. تقول: أكلت  ]أكل[

ما ُأِكَل.  ُأْكَلًة واحدة، أي لقمًة، وهي القرصة أيضا. وهذا الشئ أكلة لك، أي طُْعَمٌة لك. واأُلكُل أيضاً:
كان ذا حظٍ  من الدنيا ورزٍق واسٍع. قال اللحياين : اأُلْكَلُة واإلْكَلُة، ابلضم   ويقال أيضاً فالن ذو ُأْكٍل، إذا

والكسر: الغيَبُة، يقال: إنه لذو ُأْكَلٍة وِإْكَلٍة، إذا كان يغتاب الناَس، كأن ه من قوله تعاىل: }أحيب أحد كم أن 
 يف جسدي إْكَلًة من اأُلكاِل. واإلْكَلُة أيضاً: واالكلة ابلكسر: احِلكَُّة. يقال: إين ِ ألجدُ أيكل حلم أخيه ميتا{ . 

 احلال اليت يـُؤَْكُل عليها، مثل اجللسة والركبة. يقال: إنه حلسن االكلة. واأُلْكُل: مثر الَنخل والشجر. وكلُّ 
_________ 

 ( صدره:1)
 فأصبح جيرى فيهم من تالد كم:



(4/1624) 

 

ُأُكُلها دائٌم{ . ويقال للميت: انقطع ُأْكُلُه. وثوٌب ذو ُأْكٍل أيضاً، إذا ؤَْكُل فهو ُأْكٌل، ومنه قوله تعاىل: }ما يُـ 
كان كثري الَغْزل صفيقاً. وقرطاٌس ذو ُأْكٍل. ويقال أيضاً: رجٌل ذو ُأْكٍل، إذا كان ذا عقٍل ورأٍي، حكاه أبو 

و مجع آِكٍل. ويقال: أٍس، أي هم قليٌل يشبُعهم رأٌس واحد، وهنصر صاحب االصمعي. وقوهلم: هم َأَكَلُة ر 
. وآَكْلُتَك فالانً، إذا أمكنَته منه. وملا أنشد  َأكََّلْتين ما مل آُكْل، ابلتشديد، وآَكْلتين أيضاً، أي اد عيَته عليَّ

وَلمَّا ُأَمزَِّق قال له النعمان: ال املمزِ ُق العبديُّ النعماَن قوَله: فإن كنُت مأكواًل فكن خري آِكٍل وإال فأْدرِكين 
ُكُلَك وال ُأوِكُلَك غريي. واإليكاُل بني الناس: السعُي بينهم ابلنمائم. وآَكْلُتُه إيكااًل: أطعمته. وآَكْلُتُه ُمَؤاَكَلًة، آ

 أي َأكْلُت معه، فصار َأفْـَعْلُت وفاَعْلُت على صورة واحدة. وال تقل واكلته ابلواو.

(4/1624) 

 

أي أطعمتها إايه. وأَكَل النخُل والزرُع وكلُّ شئ، إذا أطعم. واآلكال  ويقال: أكلت النار احلطَب، وآَكْلُتها أان،
( : سادة األحياء الذين أيخذون امِلرابع وَغريه. واملْأَكُل: الكسُب. واملَْأَكَلُة واملَْأُكَلُة: املوضع الذي منه 1)

ذت فالانً َمْأكَ  ذي َيستِخف  احليُّ أن يطُبخوا فيها اللحَم َلًة وَمْأُكَلًة. وامِلْئَكلُة: الصحاف اليؤكل. يقال: اختَّ
والعصيدة. ويقال: ما ذقت َأكااًل ابلفتح، أي طعاماً. واأُلكاُل ابلضم: احِلكَُّة، عن األصمعي. واالكولة: الشاة 

ا كيَلُة فهي املَأكوَلُة. يقال: هي أكيَلُة الىت تعزل لالكل وُتَسمَُّن. وُيْكَرُه للمصدِ ق أخُذها. وأمَّا األَ  الَسُبَع. وإمن 
 دخلته اهلاء وإن كان مبعىن مفعولٍة لغلبة االسم عليه.

_________ 
 ( يف القاموس: وذوو اآلكال ابملد واالكال ووهم اجلوهرى: سادة االحياء اآلخذون للمرابع1)

(4/1625) 

 

أيب ُخبَـْيٍب بطئ النضج حمشوم  كيل: الذى يواكلك واأَلكيُل أيضاً: اآلِكُل. قال الشاعر: َلَعْمُرَك إنَّ قـُْرصَ واال 
االكيل وأكلت الناقة أكاال، مثال مسع مساعا، فهى أكلة على فعلة. وهبا ُأكاٌل ابلضم، إذا أشَعَر ولُدها يف 

أسنانُه من الِكرَبِ، إذا احتك ت فذهبْت. ويف أسنانه َأَكٌل  بطنها فحكها ذلك وأتذَّْت. ويقال أيضاً: َأِكَلتْ 



مؤتكلة. وقد ائتكلت أسنانه وأتََكََّلْت. ويقال أيضاً: فالن أْيَتِكُل من الغضب، أي حيرتق ابلتحريك، أي إيها 
َفكُّ أَتْتِكُل وفال ن َيْسَتْأِكُل الضعفاء، أي ويتوهَّْج. قال األعشى: أَْبِلْغ َيزيَد بين شيبان مأكلة أاب ثبيت أما تـَنـْ

يرعى كيف شاء. ويقال أيضاً: فالٌن أكل ما ىل وشربه، أي أيخُذ أمواهلم. وقوهلم: َظلَّ ما ىل يؤكل ويشرب، أي 
 (4 -صحاح  - 205أطعمه الناَس. وأتََكََّل السيُف، أي توهَّج من احِلدَّة. قال أوس بن حجر: )

(4/1625) 

 

 (1ض صوليا كأن غراره َتأْلُلُؤ برٍق يف َحيب  أتََكَّال )وأبي
بة. يقال: ما له ُألَّ وُغلَّ. وَألَّ لونُه يـَُؤلُّ أالًّ: َصفا َوبـََرَق. وَألَّ أيضاً، مبعىن أَلَُّه يـَُؤلُُّه َأالَّ: طعنه ابحلَرْ  ]ألل[

ذى أل أي من فرس ذى سرعة.  ( : مهر أىب احلبحاب ال تشلى ابرك فيك هللا من2أسرع. قال الراجز )
ين بوامق له بعد نـَْوماِت العيون أليُل وقد وفرس مئل، أي سريع. واألَليُل: األننُي. قال ابن َميَّاَدَة: وقوال هلا أتمر 

 ألَّ يَِئلُّ َأالًّ وَألياًل. يقال له الويل واالليل.
_________ 

لسيوف تنسب إىل اهلند، وتنسب الدروع إىل ( قال ابن برى: صواب إنشاده: " وأبيض هنداي "، الن ا1)
 فالصول. وقبل البيت: وأملس صوليا كنهى قرارة أحس بقاع نفخ ريح فأج

 ( أبو اخلضر الريبوعي2)

(4/1626) 

 

وأما قول الكميت ميدح رجال: وأنت ما أنت يف غرباء مضلمة إذا دعت ألليها الكاعب الفضل فيجوز أن 
يريد االلل مث ثىن، كأنه يريد صوات بعد صوت. وذكر أبو عبيد أنه جيوز أن يريد حكاية أصوات النساء ابلنبطية 

وَقسيبه. وَأِلَل الِسقاُء، ابلكسر: تغريت رحيه. وهذا أحد ما جاء أبظهار  ريُرهُ إذا صرخن. وأليل املاء: خَ 
التضعيف. وأللت أسنانه أيضاً، أي َفَسدْت. واإِللُّ ابلكسر، هو هللا عز  وجل . واإللُّ أيضا: العهد والقرابة. 

ع أَلٍَّة، وهي تح: مجقال حسان بن اثبت: لعمرك إن إلك من قريش كإل السقب من رأل النعام واالل ابلف
( : َتدارََكُه يف ُمْنِصِل اأَللِ  بـَْعَد ما َمضى َغرْيَ َدْأداٍء وقد كاَد يـَْعَطُب 1احلربة ويف نْصلها ِعَرٌض. قال الشاعر )

 وجيمع أيضاً على إالٍل، مثل جفنة وجفان.



_________ 
 ( يف نسخة زايدة: " االعشى "1)

(4/1626) 

 

، فهو اسم جبل بعرفات. وأللت الشئ أتليال، أي حددت طرفه. ومنه قول طرفة بن  (1وأما االالل ابلفتح )
 العبد يصف أُذين انقٍة ابحلدَّة واالنتصاب: مَؤلََّلتاِن تـَْعِرُف الِعْتَق فيهما كسامعيت شاة حبومل مفرد

. وقوهلم: ما أطول إملته، أي أمله، وهو ال: َأَمَل َخرْيَُه أيَُْمُله َأْماًل، وكذلك الَتْأميلُ اأَلَمُل: الرجاُء. يق ]أمل[
كاجللسة والركبة. وأتملت الشئ، أي نظرت إليه مستبينا له. واالميل، على فعيل: حبل من الرمل يكون 

 عرُضه حنوًا من ميل، واسم موضع أيضا.
 ول االعشى( [ مبعىن. ومنه ق2ليه الشئ. وقد أولته وأتولته ]أتوال )الَتْأويل: تفسري ما يـَُؤوُل إ ]أول[

_________ 
 ( واالالل ابلكسر.1)
 ( التكملة من املخطوطة2)

(4/1627) 

 

على أهنا كانت أتول حبها أتول ربعى السقاب فأصحبا قال أبو عبيدة: يعىن أتول حبها، أي تفسريه ومرجعه، 
 يشب حىت أي إنه كان صغريا يف قلبه، فلم يزل ينبت حىت أصحب فصار قدميا كهذا السقب الصغري، مل يزل

صار كبريا مثل أمه وصار له ابن يصحبه. وآل الرجل: أهله وعيالُه. وآلُُه أيضاَ: أتباُعه. قال األعشى: 
َفَكذَّبوها مبا قالت فَصبََّحُهْم ذو آِل َحسَّاَن يـُْزجي الَسمَّ والَسَلعا يعين جيش تـُبٍَّع. واآلُل: الشخُص. واآلُل: 

فع الشخوص، وليس هو السراب. قال اجلعدى: حىت حلقناهم تعدى أن ه ير الذي تراه يف أو ل النهار وآخرِه ك
فوارسنا كأننا رعن قف يرفع اآلال أراد يرفعه اآلل، فقلبه. واآللة: األداُة، واجلمع اآلالُت. واآلَلُة أيضاً: واحدُة 

هبا: وتـُْعَرُف إْن  قوائمهااآلِل واآلالِت، وهي خشبات تُبىن عليها اخليمُة، ومنه قول كثريِ ٍ يصف انقًة ويشب ه 
ا ِلَمْوِضِع آالٍت من الطَْلِح أربع  َضلَّْت فـَُتهدى ِلرهبِ 

(4/1627) 



 

( : ُكلُّ ابِن أنثى وإْن طالْت َسالمُتُه يوماً على آَلٍة َحْداَبء حَمْموُل واآلَلُة: احلاَلُة، 1واآللة: اجلنازة. قال الشاعر )
( واجلمع آل. واالايلة: 2عاجز ابجلداله )أركب اآللة بعد اآلله وأترك اليقال: هو آبلة سوء. قال الراجز: قد 

( : " قد 3السياسُة. يقال: آَل األمرُي رعيـ َته يؤوهلا أوال وإايال، أي ساسها وأحسَن رعايتها. ويف كالم بعضهم )
ل لبيد: بصبوح صافية أُْلنا وإيَل علينا ". وآَل ما له، أي أصلحه وساسه. واالئتيال، االصالح والسياسة. قا

ة مبؤتر أتاتله إهبامها وهو تفتعله من ألت، كما تقول تقتاله من قلت، أي تصلحه إهبامها. وآل، وجذب كرين
 أي رجع. يقال: طبخت الشراَب فآَل إىل َقْدِر كذا وكذا، أي رَجع.

_________ 
 ( كعب بن زهري.1)
 ( بعده:2)

 معفرا ليست له حماله
  عمر بن اخلطاب( نسبه ابن برى إىل3)

(4/1628) 

 

وآَل الَقِطراُن والعَسُل، أي خُثر. واآليل اللنب اخلاثر، واجلمع أيل، مثل قارح وقرح، وحائل وحول. ومنه قول 
 الفرزدق:

رباذين ثقرها وقد شربت ( بل ال3( : وبرذونة )2( * وهو يغلم. قال النابغة )1عسل هلم حلبت عليه االبل )
االيل أيضا: الذكر من االوعال، ويقال هو الذى يسمى ابلفارسية كوزن، وكذلك االيل من آخر الصيف أيال و 

 بكسر اهلمزة. وَأوَُّل، نذكره يف فصل )وأل( .
 (4االهل: أهل الرجال، وأهل الدار، وكذلك اأَلْهَلُة. قال الشاعر ) ]أهل[

_________ 
 ( صدره:1)

 خاثره إذا ارتثئوا به وكأن
 " اجلعدى ".( يف نسخة زايدة: 2)
( قال ابن برى: صواب إنشاده: " بريذينة " ابلرفع والتصغري دون واو، الن قبله: أال ايازجرا ليلى وقوال هلا 3)



 هال وقد ركبت أمرا أغرا حمجال
 ( هو أبو الطمحان القميىن4)

(4/1628) 

 

تُـُهْم يف احلمد َجْهدي وان َليـْ ئِلي أي ُربَّ من هو َأْهٌل للُود  قد تعر ضُت له وبذلُت وَأْهَلِة ودٍ  قد َترَب ْيُت ودَُّهْم وأَبـْ
. واجلمع َأْهالٌت، وَأَهالٌت، وَأهاٍل، زادوا فيه الياء على غري قياس، كما مجعوا ليال له يف ذلك طاقيت من انئلي

 على ليال. وقد جاء يف الشعر آهاٌل مثل فرخ وأفراخ، وزند وأزاند. وأنشد األخفش:
ِهُل: الذي أيخذ اإلهاَلَة، ( * ومنزل آهل، أي به َأْهُلْه. واإلهالُة: الَوَدُك. واملُْسَتأْ 1ْنُس من آهاهلا )َوبـَْلَدًة ما اإل

( واستأهلي إن الذى أنفقت من ماليه وتقول: فالن َأْهٌل 3( : البل كلى ايمى )2أو أيكلها. قال الشاعر )
ُهُل وأيَِْهُل ُأهواًل، أي تزوََّج، وكذلك أتهل. قال لكذا، وال تقل: مستأهل، والعامة تقوله. وقد أهل فالن أيَْ 

ا آنسَت به. وقوهلم: مرحباً وَأْهاًل، أي أتيت سعًة وأتيت أهاًل، فاستأنس وال الكسائي: أهلت ابلرجل، إذ
 تستوحش.

_________ 
 ( بعده:1)

 ترى هبا العوهق من رائهلا
 ( عمرو بن أسوى.2)
 ( يف اللسان: " اي أم "3)

(4/1629) 

 

 قال أبو زيد: آَهَلَك هللا يف اجلنة إيهااًل، أي أدخلَكها وزو جَك فيها. وأهلك هللا للخري أتهيال.
من جبل الثلج إىل جانىب أيلة من عبد  أيلة: اسم موضع، قال حسان بن اثبت رضى هللا عنه: ملكا ]أيل[

ا هو كقوهلم: عبُد هللا وحر وإبل: اسم من أمساء هللا تعاىل، عرباين  أو سرايين . وقوهلم:  جربائيل وميكائيل، إمنَّ
 وتـَْيُم هللا.

 فصل الباء
 بن الطثرية ترثيه( يزيد 1الَبْأَدَلُة: الَلحمة اليت بني االبط والثندوة، واجلمع البادل. قالت أخت ) ]أبدل[



_________ 
من بىن عمه يقال له سليم  ( قال ابن برى: أخت يزيد زينب. ويقال: البيت للعجري السلوىل يرثى به رجال1)

 بن خالد بن كعب السلوىل. قال: وروايته: فىت قد السيف ال متضائٌل وال َرِهٌل لَبَّاته وآبدله =

(4/1629) 

 

 فىت قد قد السيِف ال ُمتآِزٌف وال َرِهٌل لباته وآبدله
أنيثه، وذلك أن اسم : ال ينصرف لتاببل: اسم موضع ابلعراق ينسب إليه السحر واخلمر. قال االخفش ]ببل[

 كل شئ مؤنث إذا كان أكثر من ثالثة أحرف فإنه ال ينصرف يف املعرفة.
َلًة. والَبتوُل من النساء:  ]بتل[ َته من غريه. ومنه قوهلم: طلََّقها بـَتًَّة بـَتـْ بتلت الشئ أبتله ابلكسر بـَْتاًل، إذا أَبـَنـْ

هللا تعاىل عن الدنيا. والَبتوُل والَبتيَلُة: فسيلٌة تكون للَنخلة  العْذراء املنقِطعة من األزواج، ويقال هي املنقطعة إىل
 (1وتلك النخلة ُمْبِتٌل، يستوي فيه الواحد واجلمع. وقال )قد استغَنْت عن أمِ ها، 

_________ 
= يسرك مظلوما ويرضيك ظاملا وكل الذى محلته فهو حامله واملتضائل: الضئيل الدقيق. والرهل: الكثري 

 سرتخيه. واملتآزف: القصري، وهو املتداىن.اللحم امل
 ( املتنخل اهلذىل1)

(4/1630) 

 

ذلك ما دينك إذا جنبت أمجاهلا كالبكر املبتل والبتيلة: كل عضو بلحمه، واجلمع بَتاِئُل. يقال: امرأٌة ُمبَـتـََّلٌة، 
به الرجل. والتبتل: االنقطاع عن  بتشديد التاء مفتوحًة، أي اتم ة اخلَْلِق مل يركب حلُمها بعُضه بعضا. وال يوصف

َبِتٌل، أي انقطع، وهو  الدنيا إىل هللا، وكذلك التَـْبتيُل، ومنه بَـَتَل فهو ُمنـْ قوله تعاىل: }َوتـَبَـتَّْل إَلْيِه تـَْبتياًل{ . وانـْ
 مثل املنبت. قال الراجز:

 كأنه تيس إران منبتل
. ويقال إهنم من معد، الن نزار بن معد ولد مصرور جبيلة: حى من اليمن، والنسبة إليهم جبلى ابلتحريك ]جبل[

( ابليمن. أال ترى أن جرير بن عبد هللا البجلى انفر 1أمنار ولد جبيلة وخثعم، فصاروا )بيعة وإايدا وأمنارا، مث 
رجال من اليمن إىل االقرع بن حابس التميمي حكم العرب فقال: اي أقرع بن حابس اي أقرع إنك إن يصرع 



 أخوك تصرع
_________ 

 ( يف املخطوطة: " فصاروا إىل اليمن وكذلك ابليمن ".1)

(4/1630) 

 

( : من يفعل 1وحقه اجلزم على إضمار الفاء، كما قال )فجعل نفسه له أخا وهو معدى. وإمنا رفع " تصرع " 
ا مبتدأ. وكان احلسنات هللا يشكرها والشر ابلشر عند هللا مثالن أي فاهلل يشكرها. ويكون ما بعد الفاء كالم

سيبويه يقول: هو على تقدمي اخلرب كأنه قال: إنك تصرع إن يصرع أخوك. وأما البيت الثاين فالن خيتلفون فيه 
 رفوع إبضمار الفاء. وجبلة: بطن من بىن سليم، والنسبة إليهم جبلى ابلتسكني. ومنه قول عنرتة:أنه م

الفرس والبعري مبنزلة األكحل من اإلنسان. وحكى ( * واالجبل: عرق، وهو من 2وىف البجلى معبلة وقيع )
: يقال للرجل الكثري الشحم إنه لَباِجٌل، وكذلك الناقة واجلمل. وشيٌخ جَباٌل  يعقوب عن أيب الَغْمِر الُعَقْيِليِ 

 (3وجَبيٌل، أي جسيٌم. وقال أبو عمرو: الَبجاُل: الرجل الشيخ السيد. قال زهري )
_________ 

 ( الشعر جلرير.1)
 ( صدره:2)

 وآخر منهم أجررت رحمي
 ( هو زهري بن جناب الكلىب.3)

(4/1631) 

 

املوت خري للفىت فليهلكن وبه بقيه من أن يرى الشيخ البجا ل يقاد يهدى ابلعشيه جعل قوله " يهدى " حاال 
 ل الكميت:ليقاد، كأنه قال مهداي، ولوال ذلك لقال " ويهدى " ابلواو. وأجبله الشئ، أي َكفاُه. ومنه قو 

جَبَْل مبعىن َحْسُب، قال األخفش: هي ساكنٌة أبدًا، ( * والتَـْبجيُل: التعظيُم. و 1وِمْن عنده الَصَدُر املُْبِجِل )
يقولون جبلك كما يقولون قطك، إال أهنم ال يقولون جبلىن كما يقولون قطين، ولكن يقولون جبلى وجبلى، أي 

 لى اآلن من العيش جبلحسىب. قال لبيد: فمىت أهلك فال أحفله جب
 حبدل: اسم رجل. ]حبدل[



_________ 
 ( صدره:1)

 رد أهل اخلصاص * وقبله: وعبد الرحيم مجاع االمور إليه انتهى اللقم املعملإليه موا

(4/1631) 

 

 حَبَْظَل الرجل حَبْظََلًة، وهو أن يقفز قـََفزان الريبوِع والفأرة، والظاء معجمة. ]حبظل[
خل ابلفتح، عن الكسائي، والَبَخُل ابلتحريك، كلُّه مبعىًن. وقد خبََِل الرجُل بكذا، فهو ابِخٌل البخل، والب ]حبل[

ُتُه إىل الُبْخِل. ويقال: " الولُد َمْبَخَلٌة جَمْبَـَنٌة ". والبخال: وخَبيٌل. وَأخْبَْلُتُه، أي وجدتُه خَبياًل. وخَب ْلُتُه، أي نَ  َسبـْ
 الشديد البخل. قال رؤبة:

 (1ال أروز االرز )فذاك خب
البديل: البدل. وبدل الشئ: غريه. يقال َبَدٌل وِبْدٌل لغتان، مثل شبه وشبه، ومثل ومثل، ونكل ونكل.  ]بدل[

عل غري هذه االربعة االحرف. والَبَدُل: وجٌع يف اليدين والرجلني. وقد بدَل قال أبو عبيد: ومل يسمع يف فعل وف
 الشئ بغريه. وبدله هللا من اخلوف أمنا.ابلكسر يـَْبَدُل َبَداًل. وأبدلت 

_________ 
 ( بعده:1)

 وكرز ميشى بظني الكرز:

(4/1632) 

 

وتبديل الشئ أيضا: تغيريه وإن مل أيت ببدل. واستبدل الشئ بغريه وتبدله به، إذا أخذه مكانَه. واملُباَدَلُة: 
م، إذا مات واحٌد َأْبَدَل هللا مكانَُه آبخر. قال ابن الَتباُدُل. واألَْبداُل: قوٌم من الصاحلني ال ختُلو الدنيا منه

 يد: الواحُد بديل.در 
بذلت الشئ أبذله بذال، أي أعطيته وُجْدُت به. والِبْذَلُة وامِلْبَذَلُة: ما مُيْتَـَهُن من الثياب، يقال: جاءان  ]بذل[

 متهانُه. والتَـَبذُُّل: ترُك التصاون.فالن يف َمباِذِلِه، أي يف ثياب ِبْذلَِتِه. وابِْتذاُل الثوب وغريِه: ا
( : وال يزال 1ُعْفَرُة الديِك واحلُبارى وغريمها، وهو الريش الذي يستدير يف عنقه. قال الراجز ) الرُباِئُل: ]برأل[

 ( وقد برأل الديك برألة، إذا نفش برائله.2خرب مقنع برائاله واجلناح يلمع )



_________ 
 الرقط ".( يف نسخة زاية: " محيد ا1)
 : =( قال ابن برى: الرجز منصوب، واملعروف يف رجزه2)

(4/1632) 

 

( * والربطل ابلضم: 2( * ضرب براطيل إىل جالمدا )1الربطيل: حجر طويل، واجلمع براطيل. وقال ) ]برطل[
 قلنسوة، ورمبا شدد.

لرب ، مثل االنبار والقادسية واالربغيل: واحد الرباغيل. قال أبو عبيد: هي البالد اليت بني الريف  ]برغل[
 وحنوها.
ُزُل بُزواًل: َفَطَر انبُُه، أي انَشقَّ، فهو ابِزٌل، ذكرًا. كان أو أنثى، وذلك يف. السنة التاسعة.  ]بزل[ بـََزَل البعرُي يـَبـْ

 ْت.لعورمبا بزل يف السنة الثامنة. واجلمع بـُُزٌل وبـُزٌَّل وَبواِزٌل. والباِزُل أيضاً: اسٌم للسن  اليت ط
_________ 

 = فال يزال خرب مقنعا برائليه وجناحا مضجعا أطار عنه الزغب املنزعا ينزع حبات القلوب اللمعا
 ( الرجز لرجل من بىن فقعس.1)
 ( قبله: ترى شئون رأسها العواردا مضبورة إىل شبا حدائدا2)

(4/1633) 

 

 زََّل، أي َتَشقََّق، ومنه قول زهري:( . وَشجٌَّة ابزَِلٌة: ساَل دُمها. وتـَبَـ 1وبـََزْلُت الشراب )
انشق. وقوهلم: ما بقيت هلم ابزلة، كما يقال: ما بقيت هلم ( * وانبزل الطلع، أي 2تـَبَـزَّل ما بني العشرية ابلدم )

اثغية والراغية، أي واحدة. قال يعقوب: ما عنده ابزلة، أي ليس عنده شئ من مال. وال ترك هللا عنده ابزَِلًة، 
ٍة. قال عمرو بن َشْاٍس: يـَُفلِ ْقَن رأَس ومل يعطه الكوكِب الفخِم بَعد م ابزَِلًة، أي شيئاً. وأمٌر ذو بـَْزٍل، أي ذو شدِ 

َزُل: ما ُيَصفَّى به الشراُب. والبَـْزالُء: الرأُي اجليد. قال الشاعر  ما تدور رحى املَْلحاِء يف األمِر ذي البَـْزِل وامِلبـْ
(3) 

_________ 
 لت الشراب، كذا يف مجيع النسخ الىت أبيدينا. وعبارة القاموس: " وبزل الشراب: صفاه ".( قوله وبز 1)



 سخة أول البيت:( يف ن2)
 تداركتما عبسا وذبيان بعدما * وىف اللسان:

 سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما
 ( الشعر للراعي.3)
 (4 -صحاح  - 206)

(4/1633) 

 

( وفالن هَنَّاٌض بـَبَـْزالَء، إذا كان ممن يقوم ابالمور 1ُء يـَْعيا هبا اجلَثَّاَمُة الُلَبُد )من امرٍئ ذي مَساٍح ال تزاُل له بـَْزال
 إين ِ إذا َشَغَلْت قوماً ُفروُجُهُم رْحُب املَساِلِك هناض ببزالء العظام. قال الشاعر:

( : أجارتكم بسل 3الشاعر )( : احلَراُم. والَبْسُل: احلالُل أيضا. واالبسال: التحرمي. قال 2الَبْسُل ) ]بسل[
. وقد َبُسَل ابلضم فهو علينا حمرم وجارتنا حل لكم وحليلها والبسلة ابلضم: ُأجرُة الراقي. والَبَساَلُة: الشجاعةُ 

 ابِسٌل، أي بطل. وقوم بسل مثل ابزل وبزل. واملباسلة: املصاولة يف احلرب. والَبسيُل: الكريُه الوجِه. والبسيل
_________ 

 اللسان:( يف 1)
 من أمر ذى بدوات ال تزال له

ه سواء، كما يقال رجل ( يقال هي بسل ومها بسل وهن بسل، الواحد واالثنان والثالثة والذكر واالنثى في2)
 عدل وامرأة عدل ورجالن عدل وامرأاتن عدل وقوم عدل.

 ( االعشى.3)

(4/1634) 

 

يت فيها. وأَْبَسْلُت فالانً، إذا أسلمَته للهلكة، فهو أيضا: بقية، وهو ما يبقى يف اآلنية من َشراب القوم فيب
( وال ِبَدٍم مراق وكان محل عن 2( بن االحوص بن جعفر: وإبساىل بىن بغري ُجْرٍم بـََعْوانُه )1ال عوف )مبسل، ق

غىن لبىن قشري دم ابين السجفية فقالوا: ال نرضى بك افرهنهم بنيه طلبا للصلح. وقوله تعاىل: }أن تبسل 
دى، وحنن رهنا ابالفاقة عامرا مبا كان يف ٌس مبا َكَسَبْت{ قال أبو عبيدة: أي تسلم، وأنشد للنابغة اجلعنـَفْ 

الدرداء رهنا فأبسال قال الدرداء: كتيبة كانت هلم. واملستبسل: الذى يوط ن نفسه على املوت أو الضرب. 



 أن يـَْقُتَل أو يقتل ال حمالة.وقد اْستَـْبَسَل، أي استقتل، وهو أن يطرح نفسه يف احلرب ويريد 
  الرجل، إذا قالقال ابن السكيت: َبْسَملَ  ]بسمل[

_________ 
 ( البيت لعبد الرمحن بن االحوص.1)
 ( قوله بعوانه ابلعني املهملة، ومصدره البعو مبعىن اجلناية واجلرم2)

(4/1634) 

 

 ( .1) بسم هللا. يقال: قد أكثرَت من البسملة، أي من قول ِبْسِم هللا
 ل معروف، الواحدة بصلة. وتشبه به بيضة احلديد. قال لبيد:البص ]بصل[

 (2قردمانيا وتركا كالبصل )
الباِطُل: ضد  احلق، واجلمع َأابطيُل على غري قياس، كأهنم مجعوا إبطيال. وقد بطل الشئ يـَْبُطُل ُبْطاًل  ]بطل[

درًا. والَبَطُل: الشجاُع، واملرأة َبطََلٌة. وقد َبُطَل مه بُْطاًل، أي هَ َوبُطواًل وبُْطالاًن، وَأْبطََلُه غريه. ويقال: ذهب د
 الرجل ابلضم يـَْبُطُل بُطوَلًة وَبطَالًة، أي صار شجاعاً. وَبَطَل األجرُي ابلفتح َبطالًة، أي تعطل فهو بطال.

_________ 
 ل املبسمل( أنشد ابن االعرايب: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها فيا أبىب ذاك الغزا1)
 ه:( صدر 2)

 فخمة ذفراء ترتى ابلعرى:

(4/1635) 

 

. ويقال للمرأة أيضاً بـَْعٌل وبـَْعَلٌة، مثل زوٍج وزوجٍة. وبـَُعَل الرجل، أي صار البَـْعُل: الزوُج، واجلمع الُبعوَلةُ  ]بعل[
 بـَْعاًل. قال:

ا وصاحُبها؟ والبَـْعُل: النخُل الذي اي ُربَّ بـَْعٍل ساء ما كان بـََعْل * وقوهلم: َمْن بـَْعُل هذه الناقة؟  أي من َرهبُّ
ل النخل. قال أبو عمرو: البعل والعذى واحد، وهو ما َيشرب بعروقه فَيستغين عن الَسْقي. يقال: قد استبع

سقته السماء. وقال االصمعي: العذى: ما سقته، السماء، والبعل: ما شرب بعروقه من غري سقى وال مساء. 
( وال بـَْعٍل وإْن َعُظَم اإلاتُء ويف احلديث: " ما شرب بـَْعاًل ففيه 2ال ُأابيل خَنَْل َسْقي )( : هنالك 1وأنشد )



 شر ". والبعل: اسم صم كان لقوم إلياس عليه السالم.الع
_________ 

 ( لعبد هللا بن رواحة رضى هللا عنه.1)
: " خنل بعل وال سقى " وعبارته: ( ويروى: " سقى خنل ". قوله خنل سقى وال بعل، رواه يف مادة )أتى( 2)

 د ابن السكيت، وساق البيت على ما قلناواالاتء: الغلة، ومحل النخِل، تقول منه: َأَتِت النخلُة أتتو. وأنش

(4/1635) 

 

 م أئرص، وقد ذكرانه يف ابب الصاد. وأما قول الشاعر:وبعلبك: اسم بلد. والقول فيه كالقول يف سا
( * فيقال هي أرض مرتفعة ال يصيبها سيح وال سيل. والبعال: مالعبة الرجل 1يضة )إذا ما علوان ظهر بعل عر 

( ". واملرأة تباعل زوجها، أي تالعبه. وَبِعَل الرجُل، ابلكسر 2أهله. ويف احلديث: " أايم أكٍل وشرٍب وِبعاٍل )
 دهش، وامرأة بعلة. أي

بغوالء: مجاعة البغال. والبغال: صاحب البغل. وأما البغل: واحد البغال الىت تركب، واالنثى بغلة. وامل ]بغل[
 قول جرير:

 ( *3مبجرد كمجرد البغال )
_________ 

 ( لسالمة بن جندل، وعجزه:1)
 ختال عليها قيض بيض مفلق

 ( حديث أايم التشريق.2)
 ( صدره:3)

 آلفة املواخر تتقى:من كل 

(4/1636) 

 

  العنق واهلملجة.البغل نفسه. والتبغيل: مشى فيه اختالف بنيفهو 
َقَلُة: موضع البَـْقِل.  ]بقل[ البَـْقُل معروف، الواحدة بـَْقَلٌة. والبَـْقَلُة أيضاً: الرِْجَلُة، وهي البَـْقَلُة احلمقاء. واملَبـْ

مع َبَت الربيُع هلم نـَبَـَتْت َعداَوهُتُْم ( : قوٌم إذا نَـ 1ويقال: كلُّ نبات اخضر ت له األرُض فهو بـَْقٌل. قال الشاعر )



ُقُل بُقواًل: خرجْت حليته. وال تقل بـَقََّل ابلتشديد. قال ابن السكيت: بـََقَل انُب  البَـْقِل وبـََقَل وجُه الغالم يـَبـْ
كما قالوا البعري، أي طلع. وأَبـَْقَل الرِْمُث، وذلك إذا َأْدىب وظهرت ُخْضَرُة ورِقه فهو ابقل. ومل يقولوا مبقل،  

س. وهو من النوادر. وأبقلت االرض: خرج بقلها. قال عامر ابن جوين أورس فهو وارس، ومل يقولوا مور 
 الطائى

_________ 
 ( هو دوس االايدي، خياطب املنذر ابن ماء السماء.1)

(4/1636) 

 

( ، الن أتنيث االرض ليس بتأنيت حقيقي. 1فال مزنة ودقت ودقها وال أرض أبقل إبقاهلا ومل يقل أبقلت )
( : اتهلِل يـَْبقى على األايم مبتقل جون السراة رابع سنة غرد أي 2البقل. قال اهلَذيل )وابتقل احلمار، أي رعى 

 أبو النجم: ال يبقى. وتبقل مثله. قال
( ، الواحد ابقالة 4( * والباقال، إذا شد دت الالم قصْرَت، وإذا خففت مددت )3تبقلت يف أول التبقل )

 على ذلك.
_________ 

اخل: هذا فيما أسند الفعل للظاهر، حنو طلع الشمس وطلعت الشمس. وأما إذا ( قوله ومل يقل أبقلت 1)
ي فيتعني التأنيث، حنو الشمس طلعت، وال جيوز الشمس طلع. أسند للضمري فيستوى فيه احلقيقي واجملاز 

 وهذا البيت شاذ كما قاله النحويون.
 ( هو مالك بن خويلد اخلزاعى اهلذىل.2)
 ( قبله:3)

 ول املخول * وبعده:كوم الذرى من خ
 بني رماحي مالك وهنشل

 ( وإذا خففت مددت فقلت الباقالء =4)

(4/1637) 

 



هو اسم رجل من العرب، وكان اشرتى ظبيا أبحد عشر درمها، فقيل له: وقوهلم يف املثل: " أعيا من ابقل " 
لت الظىب، فضربوا به بكم اشرتيته؟ ففتح كفيه وفرق أصابعه وأخرج لسان، يشري بذلك إىل أحد عشر، فانف

ال ( يهجو ضيفا له: أاتان وما داانه سبحان وائل بياان وعلما ابلذى هو قائل فما ز 1املثل يف العى. قال محيد )
( ومل تذق من 3( : برية مل تعرف املرققا )2عنه اللقم حىت كأنه من العى ملا أن تكلم ابقل وقول الراجز )

ستق من البقل. وهكذا يروى ابلباء، وأان أظنه ابلنون، الن الفستق من البقول فستقا ظن هذا االعرايب أن الف
 النقل وليس من البقل.

_________ 
 وحكى أبو حنيفة الباقلى ابلتخفيف والقصر. عن اللسان. = واحدته ابقلة وابقالءة.

بطن ما حازت إليه ( يف نسخة زايدة " االرقط " وزايدة بيت بعد البيت االول: تدبل كفاه وحيدر حلقه إىل ال1)
 االانمل

 ( الراجز هو أبو خنيلة.2)
 ( يف اللسان: " مل أتكل "3)

(4/1637) 

 

 قال االموى: البكيلة: السمن خيلط ابالقط. وأنشد: ]بكل[
( * وكذلك البكالة. وقال أبو زيد: الَبكيَلُة والَبكاَلُة مجيعاً: الدقيق خيلط ابلَسويق 1غضبان مل تؤدم له البكيله )

( يف إانء واحد وقد بال ابللنب. 2ر يبكالن )تبله مبا أو مسن أوزيت. وقال يعقوب: البكيلة: السويق والتممث 
قال: وقال الكاليب: البكيلة: االقط املطحون تبكله ابملاء فتثريه، كأنك تريد أن تعجنه. وبكلت البكيلة أبكلها 

ذهتا. وقد َبَكْلُت السويَق ابلدقيِق، أي  َل خلطُته. وَبَكَل فالٌن علينا حديَثه، أي َخلَّطه. وتـََبكَّ بكال، أي اختَّ
الرجل يف الكالم، أي َخَلط. وتـََبكََّل القوُم فالانً، إذا َعَلْوُه ابلشتم والضرب. قال أبو عبيد: التَـَبكُُّل: الغنيمُة. 

 وأنشد ألوِس بن حجر
_________ 

 ( قبله:1)
 هذا غالم شرث النقيله

 يف بعض النسخ " يؤكالن " ( قوله " يبكالن "2)

(4/1638) 



 

على خري ما أبصرهتا من بضاعٍة ِلُمْلَتِمٍس بـَْيعاً هبا أو تبكال أي تغنما. ويقال: ظَلَِّت الغنُم َبكيَلًة واحدًة، وَعبيَثًة 
 واحدًة، إذا اختلط بعُضها ببعٍض. وبكيل: حى من مهدان، ومنه قول الكميت:

ف البكاىل كان حاجب على رضوان هللا عليه قال ثعلب: هو ونو  ( *1لقد شركت فيه بكيل وأرحب )
 ( .2منسوب إىل بكالة قبيلة )

ريٌح بـَلٌَّة، أي فيها بلل. وجاءان فالن أيتنا هبَلٍَّة وال بـَلٍَّة، قال ابن السكيت: فاهلَل ُة من الفرح  ]بلل[
ال بـَلًَّة، أي شيئاً. والبُـلَُّة ابلضم: ابِْتالُل الرطب. ًة و واالستهالل، والبَـلَُّة من البَـَلِل واخلري. وقوهلم: ما أصاب َهلَّ 

 قال الراجز يصف احلمر،
_________ 

 ( صدره:1)
 يقولون مل يورث ولوال تراثه

 ( عبارة القاموس: وبنو بكال ككتاب: بطن من محري، منهم نوف بن فضالة التابعي2)

(4/1638) 

 

ابل يقول: سرن يف برد الرواح إىل املاء بعد ما يبس الكأل. واأَلواِبُل: حىت إذا أهرأن ابالصائل وفارقتها بلة االو 
باح، ومنه قول العباس بن عبد الوحوُش اليت اجتزأْت ابلُرْطِب عن املاء. والِبلَُّة، ابلكسر: النداوة. والبل: امل

صمعي: كنت أرى ( رضى هللا عنه يف زمزم: " ال أحلها ملغتسل، وهى لشارب حل وبل ". قال اال1املطلب )
أن بال إتباع حىت زعم املعتمر بن سليمان أن بال يف لغة محري مباح. قال أبو عبيد: شفاء، من قوهلم بل الرجل 

خالد بن الوليد: " أما وابن اخلطاب حى فال، ولكن ذاك إذا كان الناس من مرضه وأبل، إذا برأ. وأما قول 
لناس وأن يكونوا طوائف مع غري إمام جيمعهم، وبعد بعضهم بذى بلى وذى بلى " قال أبو عبيد. يريد تفرق ا

من بعض. قال: وكذلك كل من بعد عنك حىت ال تعرف موضعه، فهو بذى بلى. قال: وفيه لغة أخرى: بذى 
 وهو فعليان، مثل صليان. وأنشد الكسائي: ينام ويذهب االقوام حىت يقال أتوا على ذى بليان بليان،

_________ 
 ن قائله عبد املطلب( والصحيح أ1)

(4/1639) 



 

يقول: إنه أطال النوم ومضى أصحابه يف سفرهم حىت صاروا إىل موضع ال يعرف مكاهنم من طول نومه. وبالل 
اء. ( بالل، أي م2( محامه مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من احلبشة. ويقال أيضا: يف سقائك )1بن )

ء واللنب فهو ِبالٌل. ومنه قوهلم: " اْنَضُحوا الَرِحَم بِبالهِلا " أي ِصلوها ِبِصَلِتها وكل ما يـَُبلُّ به احلَْلُق من املا
( : كَأين ِ َحَلْوُت الِشْعَر حنَي َمَدْحُتُه صفا صخرة صماء يبس بالهلا ويقال: ال تـَبُـلَُّك 3وَندُّوها. قال أوس )

ال تـَبُـلَُّك عندي َبالِل، مثال َقطاِم. قالت ليلى اال  يصيبك مين ندًى وال خرٌي. ويقال أيضاً: عندي ابلٌَّة، أي ال
 (4خليلية: فال وأبيك اي اْبَن أيب َعقيٍل تـَبُـلََّك بعدها عندي بالل )

_________ 
 ( يف القاموس وككتاب: بالل بن رابح ابن محامة املؤذن. ومحامة أمة.1)
 ما يف سقائك " بزايدة ما النافية.( يف بعض النسخ: " 2)
  نسخة زايدة " يهجو احلكم بن مروان بن زنباع ".( يف3)
 ( قبله:4)

(4/1639) 

 

فلو آسيته خلََالَك َذم  َوفَاَرَقَك ابُن َعمِ َك َغرْيَ قاِل ابُن أيب عقيٍل كان مع تـَْوبََة حني قُِتَل، فـََفرَّ عنه وهو ابن 
وبُلولَِتِه وبـُُلَلِتِه وبـَُلَلِتِه، إذا احتملَته على ما فيه من االساءة عمِ ه. ويقال: طويُت فالانً على بـُلَِّتِه وُباللَِتِه، وبُلوِلِه 

والعيب، وداريته وفيه بقيٌة من الود . قال الشاعر: َطَويْنا َبين ِبْشٍر على بـَُلالهِتِْم وذلك خرٌي من ِلقاِء َبين ِبْشِر 
( على بالل 1: وصاحب مرامق داجيته )يعين ابللقاء احلرَب. ومجُع البلة بالل، مثل برمة وبرام. قال الراجز

 ( إذا طويته وهوند.2نفسه طويته وطويت السقاء على بللته )
_________ 

 = نسيت وصاله وصدرت غنه كما صدر االزب عن الظالل
 ( رواه يف مادة )رمق( : وصاحب مرامق داجيته دهنته ابلدهن أو طليته على بالل نفسه طويته1)
 ( الشعر لكثري بن مزرد2)

(4/1640) 

 



والبَـَلٌل: الَندى. والَبليُل والَبليَلُة: الريُح فيها ندًى. واجلَنوُب أََبلُّ الرايِح. والبلبلة والبلبال: اهلم، ووسواس 
 الصدِر. والبُـْلُبُل: طائٌر. والبُـْلُبُل من الرجال: اخلفيف. وقال:

َلِت اإِلبُل الكأَل، إذا تتب عْته فلم ( * وتبلبلت االلسن، أي اختلطْت. وتـَبَـ 1ص رسالت وشعث بالبل )قالئ ْلبـَ
تدْع منه شيئاً. وَبلَّ من مرضه يَِبلُّ ابلكسر َبالًّ، أي َصحَّ. وقال: إذا َبلَّ من داٍء به خاَل أنَّه جَنا وبه الداُء الذي 

: صمحمحة ال تشتكى أََبلَّ واْستَـَبلَّ، أي برأ من مرضه. قال الشاعر يصف عجوزاهو قاتُِلْه يعين اهلََرَم. وكذلك 
الدهر رأسها ولو نكزهتا حية البلت وبله يبله ابلضم: نداه. وبـَلََّلُه، شد د للمبالغة فابـَْتلَّ. ويقال أيضاً: َبلَّ 

 َرمِحَُه، إذا وصَلها.
_________ 

 ( صدره:1)
 ا:ستدرك ما حتمى احلمارة وابنه

(4/1640) 

 

" أي َندُّوها ابلصلة. وقوهلم: بـَل َك هللا ابْبٍن، أي رزَقَكه، يدعو له.  ويف احلديث. " بـُلُّوا أرحامكم ولو ابلسَّالم
ي ال تفارقين أو تؤدِ َي حقى. قال وبَِلْلَت به، ابلكسر، إذا ظِفْرَت به وصار يف يدك. يقال: لئن بـَلَّْت بك يد

 ". ورجل أبل بني ( بطينا ويروى: " فبلى اي غىن1ابن أمحر: وبلى إن بللت أبرحيى من الفتيان ال يضحى )
البلل، إذا كان حال فاً ظلوماً. وذكر أبو عبيدة أن األََبلَّ الفاجر. وأنشد للمسيَّب بن َعَلٍس: َأال تَتقَّوَن هللا اي 

وهل يـَتَّقي هللا األََبلُّ املَُصمَُّم وقال األصمعي: أََبلَّ الرجُل يُِبلُّ ِإْبالاًل، إذا امتنع وَغَلَب. وقال آَل عاِمٍر 
الكسائي: رجٌل أََبلُّ وامرأٌة َبالَُّء، وهو الذي ال يُْدَرُك ما عنده من اللؤم. وصفاة بالء، أي ملساء. وبل، خمفف: 

 ول فيلزمه مثل إعرابه، وهو لالضرابحرف يعطف هبا احلرف الثاين على اال
_________ 

 ( يف اللسان: " ال ميشى "1)

(4/1641) 

 

ءين زيد بل عمرو، وما رأيت زيدا بل عمرا، وجاءين أخوك بل أبوك، تعطف عن االول للثاين، كقولك: ما جا
 ( :1هبا بعد النفى واالثبات مجيعا. ورمبا وضعوه موضع رب، كقول الراجز )



 ( :3( * يعىن رب مهمه، كما يوضع احلرف موضع غريه اتساعا. وقال آخر )2بل مهمه قطعت بعد مهمه )
وقوله تعاىل: }ص والقرآِن ذي الذكر. بل الذين كفروا يف عزة وشقاق{ ( * 4بل جوز تيهاء كظهر احلجفت )

قال االخفش عن بعضهم إن بل هاهنا مبعىن إن، فلذلك صار القسم عليها. قال: ورمبا استعملت العرب يف 
 ع كالم واستئناف آخر، فينشد الرجل منهم الشعر فيقول بل:قط

 ما هاج أحزاان وشجوا قد شجا * ويقول بل
_________ 

 ( هو رؤبة.1)
 ( قبله:2)

 أعمى اهلدى ابجلاهلني العمه
 ( هو سؤر. الذئب.3)
 ( بعده:4)

 (4صحاح  207ميسى هبا وحوشها قد جئفت * )

(4/1641) 

 

( * قوله " بل " ليست من البيت وال تعد يف وزنه ولكن جعلت عالمة 1* وبلدة ما االنس من آهاهلا )
ا جمهول، وكذلك هل وقد، إن شئت جعلت نقصاهنا واو اقلت: بلو، هلو، النقطاع ما قبله. قال: وبل نقصاهت

 و، وإن شئت جعلته ايء ومنهم من جيعل نقصاهنا مثل آخر حروفها فيدغم فيقول: بل، وهل، وقد ابلتشديدقد
ضم، إذا البـَْوُل: واحُد األبواِل. وقد ابل يبول. واالسم البيلة كاجللسة والركبة. ويقال: أخذه بوال ابل ]بول[

لة ابلكسر: كوٌز يُباُل فيه. ويقال: لَُنبيَلنَّ اخليَل يف جعل البول يعرتيه كثريا. وكثرة الشراب مبولة، ابلفتح. واملبو 
َعَرصاِتُكْم. وقول الفرزدق: وإنَّ الذي َيْسَعى ليُـْفِسَد َزْوَجيت َكساٍع إىل ُأْسِد الَشرى َيْسَتبيُلها أي أيخذ بـَْوهَلَا يف 

 الن: حى من طيئ.يده. وبو 
_________ 

 ر جرت طريف حباهلا( بعده: ترى هبا العوهق من رائهلا كالنا1)

(4/1642) 

 



والباُل: القلُب. تقول ما خيطر فالٌن بِبايل. والباُل: رخاُء النفس. يقال: فالٌن رخيُّ البال. والباُل: احلاُل، يقال 
. والبال: احلوت العظيم من حيتان البحر، وليس بعريب. ا أابليهما ابُلَك. وقوهلم: ليس هذا من ابيل أي مم

والبالة: وعاء الطيب، فارسي  معر ب، وأصله ابلفارسية " بيَلْه ". قال أبو ذؤيب: كأن عليها ابلة لطمية هلا من 
 خالل الدأيتني أريج وقوهلم: ما أابليه ابلة، نذكره يف املعتل.

ْهُل من املال: القليُل. والبَـْهُل: اللعُن. يقال: عليه هَبَْلُة هللا وهبلته، أي موي : البَـ الَبهُل: اليسرُي. قال األ ]هبل[
لعنة هللا. وابهلة: قبيلة من قيس عيالن، وهو يف االصل اسم امرأة من مهدان كانت حتت معن ابن أعصر بن 

تذكري للحى، ت مر، فالسعد بن قيس عيالن، فنسب ولده إليها. وقوهلم ابهلة بن أعصر، كقوهلم متيم بن
 والتأنيث للقبيلة، سواء كان االسم يف االصل لرجل أو المرأة.

(4/1642) 

 

وانفة ابهل: الصرار عليها. قالت امرأة من العرب لزوجها: أتيتك ابهال غري ذات صرار. وكذلك الناقة الىت 
، وهى مبهلة، ومباهل يف ك الىت المسة عليها. واجلمع هبل. وقد أهبلتها، أي تركتها ابهالالعران عليها، وكذل

اجلمع. ومنه قيل يف بىن شيبان: استبهلتها السواحل، الهنم كانوا انزلني بشط البحر ال يصل إليهم السلطان، 
َتُه وإرادَتُه واملُباهَ  َلُة: املالعنة. واالبِْتَهاُل. التضر ُع. ويقال يف يفعلون ما شاءوا. ويقال: هبلته وأهبلته، إذا َخلَّيـْ

َتِهْل{ أي خُنِلص يف الدعاء. والبُـْهلوُل من الرجال: الضح اُك. واالهبل )قوله تعا ( : محل شجرة 1ىل: }مث  نـَبـْ
 وهى العرعر. قال االمحر: يقال هو الضالل ابن هبلل، غري مصروف، معناه الباطل مثل ثهلل.

_________ 
وليس ابلعرعر كما توهم اجلوهرى،  القاموس: واالهبل: محل شجر كبري ورقه كالطرفاء ومثره كالنبق، ( يف1)

 دخانه يسقط االجنة سريعا ويربئ من داء الثعلب طالء خبل، وابلعسل ينقى القروح اخلبيثة

(4/1643) 

 

البهصل ابلضم: اجلسيم، والصاد غري معجمة. ومحار هُبُْصٌل، أي غليٌظ. والبُـْهُصَلُة من النساء:  ]هبصل[
 القصرية.
 ، وهو ابن أىب النجود. وهبدلة: اسم أمة.متيم. وعاصم بن هبدلة هبدلة: اسم رجل من ]هبدل[

 فصل التاء



 ( :1التَـْبُل: الرِتَُة والَذْحُل. يقال: أصيب بتَـْبٍل. واجلمع تُبوٌل. وقد أَتْـبَـَلُه إْتبااًل. ومنه قول األعشى ) ]تبل[
أي أفناهم. وتـََبلُه احُلبُّ وأتبله، لدهُر وأَتْـبَـَلُهْم، وَدْهٌر ُمْتِبٌل َخِبُل * أي يذهب ابألهل وابلولد. يقال: تـَبَـَلُهُم ا

 أي أسقمه وأفسده.
_________ 

 ( يف نسخة: قال األعشى: أََأن رأت رجاًل َأْعَشى أضربه ريب املنون ودهر متبل خبل1)

(4/1643) 

 

صنف. وتبالة بلد ابليمن ( واحد توابل القدر، يقال منه: توبلت القدر، حكاه أبو عبيد يف امل1والتابل والتابل )
ثل: " أهون من تبالة على احلجاج " وكان عبد امللك واله إايها فلما أاتها استحقرها فلم خصبة وىف امل

 ( :........ كأمنا هبطا تبالة خمصبا أهضامها2يدخلها. قال لبيد )
، مث النفخ. وقد تفل يتفل. ومنه التَـْفُل: شبيٌه ابلبَـْزِق، وهو أقل منه. أوله البزق، مث التفل، مث النفث ]تفل[
 الشاعر:قول 

َ التَـَفِل. واملرأُة ِمْتفاٌل.  مىت حيس منه مائح القوم يتفل * ومنه تفل الراقي. ورجل تفل، أي غري متطيِ ٍب، َبنيِ 
 وأتفله غريه. قال الراجز

_________ 
 ( يعىن كصاحب وهاجر. ويزاد كجوهر كما يف القاموس.1)
ا َهَبطا تبالة خمصبا أهضامها وذكره بتمامه يف مادة بيد: فالضيُف واجلاُر اجلَنيُب كأمنَّ ( يف نسخة. قال ل2)

 )هضم(

(4/1644) 

 

ُفُل:   ولُد الثعلِب، والتاء زائدة.اي ابن الىت تصيد الوابرا وتتفل العنرب والصوارا قال اليزيدى: التتفل والتُـتـْ
، وجاءان ابلَضاللة والَتالَلِة، وهو الضالُل بن الَتالِل. وكلُّ ذلك الَتلُّ: واحد الِتالِل. ورجٌل ضالٌّ اتلٌّ  ]تلل[

 إتباٌع. وامِلَتلُّ: الشديُد. ويقال: رمٌح ِمَتلٌّ: يـَُتلُّ به، أي يصرع به. قال لبيد:
[ ومعى رمح متل. وقوهلم: ذهب  (2( * أي ]أعطفه بعنان شديد من أربع قوى )1أعطف اجلون مبربوع متل )

 طلب لفرسه فحال، وهو يفاعل. والتليل: العنق.يتال، أي ي



_________ 
 ( يف نسخة أول البيت:1)

 رابط اجلأش على فرجهم * واجلون: اسم فرس.
 ( التكملة من املخطوطة.2)

(4/1644) 

 

َلُه، أي زعزعه وأقلَقه وزلزَله. قال األصمعي: الَتالِتلُ  : الشدائُد، والتلتلة: مشربة تتخذ من ِقيقاَءة الطَْلع. وتـَْلتـَ
واْخَتلَّ ذو املاِل واملُْثروَن قد بَِقَيْت على الَتالِتِل من أمواهلم عقد وتله للجبني، مثل الزالزل، ومنه قول الراعي: 

 أي صرعه، كما تقول: َكبَُّه لوجهه. وقوهلم: هو بِتَـلَِّة َسْوٍء، إمنا هو كقوهلم: ببيئة َسوٍء، أي حبالة سوء.
 مْتََهلَّ الشئ امتهالال، أي طال، ويقال اعتدل. وكذلك امْتََألَّ وامْتَأرَّ، أي طال واشتد.قال أبو زيد: ا ]متهل[
قال الفراء: التَوَلُة والدَوَلُة، مثال اهلَُمَزِة: الداهيُة. يقال: جاءان بتَوالتِِه ودَوالتِِه، وهي الدواهي. قال  ]تول[

شبيٌه ابلسحر. قال األصمعي: التولة: ما حتبب به املرأة إىل التاء وضمها،  اخلليل: الِتَوَلُة والتوَلُة، بكسر
 زوجها. وقال ابن األعرايب: فالان لذوتوالت، إذا كان ذا ُلْطٍف وأتََتٍ  حىت  كأنه يسحر صاحبه.

(4/1645) 

 

 فصل الثاء
 الثوءلول: واحد الثآليل. ]أثل[
 الثيتل: الوعل املسن. والثيتل: اسم جبل. ]ثتل[

َلُة ابلضم: ِعَظُم البطِن وَسَعُتُه. يقال: رجل أَْثَجُل بنيِ  الَثَجِل، وامرأٌة َثْجالُء. وُجلٌَّة َثْجالُء: عظيمٌة. الُثجْ  ]ثجل[
( وعند هم الربىن يف جلل ثجل ومزادة ثجالء أي واسعة. ومنه 1قال الشاعر: وابتوا يـَُعشُّوَن القطيعاء ضيفهم )

 قول أىب النجم:
اد االثجل * وشئ مثجل، أي ضخم. وقوهلم: طعن فالٌن فالانً األَْثَجَلنْيِ، أي رماه ابملز  ( الروااي2مشى )

 بداهيٍة من الكالم.
 الثرملة: سوء اال كل وأن ال يباىل االنسان ]ثرمل[

_________ 



 ( يف بعض النسخ: " جارهم ".1)
 ( يف نسخة أول البيت:2)

 إال أنه أبدل االثجل ابالثقل )روى( متشى من الردة مشى احلفل * وهو كذلك يف مادة

(4/1645) 

 

كيف كان أكله، فرتاه يتنائر على حليته ويلطِ خ يديه. والثـُْرُمَلُة: ابلضم: أنثى الثعالب، واسم رجل. قال الراجز: 
 ذهب ملا أن رآها ثرمله وقال اي قوم رأيت منكره

. واجلمع ضرع الشاة، يقال: ما أبنَي ثـُْعَل الشاةِ  الثـُْعُل ابلضم: ِخْلٌف زائٌد صغري يف َأْخالِف الناقة ويف ]ثعل[
( 1ثُعوٌل. قال ابن مه اٍم الَسلويل  يهجو العلماء: وَذمُّوا لنا الدنيا وهم يـَْرِضعوهَنا أفاويق حىت ما يدرها ثـَُعُل )

ا ذكر الثـُْعَل للمبالغة يف االرتضاع، والثـُْعُل ال يُِدرُّ. والثعل ابلتحريك: زوائد يف اال سنان واختالٌف يف منِبتها وإمن 
َعَل القوُم علينا، إذا خاَلفوا. وثُعاَلُة: اسٌم للثعلب، يركب بعُضها بع ا قالوا: أَثـْ َعُل وامرأٌة ثـَْعالُء. ورمبَّ ضاً. رجٌل أَثـْ

 وهو معرفة. وأرض مثعلة ابلفتح، أي كثريه الثعالب، كما قالوا معقرة لالرض الكثرية العقارب.
_________ 

 ل: ثعل، وثعل، وثعل( يقا1)

(4/1646) 

 

وثعل: أبو حى من طيئ، وهو ثعل بن عمرو أخو نبهان، وهم الذين عناهم امروء القيس بقوله: رب رام من 
 (1بىن ثعل خمرج كفيه من سرته )

، وذلك احَلبَّ الثـُْفُل: ما َسَفَل من كل شئ. وقوهلم: تركت بىن فالٍن ُمثاِفلنَي، أي أيكلون الثـُْفَل، يعنون  ]ثفل[
( ومجٌل ثَفاٌل ابلفتح، أي بطئ. 2إذا مل يكن هلم لنب مكان طعامهم احلب، وذلك أشد ما يكون حال البدوي )

 والثفال ابلكسر: جلد يـُْبَسُط فتوضع فوقه الَرحى فُيْطَحُن ابليد ليسقَط عليه الدقيق. ومنه قول زهري:
 سفل بذلك.جر اال( * ورمبا مسى احل3فتعر ككم عرك الرحى بثفاهلا )

_________ 
 ( يروى: " من قرته " مجع قرتة، وهى بيت الصائد الذى يكمن فيه للوحش، لئال تراه فتنفر منه.1)
 ( وىف نسخة: " من حال البدوى ".2)



 ( عجزه:3)
 وتلقح كشافا مث تنتج فتتئم:

(4/1646) 

 

عطه ثِْقَلُه، أي وزنَه. وقوله تعاىل: }وأخرَجِت الِثْقُل: واحد األَْثقاِل، مثل مِحٍْل وأمحاٍل. ومنه قوهلم: أ ]ثقل[
ه: ثقل الشئ ثقال، مثل صغر صغرا، فهو األرُض أَْثقاهَلا{ قالوا: أجساد بين آدم. والِثَقُل: ضد  اخلف ة. تقول من

َقَلًة يف ثَقيٌل. والثـََقُل، ابلتحريك: متاُع املسافر وَحَشُمُه. والثـََقالِن: اإلنُس واجلنُّ. ويقال أيضاً: وجدت ثَـ 
َقاهُلُْم. يقال: احتمل القوم بثقلتهم،  جسدي، أي ثقال وفتورا. حكاه الكسائي. وثقلة القوِم، بكسر القاف: أَثـْ

أبمتعتهم كلها. وثقل الشئ الشئ يف الوزن يـَثْـُقُلُه ثـَْقاًل. وثـََقْلُت الشاة أيضاً، أي وزنُتها، وذلك إذا رفعَتها أي 
. وامرأٌة ثَقاٌل ابلفتح، أي َرزاٌن ذات مآِكَم وَكَفٍل. والتَـْثقيُل: ضد التحفيف. وقد لتنظر ما ثَِقُلها من خف تها

َقَلِت املرأُة ف هي ُمْثِقٌل، أي ثـَُقَل مَحُلها يف بطنها. قال األخفش: أي صارت ذات ثِْقٍل، كما أثقله احلمل. وَأثـْ
 تقول: َأمْتَْران، أي صران ذوى متر.

(4/1647) 

 

مثاقيل الذهب. قال األصمعي: ديناٌر اثِقٌل، إذا كان ال ينقص. وداننرُي ثواقل. ومثقال الشئ: واملثقال: واحد 
 ميزانه من مثله. وقوهلم: ألقى عليه َمثاقيَلُه، أي مؤنته. حكاه أبو نصر.

ُثْكاًل، وَأْثَكَلُه  ُل: ِفقداُن املرأة ولَدها. وكذلك الثكل ابلتحريك. وامرأة اث كل وَثْكلى. وَثِكَلْتُه أمهالُثكْ  ]ثكل[
. هللا ُأمَُّه. والَثكوُل: اليت َثِكَلْت ولدها. ويقال: ُرحْمُُه للوالدات َمْثَكَلٌة، كما يقال: " الولد َمْبَخَلٌة وجَمْبَـَنٌة "

غة يف العثكال والعثكول، وهو الشمراخ الذى عليه البسر. وأنشد أبو عمرو: قد واالثكال واالثكول: ل
 ( طويلة االقناء واالاثكل1كتائلى )أبصرت سعدى هبا  

 يقال للضأن الكثرية: ثـَلٌَّة. قال أبو يوسف ]ثلل[
_________ 

 ( يف مادة )كتل( زايدة شطر بني الشطرين:1)
 احلسر " ابلراءمثل العذارى احلسن العطابل * ويروى " 



(4/1647) 

 

وبدر. قال: فإذا اجتمعت الضأن واملعزى وال يقال للمعزى الكثرية ثلة، ولكن حيلة. واجلمع ثلل، مثل بدرة 
ٌء جيُد الثـَل ة. وحبُل ثلة، أي صوف. قال الراجز: قد فكثرات قيل هلما ثلة. والثلة أيضا: الصوف. يقال: كسا

( رث كحبل الثلة املبتل قال: وال يقال للَشَعِر ثـَل ٌة وال للوبر، فإذا اجتمَع الُصوف 1قرنوىن ابمرئ قثول )
لَُّة البئر أيضاً: ما يل: عند فالن ثـَل ٌة كثريٌة. وقد أََثلَّ الرجل فهو ُمِثلٌّ، إذا كُثرت عنده الثـَلَّة. وثَـ والشعر والوبر ق

ُأْخرَِج من تراهبا. والثـُلَُّة، ابلضم: اجلماعة من الناس. وثـَلَّت الدابُة تـَُثلُّ، أي راَثْت، وكذلك كلُّ ذي حافر. 
إذا هلته. وثللت الدراهم ثال: صببتها. وثللت البيت أثله: هدمته، وهو أن  َوثـََلْلُت الرتاب يف البئر وغريها،

 مث تدفَع فينقاض، وهو أْهوُل اهلدِم. يقال: َثلَّ هللا عرشهم: أي هدم ملكهم. حتِفر أصَل احلائط
_________ 

 ( رواه يف مادة )قثل( :1)
 ال جتعليىن كفىت قثول:

(4/1648) 

 

 قد ُثلَّ عرشهم، ومنه قول زهري: ويقال للقوم إذا ذهب عز هم:
َلْلُتُه، إذا أ1َتدارَْكُتما اأَلحالَف قد ُثلَّ َعْرُشها ) مرت إبصالح ما ُثلَّ منه والثـََلُل ( * كأنه ُهِدَم وُأْهِلَك. وأَثـْ

مراد صلقة  ابلتحريك: اهلالك. تقول منه. ثـََلْلُت الرجل أَثـُلُُّه َثالًّ وثَلاًل، عن االصمعي. قال لبيد: فصلقنا يف
 وصداء أحلقتهم ابلثلل

 الَثميَلُة: البقي ُة من املاء يف الصخرة ويف الوادي، واجلمع مثيل. ومنه قول أبو ذؤيب: ]مثل[
( * أي يرد محار هذه املفازة بقااي املاء يف احلوض، الن مياه الغدران قد 2جبرداء ينتاب الثميل محارها )

العلف والشراب يف بطن البعري وغريه. وكلُّ بقيٍة مَثيَلٌة. وقال يونس:  نضبت. والثميلة أيضا: البقية تبقى من
 يقال ما مَثَْلُت شرايب بشئ

_________ 
 هذا البيت: ( يف نسخة بقية1)

 وذبيان إذ زلت أبقدامها النعل



 ( صدره:2)
 ومدعس فيه االنيض اختفيته:

(4/1648) 

 

ذلك يسمَّى الَثميَلَة. قال أبو عمرو: الَثَمَلُة ابلتحريك: من طعام، ومعناه ما أكلت قبل أن أشرَب طعاماً، و 
 أسفل اإلانء وغريه، وكذلك الُثْمَلُة ابلضم. والَثَمَلُة أيضاً ابلتحريك: صوفة يهنأ هبا البعري. قال الراجز البقية يف

ابلكسر. والُثماُل أيضاً: ( الثمله وهى امِلْثَمَلُة أيضاً، 3( كما تالث ابهلناء )2( : ممغوثة أعراضهم ممرطله )1)
أُْنِقع فَبقَي وثـََبَت. والُثمال أيضاً: مجع مُثاَلٍة، وهي الرْغوة. وقد السم املنقع، وكذلك املثمل ابلتشديد، كأنه 

ُت َأمْثََل اللنُب، أي كثرت مُثالَُتُه. والُثماَلُة أيضاً مثل الَثَمَلِة، وهي البقي ة يف أسفل اإلانء أو احلوض. وقد َأمْثَلْ 
 الشئ، أي أبقيته. ومثلته تثميال: بقيته.

_________ 
 ايدة: " صخر بن عمرية ". وىف اللسان: عمري.( يف نسخة ز 1)
 ( ويروى بينهما:2)

 يف كل ماء آجن ومسله
 ( قوله ابهلناء رواه يف مادة )مغث( : " يف اهلناء "3)

(4/1649) 

 

ال: فالن مثاُل قومه، أي غياٌث هلم يقوم أبمرهم. قال ومثالة: حى من العرب. والثمال ابلكسر: الغياث. يق
 ل: امللجأ. ومثََِل الرجل ابلكسر مثََاًل، إذا أخذ فيه الشراُب، فهو مثٌَِل، أي نشوان.اخلليل: املثم

الثـَْوُل: مجاعة النحل. قال االصمعي: ال واحد له من لفظه. وقوهلم: َثويَلٌة من الناس، أي مجاعٌة جاءت  ]ثول[
ليه القوُم، أي َعَلْوُه ابلشْتم بيوٍت متفر قٍة وصبيان ومال، حكاه يعقوب عن أىب صاعد. ويقال: تثول عمن 

والضرب. والثـَْوُل ابلتحريك: جنوٌن يصيب الشاَة فال تتبع الغنم وتستديُر يف مرتعها. وشاٌة ثـَْوالُء وتيٌس َأثـَْوُل. 
. ٍد ثـَْوالُء خُمْرَِفٌة وذئٌب أطلس واْنثاَل عليه الرتاُب، أي انصبَّ ( : تـَْلقى اأَلماَن على ِحياِض حمم  1قال الشاعر )

 يقال: انْثاَل عليه الناس من كلِ  وجٍه، أي انصبُّوا.
_________ 



 ( الكميت.1)
 (4 -صحاح  - 208)

(4/1649) 

 

أبو ( مثل هبلل غري مصروف. قال 1ثهالن: اسم جبل. قال االمحر: يقال هو الضالل بن ثهلل ) ]ثهل[
 عبيد: هو من أمساء الباطل.

َيُل: البعري العظيم الثيل: ]ثيل[  الثيُل: وعاُء قضيِب البعرِي. والثيُل: ضرٌب من النبت. واألَثـْ
 فصل اجليم

َعل، 2َجيَأُل ) ]جأل[ وهو معرفة بال ألف والم. قال الراجز: قد زوجوين جيأال فيها ( : اسٌم للضبع على فـَيـْ
 ضخماء الركب( 3حدب دقيقة الرفغني )

_________ 
 ( يف املخطوطات: ثهلل مثل هبلل. وضبط هنا عن اللسان والقاموس.1)
( يف القاموس: جأل: كمنع ذهب وجاء، والصوف: مجعه واجتمع، الزم متعد، وكفرح جأالان حمركة: عرج. 2)

ع. وجيألة اجلرح: واالجئالل واجلئالل: الفزع، وجيأل وجيألة ممنوعني وجيل بال مهز، واجليأل، كله الضب
 غثيثته.

 ( قوله دقيقة الرفغني، رواه يف مادة )رفغ( دقيقة االرفاغ3)

(4/1650) 

 

وي: ورمبا قالوا جيل للتخفيف ويرتكون الياء مصححة، الن قال الكسائي: هي جيألة. وقال أبو على النح
بتة غري احملذوفة. أال ترى أهنم مل اهلمزة وإن كانت ملقاة من اللفظ فهى مبقاة يف النية، ومعاملة معاملة املث

 يقلبوا الياء ألفا كما قلبوها يف انب وحنوه، الن الياء يف نية سكون.
( وسلمى. وجبله هللا، أي خَلقه. وَأْجَبَل القوُم، إذا 1ن: جبال طيئ: أجأ )اجلبل: واحد اجلبال. واجلبال ]جبل[

يضاً، أي صاروا إىل اجلبل، عن ابن السكيت. وجبلة بن أيهم: حَفروا فبلغوا املكاَن الُصْلَب. وَأْجَبَل القوُم، أ
و جبلة. قال االعشى: ( . واجلبلة ابلكسز: اخللقة. يقال للرجل إذا كان غليظاً: إنه لذ2آخر ملوك غسان )

 وطال السنام على جبلة كخلقاء من هضبات احلضن



_________ 
 ( قوله أجأ، هو على فعل.1)
 من القاموس النعمان اجلبلى، وأما حممد ابن على اجلبلى فمن جبل االندلس اه( من ولد ولده عمرو بن 2)

(4/1650) 

 

َلٌة وال َقَضُف والُشكوُل: الُضروُب. ويقال  وقال قيس بن اخلطيم: بني ُشكوِل النساِء ِخْلَقُتها َقْصٌد فال ِجبـْ
غالم كان غري وغل حىت افتدى  أيضاً: مال جبل، أي كثري. وأنشد أبو عمرو: وحاجب كردسه يف احلبل منا

يب ذؤيب: َمنااي يقربن احلتوف الهلها جهارا منا مبال جبل ويقال أيضاً: حيٌّ ِجْبٌل، أي كثرٌي. ومنه قول أ
( يقول: الناُس كلهم متعة للموت، يستمتع هبم. وامرأة جمبال، أي غليظة اخللق. 1ويستمتعن ابألََنس اجلِْبِل )
َلُة ابلضم )وشئ َجِبٌل بكسر الباء، أ . واجلُبـْ ( : الَسناُم. واجلُْبُل: اجلماعٌة من الناس، وفيه 2ي غليٌظ جاف 

قرئ هبا قوله تعاىل: }ولقد أضل منكم جبال كثري{ عن أىب عمرو، و )جبال( عن الكسائي، و )جبال(  لغات
 عن االعرج وعيسى بن عمر، و )جبال( ابلكسر

_________ 
 ( ويروى: " اجلبل " ابلضم.1)
 ( يف القاموس: ويفتح2)

(4/1651) 

 

شديد عن أهل املدينة، و )جبال( ابلضم والتشديد عن احلسن وابن أىب إسحاق. واجلِِبلَُّة: اخلِْلَقُة، ومنه والت
قوله تعاىل: }واجلِِبلَُّة اأَلوَّلنَي{ . وقرأها احلسن ابلضم، واجلمع اجلبالت. واجلنبل: قدح غيلظ من خشب. 

 (2بعتاد جنبل )( : وكل هنيئا مث ال تزمل وادع هديت 1وأنشد أبو عمرو )
أبو زيد: اجلَْثُل: الكثرُي من الَشَعِر. وانصيٌة َجثْـَلٌة. ويستحبُّ يف نواصي اخليل اجلَثْـَلُة، وهي املعتدلة يف  ]جثل[

َجثْـَلٌة، إذا كانت كثريَة الورق الكْثرة والُطول، واالسم منه اجلُثوَلُة واجلَثاَلُة. واجلَثْـَلُة: النملُة السوداء. وشجرٌة 
 . واْجثََألَّ الطائر ابهلمز، إذا نَفش ريَشه. قال:ضخمةً 

 ( *3جاء الشتاء واجثأل القنرب )
_________ 



 ( اليب الغريب النصرى،1)
 ( يف املخطوطات: " وكل هنيئا " بعد قوله " وادع "، وما هنا كما يف اللسان.2)
 ه: =( يف اللسان: " القرب "، وبعد3)

(4/1651) 

 

واجثأل الرُجل، إذا غِضب وهتيَّأ للقتال. أبو زيد: اْجثََألَّ النبُت، إذا اهتز  وأمكن ألن يـُْقَبَض عليه. قال: 
 واجملثئل املنتصب قائما.

 ( :1اجلَُحاُل ابلضم: الَسمُّ. وأنشد االمحر ) ]جحل[
أبو سعيد. واجلحل: اليعسوُب العظيم، وهو يف خلاء فلم يعرفه ( * وأما اجلخال اب2جرعه الذيفان واجلحاال )

َخْلِق اجلرادة، إذا سَقط مل يضم  جناحيه. واجَلْحُل أيضاً: الِسقاُء الضخُم. واجَلْحُل: احلرابُء، وهو ذََكُر ُأمِ  حبني، 
 ومنه قول ذى الرمة

_________ 
 أي يذهب حرها.= * وطلعت مشس عليها مغفر * وجعلت عني احلرور تسكر * 

 ( الشعر لشريك بن حيان العنربي، كما قاله ابن برى. قال: وصوابه " جرعته ".1)
 ( قبله: القى أبو خنلة مىن ما ال يرده أو ينقل اجلباال جرعته الذيفان واجلحاال وسلعا أورثه سالال2)

(4/1652) 

 

شدد للمبالغة.  ( ، أي صرعه. جحله2( * ويقال: اجلحل: اجلعل. وجحله )1* واقلوىل على عوده اجلحل )
ذا صرعه، وامليم قال الكميت: وماَل أبو الَشْعثاِء َأْشَعَث داِمياً وإنَّ أاب َجْحل قتيل جمحل ورمبا قالوا جحمله، إ

 زائدة.
 ( : احلاِدُر السمنُي. وَجْحَدَلُه، أي صرعه.3اجَلْحَدُل ) ]جحدل[
. واجَلْحَفَلُة للحافر، كالَشفة لإلنسان. وَجْحَفَلُه، اجَلْحَفُل: اجليُش. ورجٌل َجْحَفٌل، أي عظيم الَقْدر ]جحفل[

 وا.أي صرعه ورماه. ورمبا قالوا: جعفله. وجتحفل القوم، أي اجتمع
_________ 

 ( يف نسخة أول البيت: فلما تقضت حاجة من حتمل وقلص.....1)



 ( جحل من ابب منع.2)
 ( اجلحدل كجعفر، وقنفذ.3)

(4/1652) 

 

 فة، بزايدة النون.واجلحفل: الغليظ الش
 ( . واالجدل: الصقر. واجملدل: القصر. ومنه قول الكميت:1اجلَْدُل: العضُو، واجلمع اجلُدول ) ]جدل[

( * وقال األعشى: يف جِمَْدٍل ُشيِ َد بـُْنيانُه َيِزلُّ عنه ظُُفُر الطاِئر واجِلداُل: البَلُح 2داهلا )جمادل شد الراصفون اجت
( : وسارت إىل يربين 3أن يشتد ، بُلَغِة أهِل جند، الواحدة جدالة. وقال بصف خنال )إذا اخضر  واستدار قبل 

، ومنه قول الراجز: قد أركب اآللة بعد اآلله مخسا فأصبحت خير على أيدى السقاة جداهلا واجلدالة: االرض
 (4وأترك العاجز ابجلداله )

_________ 
 ( واالجدال كما يف القاموس.1)
 البيت: ( يف نسخة أول2)

 كسوت العالفيات هو جا كأهنا
 ( الشعر للمخبل السعدى.3)
 ( بعده:4)

 منعفرا ليست له حماله:

(4/1653) 

 

َلُه، أي رماه ابألرض، فاجْنََدَل، أي سقط. وجاَدَلُه، أي خاصمه، جُماَدلًة وِجدااًل: واالسم  يقال: طعنه َفجدَّ
تَـْلُتُه فتاًل حمكماً. ومنه جاريٌة جَمْدولُة اخلَْلِق 1ْجُدلُُه )وهو شد ة اخلصومة. وَجَدلُت احلبَل أَ  اجلََدُل، ( َجْداًل، أي فـَ

حسنُة اجلَْدِل. واملَْجدوُل: الَقضيُف ال من هزاٍل. وغالٌم جاِدٌل: مشتٌد. وَجَدَل احَلبُّ يف ُسنبله: َقِوَي. قال 
مع ُأم ه. واجلَديُل: الزماُم املَْجدوُل من  لناقة فوَق الراشح، وهو الذي قوَي ومشىاألصمعي: اجلاِدُل من ولد ا

ا مسِ ي الوشاُح  َأَدٍم، ومنه قول امرئ القيس: وَكْشٍح لطيٍف كاجلَديِل خُمَصٍَّر وساٍق كأُنْبوِب الَسقيِ  املَُذلَِّل ورمب 
 (2تقر جديلها )ساً أو ُفروَع غمامة على متنها حيث اسَجدياًل. قال عبد هللا ابن عجالن النهدي : َكَأنَّ ِدَمقْ 



_________ 
 ( من ابب نصر وضرب.1)
ا َسِقيَُّة بردى منتها غيوهلا2)  ( قبله. جديدُة ِسْرابِل الشباِب كأهنَّ

(4/1653) 

 

وجديل وشدقم: فحالن من االبل كاان للنعمان بن املنذر واجلديلة: الشا كلة. واجلديلة: القبيلة والناحية. 
ن عمرو، من محري، إليها ينسبون. والنسبة م، وهى جديلة بنت سبيع بوجديلة: حى من طيئ، وهو اسم أمه

إليهم جدىل، مثل ثففى. واجلدالء من الدروع: املنسوجة، وكذلك اجملدولة، وهى احملكمة. واجلندل، احلجارة، 
 ومنه مسى الرجل. واجلندل بفتح النون وكسر الدال: املوضع فيه حجارة. واجلدول: النهر الصغري.

، وهي أصول احلَطب العظاُم، ومنه قول احلُباِب بن املنذر، " أان ُجَذيـُْلها جِلْذُل، واحد اأَلْجذالِ ا ]جذل[
املَُحكَُّك ". واجلاِذُل: املنتصُب مكانَه ال يربح، ُشبِ َه ابجِلْذِل الذي يـُْنَصُب يف املعاطن لتحتكَّ به اإلبُل اجلرىب. 

 ( :1قال الشاعر )
 ( *2اتدا )القت على املاء جذيال و 

_________ 
 ( يف نسخة زايدة: " أبو حممد الفقعسى ".1)
 ( بعده:2)

 ومل يكن خيلفها املواعدا:

(4/1654) 

 

ويقال: فالن جذل مال، إذا كان رفيقاً بسياسته. واجلَذ ُل ابلتحريك: الفرُح. وقد َجِذَل ابلكسر جَيَْذُل فهو 
تَـَهَج.ْجَذَلُه غريه، أي أفرحه. واْجتَ َجْذالُن. وأَ   َذَل، أي ابـْ

اجلرل، ابلتحريك: احلجارة، وكذلك اجلرول، والواو لالحلاق جبعفر. وجرول: لقب احلطيئة العبسى  ]جرل[
الشاعر. قال الكميت: وما ضرها أن كعبا ثوى وفوز من بعده جرول وأرض َجرَِلٌة: ذاُت َجراِوَل. ومكاٌن 

: ِمْن كل ُمْشرَتِف وإْن بـَُعَد املَدى َضرَِم الرِقاَق ُمناِقِل اأَلجراِل ( 1اأَلجراُل. ومنه قول الشاعر ) َجِرٌل، واجلمع
( : صبغ أمحر، عن األصمعي. وِجْرايُل الذهِب: مُحَْرتُُه. 2وقد يكون مجع َجَرِل، مثل جبل وأجبال. واجلرايل )



 قال االعشى
_________ 

 ( جرير.1)
 يف القاموس ( ابلكسر، كما2)

(4/1654) 

 

ُل: اخلمُر، وهو دون الُسالِف يف ( واجِلْراي1َدْت يوماً َحِسْبَت مَخيَصًة عليها وجرايل النضري الدالمصا )إذا ُجر ِ 
ُتها جرايهلا يقول:  اجلودة. ويقال ِجْرايُل اخلمر: لوهُنا. وينشد لألعشى: وِسبيَئٍة مما تـَُعتِ ُق ابِبٌل َكَدِم الَذبيِح َسَلبـْ

 شربتها محراء وبلتها بيضاء.
 اجلردحل من االبل: الضخم. ردحل[]ج

اجلَْزُل: ما َعظَُم من احلطب ويِِبَس. وأنشد أمحد بن حيىي: َفويهاً ِلِقْدِرَك ُوْيهاً هَلا إذا اختري يف احملل جزل  ]جزل[
ن احلََطْب واجلَزيُل: العظيُم. وعطاٌء َجْزٌل وَجزيٌل، واجلمع ِجزاٌل. وَأْجَزْلُت له من العطاء، أي أكثرت. وفال

 بي نُة اجلزاَلِة، إذا كانت ذاَت رأي. (2َجْزُل الرأي. وامرأٌة َجْزَلٌة )
_________ 

 ( شبه شعرها ابخلميصة يف سواده وسلوسته، وجسدها ابلنضري وهو الذهب.1)
 ( وزاد اجملد: " وجزالء ".2)

(4/1655) 

 

ز لتني، أي قطعته قطعتني. واجِلْزَلًة أيضاً واللفظ اجلَْزُل: خالف الركيك. واجلَْزُل: القطع. يقال: جزلت الشئ ج
 ابلكسر: الِقطعة العظيمة من التمر. وهذا زمن اجِلزاِل، أي زمن صرام النخل. ومنه قول الراجز:

ارَب َدبـََرٌة فيخرج منه عظم فيتطا من ( * واجلزل ابلتحريك: أن تصيب الغ1حىت إذا ما حان من جزاهلا )
 أبو النجم:موضعه. يقال: بعري أجزل. قال 

( * واجلوزل: فرخ احلمام، ورمبا مسِ ي الشاب  جْوزاًَل. واجلَْوَزُل: الَسمُّ. قال أبو 2تغادر الصمد كظهر االجزل )
 عبيدة: مل يسمع ذلك إال  يف قول ابن مقبل يصف انقة

_________ 



 ( بعده:1)
 حطت اجلرام من جالهلاو 
 فرقدين تعتلى( قبله: أييت هلا من أمين وأمشل وهى حيال ال2)

(4/1655) 

 

 (1* سقتهن كأسا من ذعاف وجوزال )
ه. وَجَعلوا املالئكة إاناثً، أي 3( وجَمَْعاًل. وَجَعَلُه هللا نبيَّاً )2َجَعْلُت كذا َأْجَعُلُه جْعاًل ) ]جعل[ ( ، أي صري 

 ( :4مسَّوهم. واجلَْعُل: النخُل الِقصاُر، الواحدُة َجْعَلٌة. ومنه قول الراجز )
ان من شئ على الشئ يفعله. وكذلك اجلعالة ( * واجلُْعُل ابلضم: ما جعل لالنس5و يستوي َجثيُثها وَجْعُلها )أ
 ( ابلكسر. واجلعيلة مثله. واجلعل: دويبة. وقد جِعَل املاُء ابلكسر، َجَعاًل، أي كثر فيه اجلعالن.6)

_________ 
 ( صدره:1)

 إذا امللوايت ابملسوح لقينها
 موس: جعال وتضم، وجعالة ويكسر.( يف القا2)
 وجعلين نبيا " أي صريين. ( يف بعض النسخ: وقوله تعاىل: "3)
 ( يف نسخة: " قال الراجز ".4)
 ( قبله:5)

 أقسمت ال يذهب عىن بعلها
 ( اجلعالة مثلثة وككتاب، وقفل وسفينة. قاموس.6)

(4/1656) 

 

َزُل هبا الِقدر عن ا لنار، واجلمع جعل، ومثل كتاب وكتب. وأجعلت الِقدر، أي أنزلتها واجلعال: اخِلْرَقُة اليت تـُنـْ
ل، إذا أرادت الِسفاد، ابجِلعاِل. وَأْجَعْلُت لفالن من اجلُْعِل يف العطيَّة. وأجعلت الكبة واستجعلت فهى جمع

ف واجتعل الليل ( : انَط َأْمَر الضعا1وكذلك سائر السباع. واْجتَـَعَل وَجَعَل مبعىًن. قال الشاعر أبو زُبَيد )
 كحبل العادية املمدود



اجلَْفُل: السحاُب الذي قد َهراَق ماءه مث اجْنََفْل. واجلُفاُل ابلضم: الصوف الكثري. قالت الضائنة: أولد  ]جفل[
رخاال، وأجز جفاال، وأحلب كثبا ثقاال، ومل ترمثلى ما ال. قوهلا: جفاال، أي أجز مبرة واحدة، وذلك أن صوفها 

 صف شعر املرأة االرض شئ منه حىت جيز كله. قال ذو الرمة يال يسقط إىل
_________ 

 ( يف اللسان: وقال يرثى اللجالج ابن أخته1)

(4/1656) 

 

َننْي منسدال جفاال ) ( وال يوصف ابجلُفاِل إال  وفيه كثرٌة. واجلُفاُل أيضًا: ما 1وَأْسَوَد كاأَلساِوِد ُمْسَبِكرًًّا على املَتـْ
وُجفاَلُة الِقدر: ما أخذته من رأسها ابملغزفة. وأخذت ُجْفَلًة من صوٍف، أي ُجزًَّة، وهو اسم مفعول  نفاه السيُل.

ن اغرتف غرفة بيده{ . قال أبو زيد: يقال دعوهتم اجلََفلى واأَلْجَفلى. واألصمعيُّ مل مثل قوله تعاىل: }إال م
طرفة: حنن يف املشتاة ندعو اجلفلى ال ترى يعرف األْجَفلى. وهو أن تدعَو الناس إىل طعامك عامة. قال 

خلاصة ال يف العامة. اآلدب فينا ينتقر قال االخفش: يقال: دعى فالن يف النقرى ال يف اجلفلى، أي دعى يف ا
َلِتِهْم، أي جبماعتهم.  وقال الفراء: جاء القوُم َأْجَفَلًة وَأْزفـََلًة، أي مجاعًة. وجاءوا أَبْجَفَلِتِهْم وَأْزفـَ

_________ 
( قال ابن برى: قوله وأسود معطوف على منصوب قبل البيت، وهو: تريك بياض لبتها ووجها كقرن 1)

 الشمس أفتق مث زاال

(4/1657) 

 

ج. قال الشاعر وقال بعضهم: االجفلى واالزفلى: اجلماعة من كل شئ. وجفل، أي أسرع. واجلافل: املنزع
مع القلب جافله واالجفيل: اجلباُن. وظليٌم إْجفيٌل. يهُرب ( : مراجع جند بعد فرك وبغضة مطلق بصرى أص1)

من كل شئ. وأجفل القوم، أي هَربوا مسرِعني. واجلُفاَلُة من الناس: اجلماعُة. وأْجَفَلِت الريُح فهي جُمِْفٌل، أي 
َْته. وأنشد االصمعي أسرعْت، وجاِفَلٌة أيضاً. وأْجَفَلتِ  ( : وهاب كجثمان 2) الريُح ابلرتاب، أي أذهبَـْتُه وَطريَّ

 احلمامة أجفلت به ريح ترج والصبا كل جمفل واجْنََفَل القوُم، أي انقلعوا كلُّهم فمضوا.
 اجلَلُّ، ابلفتح: الِشراُع، واجلمع جلول. قال القطامى ]جلل[

_________ 



 ( أبو الربيس الثعليب.1)
 ( ملزاحم العقيلى.2)
 (4صحاح  209)

(4/1657) 

 

ضِ ي املوَت صاِحُبُه إذا الَصراِريُّ من َأْهواِلِه اْرَتَسما واجلِلَُّة: البَـَعُر. يقال: إن  بين فالن وقودهم يف ذى ُجلوٍل يـُقَ 
. ومجع اجلِلَُّة، ووقودهم الَوأَلُة. وهم جَيْتَـلُّوَن اجلِلََّة، أي يلقطون البعر. واجلُلُّ   ابلضم: واحد ِجالِل الدواب 

( .... هو الورد، فارسي معرب. 1االعشى: وشاهدان اجلل واليا مسني ) اجلالل أجلة. واجلل الذى يف قول
 وجل الشئ: معظمه. واجلُلَّى: األمر العظيم، ومجعها ُجَلٌل، مثل ُكرْبى وُكرَبٍ. ومنه قول طرفة:

يوماً ِكراماً من األقوام ( : وإْن َدَعْوِت إىل ُجلَّى وَمْكُرَمٍة 3( * وقال آخر )2اهِتا )مىت ُأدَْع يف اجلُلَّى َأُكْن من محُ 
 فادعينا

_________ 
 ( تكملة بيت االعشى:1)

 واملسمعات بقصاهبا
 ( يف نسخة بقية البيت:2)

 وإن أيتك االعداء ابجلهد أجهد
 ( هو بشامة بن حزن النهشلي3)

(4/1658) 

 

أي دقيق وال  واجللة: وعاء التمر. واجلل ابلكسر: قصب الزرع إذا حصد. ويقال أيضا: ما له دق والجل،
جليل. واجللة من اإلبل: امِلسانُّ، وهو مجع جليل، مثل صىب وصبية وقال النمر: أزمان مل أتخْذ إيلَّ ِسالَحها 

إبلي جبِل تها وال أَْبكارِها وِمْشَيَخٌة ِجلٌَّة، أي َمسانُّ. واملََجل ُة: الصحيفُة فيها احلكمُة. قال أبو عبيد: كلُّ كتاٍب 
ٌة. وقول النابغة: جَمَلَّتُـُهْم ذاُت اإلَلِه ودينُـُهْم َقِومٌي فما يرجون غري العواقب فمن رواه ابجليم فهو عند العرب جَمَلَّ 

َعْلُتُه من  من هذا، ومن رواه ابحلاء فمعناه أهنم حيجون فيحلون مواضع مقدسة. وجالل هللِا: عظمته. وقوهلم: فـَ
 َجالِلَك، أي من أجلك. وأنشد الكسائي:



( * واجَلالََّلُة: البقرُة اليت تتبع النجاسات. وىف احلديث: " هنى عن لنب 1 القوَم الِعدا من جالهلا )يَ وإْكرامِ 
 اجلاللة ".

_________ 
 ( صدره:1)

 حيايت من أمساء واخلرق بيننا:

(4/1658) 

 

ة ابن احلارث: قومي ُهُم واجلالل ابلضم: العظيم. واجلاللة: الناقُة العظيمُة. واجلََلُل: األمُر العظيُم. قال وعل
ن عفوت العفون جلال ولئن سطوت الوهنن َعْظمي واجلََلُل قتلوا ُأَمْيَم أخي فإذا رميت يصيىب سهمي فلئ

ُ، وهو من األضداد. قال امرُؤ القيس ملا قُِتَل أبوه:  أيضاً: اهلنيِ 
قال مجيل: رسم دار ( * أي هني يسري. وفعلت ذاك من جلك أي من أجلك. 1أاَل كلُّ شئ سواه جلل )

له، ويقال من عظمه يف عيىن. واجلليل: العظيم. ( من جلله أي من أج2وقفت يف طلله كدت أقضى الغداة )
 واجلليل: الثمام، وهو

_________ 
 ( صدره:1)

 بقتل بىن أسد رهبم
 ( رواه النحويون: " أقضى احلياة "2)

(4/1659) 

 

( إذخر 2أال ليت شعرى هل أبيْت ليلة مبكة حويل ) ( :1نبت ضعيف حيشى به خصاص البيوت. وقال )
 ( الواحد ة جليلة، واجلمع جالئل. قال الشاعر:3وجليل )

خة وجالئل * واجللجل: واحد اجلالجل، وصوته اجلَْلَجَلُة، وصوت الرعد أيضاً. واملَُجْلِجُل: يلوذ جبنىب مر 
ك. وجَتَْلَجَل يف األرض، أي ساخ فيها الَسحاُب الذي فيه صوُت الرعد. وجلجلت الشئ، إذا حركته بيد

على قومه يتبخرت يف حلة  ودخل. يقال: جَتَْلَجَلْت قواعُد البيت، أي تضعضعت. وىف احلديث " إن قارون خرج
له، فأمر هللا االرض فأخذته، فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة ". ومحار جالجل ابلضم، أي صاىف النهيق. 



 ال ذو الرمة: أاي ظبية الو عساء بني جالجل وبني النقاآ أنت أم أم ساملوجالجل ابلفتح: موضع. ق
_________ 

 ( يف اللسان: " بفج وحويل ".1)
 بالل.( 2)
 ( بعده: وهل أردن يوما مياه جمنة وهل يبدون ىل شامة وطفيل3)

(4/1659) 

 

سم يف قشره قبل أن حُيَْصد. ويروى ابحلاء مضمومة. واجللجالن: مثرة الكزبرة. قال أبو الَغوث: هو السم
القوم من البلد جَيُلُّوَن ابلضم ُجلواًل، أي َجَلْوا  واجلُْلُجالُن. َحبَُّة القلب. يقال أصبت جلجالن قلبه. وجل

وخرجوا إىل آخر، فهم جالة. يقال: استعمل فالن على اجلالة، كما يقال على اجلالية، ومها مبعىن. وأنشد ابن 
 ( :1االعرايب )

لىت أتكل ( * ويقال أيضا: جل البعر جيله جال، أي التقله، ومنه مسيت الدابة ا2صريان الصرمي جلت )عفر و 
الغدرة اجلاللة. وكذلك اجتللت البعر. وجل فالن جيَِلُّ ابلكسر َجالَلًة، أي َعظَُم َقْدرُُه، فهو َجليٌل. وقول 

 لبيد:
 ( .4وقول الراجز )( * يعين االعظم. 3واْخُزها ابلرِبِ  هلل اأَلَجلْ  )

_________ 
 ( يف نسخة زايدة: " للعجاج ".1)
 ( قبله:2)

 ذ ولتكأمنا جنومها إ
 ( صدره:3)

 غري أن ال تكذبنها يف التقى
 ( هو أبو النجم4)

(4/1660) 

 



ْت ( * يريد اأَلَجلَّ، فأظهر التضعيف ضرورًة. وقول ابن أمحر: ايجل ما بـَُعدَ 1* احلمد هلل العليِ  األْجَلِل )
ما َأجلَّ ما بـَْعَدْت. وَجلَّ الرجل أيضاً، أي َأَسنَّ. يقال جلت  عليك ِبالُدان وِطالبُنا فابرق أبرضك وارعد يعين

الناقة، إذا أسنت. عن أىب نصر. وَجلَِّت اهلاِجُن عن الولد أي صُغرْت. وأْجَلْلُتُه يف املرتبة. وأتيت فالانً فما 
َجْت بطناً واحدًا. واحلواشي: صغار عطاين َجليَلًة وال حاِشَيًة. فاجلِليلُة: اليت نُتِ َأَجلَّين وما َأْحشاين، أي ما أ

اإلبل. ويقال: ما َأَجلَّين وما َأَدقَّين، أي ما أعطاين كثريًا وال قلياًل. ويقال: ما له جليلة وال دقيقة، أي ما له انقة 
 وال شاة. وقول الشاعر:

 يال، أي عم.لَِّت * أي أتت بقليل البكاء وكثريه. وجلل الشئ جتلَبَكْت فَأَدقَّْت يف الُبكا وَأجَ 
_________ 

 ( بعده:1)
 أعطى فلم يبخل ومل يبخل:

(4/1660) 

 

واجمللل: السحاب الذى جُيَلِ ُل األرَض ابملطر، أي يـَُعمُّ. وجَتليُل الفرِس، أن تُلبسُه اجلُلَّ. وجَتَلََّلُه، أي عاله. 
: التعاظُم. يقال: فالن يـََتجالُّ عن ذلك، أي يرتفع عنه. وجلو الء ابملد: قرية ُجالَلُه. والوجَتَلََّلُه، أي أخذ  َتجالُّ

 بناحية فارس، والنسبة إليها جلوىل على غري قياس، مثل حرورى يف النسبة إىل حروراء.
ومَجاِئُل. واجلاِمُل: ٌل ومِجاالٌت اجلََمُل من اإلبل. قال الفراء: اجلََمُل: زوج الناقة، واجلمع مِجاٌل. وَأمْجا ]مجل[

 ( :1القطيع من اإلبل مع رُعاتِه وأراببه. قال الشاعر )
( * قال ابن السكيت: يقال لالبل إذا كانت ذكورة ومل يكن فيها أنثى: 2هلم جاِمٌل ما يهدأ الليل سامره )

 هذه مجالة بىن فالن. وقرئ: }كأنه مجالة صفر{ .
_________ 

 ( هو احلطيئة.1)
 ( صدره:2)
 ن تك ذا مال كثري فاهنم:فإ

(4/1661) 

 



ا يسمى مجاًل، إذا أْرَبَع. واجلَمَّاَلُة: أصحاب اجلمال، مثل  قال: وتقول: اْسَتْجَمَل البعرُي، أي صار مجاًل. وإمنَّ
مال: ( : حىت إذا أسلكوهم يف قتائدة شال كما تطرد اجلمالة الشردا واجل1يَّالة واحلمارة. قال اهلذىل )اخل

احلسن. وقد مجل الرجُل ابلضم مَجااًل فهو مجيٌل، واملرأُة مجيلٌة ومَجْالُء أيضًا، عن الكسائي. وأنشد: فـَْهَي 
 اْل وقول أيب ذؤيب:مَجْالُء َكبْدٍر طالٍع َبذَِّت اخلَْلَق مجيعاً ابجلَم

ال جتزًع جزعاً قبيحاً. واجلُمَّاُل ابلضم ( * يريد: اْلَزْم جَتَمَُّلَك وحياءك، و 2مَجاَلَك أيُّها القلُب الَقريُح )
والتشديد: َأمْجَُل ِمَن اجلَميِل. ويقال للشحم املذاب: مَجيٌل. ومُجَْيٌل: طائٌر جاء مصغَّرًا، واجلمع مجالن مثال 

 ومجل: أبو حى من مذحج، وهو مجل كعيت وكعتان.
_________ 

 ( هو عبد مناف بن ربع اهلذىل.1)
 ( بقية البيت:2)

 ى من حتب فتسرتيح:ستلق

(4/1661) 

 

 ( :1بن سعد العشرية، منهم هند بن عمرو اجلملى، وكان مع على عليه السالم فقتل، فقال قاتله )
َمِل. وقد َأمْجَْلُت احلساَب، إذا رددَته ( * ومجل: اسم امرأة. واجلملة: واحدة اجلُ 2قتلت علباء وهند اجلملى )
ُتُه. إىل اجلُْمَلِة. وَأمْجَْلُت الصني عة عند فالن، وَأمْجََل يف صنيعه. ومَجَْلُت الشحَم َأمْجُُلُه مَجْاًل واْجَتَمْلُتُه، إذا َأَذبـْ

ا قالوا: أمجلت الشحم. حكاه أبو عبيد. وأمجل القوم، أي كثرت مجاهلم، عن الكسا ئي. واجملاملة: املعاملة ورمبَّ
م اخلَْلِق. وانقٌة مُجاليٌَّة: ُتَشبَُّه ابلفحل من اإلبل يف عظم ابجلميل. ورجٌل مُجايلٌّ ابلضم والياء مشد دة، أي عظي

 اخللق. قال االعشى يصف انقته: مجالية تغتلى ابلرداف إذا كذب اآل مثات اهلجريا
_________ 

ىب الضىب، وكان فارس بىن ضبة يوم اجلمل، قتله عمار بن ايسر يف ذلك ( قال ابن برى: هو لعمرو بن يثر 1)
 اليوم.

 بعده:( 2)
 وابنا لصوحان على دين على:

(4/1662) 



 

وحساب اجلمل بتشديد امليم. واجلُمَُّل أيضاً: حبل السَّفينة الذى يقال له القلس، وهو حباٌل جمموعٌة. وبه قرأ 
ميِل. ابن عباس رضي هللا عنهما: }َحىتَّ يلج اجلمل يف سم اخلياط{ ومَجََّلُه، أي زَيَـَّنُه. والَتَجمُُّل: َتكلُُّف اجلَ 

لشحم املذاب. قالت امرأة ال بنتها: " جتملي وتعففى " أي كلى الشحم وجَتَمََّل، أي أكل اجلَِميَل، وهو ا
 واشريب الُعفاَفَة، وهي ما بقى الضرع من اللنب.

 ُمَسوَّماً ( وَأيب الذي َوَرَد الُكالبَ 1جاَل جَيوُل َجْواًل وَجْوالانً. وكذلك اْجتاَل واجْناَل. قال الشاعر: ) ]جول[
 وَجَوالُن املاِل أيضاً ابلتحريك: ِصغاره ورديئُه، عن الفراء. واجلوالن ابلتسكني: ابخليل حتَت َعجاِجها املُْنجالِ 

 (2جبل ابلشأم. ومنه قول الشاعر )
_________ 

 ( الفرزدق.1)
 ( يف نسخة زايدة: " النابغة الذبياىن "2)

(4/1662) 

 

( * وحارث: قلة من قالله. واإلجاَلُة: اإلدارُة. يقال يف امليسر: َأِجِل 1ربه )* بكى حارث اجلوالن من فقد 
ْجواُل: الَتطواُف. وَجوََّل يف البالد، أي َطوََّف. قال أبو عمرو: ُجْلُت هذا من هذا، أي اخرتته الِسهاَم. والتَ 

ذى أواصر حوله أفاد رغيبات  منه. واْجتَـَلُت منهم جوال، أي اخرتت. قال الكميت ميدح رجال: وكائن وكم من
وجتاولوا يف احلرب، أي جاَل بعُضهم على  اللهى وجزاهلا وآخر جمتال بغري قرابة هنيدة مل مينن عليه اجتياهلا

 بعض، وكانت بينهم جُماوالٌت. وامِلْجَوُل: ثوب صغري جَتُوُل فيه اجلارية. ومنه قول امرئ القيس:
 ( *2إذا ما اسبكرت بني درع وجمول )

_________ 
 ( بقية البيت:1)

 وحوران منه خائف متضائل
 ( صدره:2)

 إىل مثلها يرنوا احلليم صبابة:
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ورمبا مسوا الرتس جموال. واجلُوُل ابلضم: جدار البئر. قال أبو عبيد: وهو كلُّ انحيٍة من نواحي البئر إىل أعالها 
( : 1ومن جول الطوى رماين واجلال مثله. قال الشاعر )براي من أسفلها. وأنشد: رماين أبمر كنت منه ووالدى 

ردت معاوله ُخْثماً ُمَفلََّلًة وصادفْت َأْخَضَر اجلاَلنْيِ صالال واجلمع َأْجواٌل. ويقال للرجل: ما له ُجوٌل، أي عقٌل 
 وعزميٌة، مثل جول البئر.

جَتاَهَل، أي أرى من نفسه ذلك وليس به. ًة. و اجلَْهُل: ِخالف العلم. وقد َجِهَل فالٌن َجْهاًل وَجهالَ  ]جهل[
ُه جاِهاًل، واستخفه أيضا. قال الشاعر: ) ( * نزو الفرار استجهل الفرارا * والتجهبل: أن 2واْسَتْجَهَلُه: عدَّ

 تنسبه إىل اجلهل.
_________ 

 ( يف نسخة زايدة: " النابغة اجلعدى ".1)
 : " يقال نزو " اخلخطوطة( يف اللسان: " فمنه مثل للعرب ". وىف امل2)
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ل: واجملهلة: االمر الذى حيملك على اجلَْهِل. ومنه قوهلم: " الولد جَمَْهَلٌة ". واملَْجَهُل: املفازُة ال أعالَم فيها. يقا
ركبتها على جمهوهلا. قال الشاعر سويد بن أىب كاهل: فـَرَِكْبناها َعلى جَمْهوهِلا بِصالِب األرِض فيهن شجع 

م: كان ذلك يف اجلاِهِليَِّة اجلَْهالِء، هو توكيد لألو ل ُيشَتقُّ له من امسه ما يؤكد به، كما يقال: وتدواتد، وقوهل
 ومهج هامج، وليلة ليالء ويوم أيوم.

جيل من الناس، أي صنٌف. الرتُك جيٌل، والروُم ِجيل. وجيالن، ابلكسر: قوم رتبهم كسرى ابلبحرين  ]جبل[
 ، بفتح اجليم: حى من عبد القيس. وَجْيالُن احلصى: ما َأجالَْتُه الريُح منه.شبه اال كرة. وجيالن

 فصل احلاء
 (2( . وقال )1احلَْبُل: الَرَسُن، وجيمع على حبال وأحبل ) ]حبل[

_________ 
 ( وزاد القاموس: وأحبال وحبول.1)
 ( يف نسخة زايدة: " الشاعر أبو طالب "2)
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َأابَك ضربته مبِْنَسَأٍة قد جر حبلك أحبال واحلبل: العهد. واحلبل: األماُن، وهو مثل اجِلواِر. أمن أجل َحْبٍل ال 
( : وإذا جُتَوِ زُها ِحباُل قَبيَلٍة َأَخَذْت من األخرى إليك ِحباهلا واحلَْبُل: الِوصاُل. ويقال للرمل 1قال األعشى )

وريد: ِعْرٌق يف العنق. وَحْبُل الذراِع يف اليد. ويف املثل: " هو : عصٌب. وَحْبُل اليستطيل َحْبٌل. وَحْبُل العاِتقِ 
َلُة، ابلضم: مثر العضاه. وىف حديث سعد رضى هللا عنه. " لقد  على َحْبِل ذراِعَك "، أي يف القْرب منك. واحلُبـْ

حابل: يرعى لسمر ". ويقال: ضب رأيتنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما لنا طعام إال احلبلة وورق ا
 (2احلبلة. واحلبلة أيضا: حلى جيعل يف القالئد. قال الشاعر )

_________ 
 ( يذكر مسريا له.1)
 ( يف نسخة زايدة: " عبد هللا بن مسلم، من بىن ثعلبة بن الدول "2)
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َلٍة وسلوس ) ، واجلمع احلُبوُل. قال ( واحلبل ابلكسر: الداهيةُ 1ويزينها يف النحر َحْلٌي واضٌح وَقالِئٌد من ُحبـْ
: َحبيُل كثري: فال تعجلى ايعز أن تـَتَـَفه مي بُنصْ  ٍح أَتى الواشون أم جببول ويقال للواقف مكانه كاالسد ال يِفر 

َبراٍح. واحلََبُل: احلَْمُل، وقد َحِبَلِت املرأُة فهي حبلى، ونسوة حباىل وحباليات، النه ليس هلا أفعل ففارق مجع 
و مساجد حباىل بكسر الالم، الن كل مجع اثلثه ألف انكسر احلرف الذى بعدها حن الصغرى. واالصل

وجعافر، مث أبدلوا من الياء املنقلبة من ألف التأنيث ألفا فقالوا: حباىل بفتح الالم، ليفرقوا بني االلفني، كما 
ت الياء لدخول التنوين، قلناه يف الصحارى، وليكون احلباىل كحبلى يف ترك صرفها، الهنم لو مل يبدلوا لسقط

َلويٌّ وُحْبالويٌّ. وقال أبو زيد: يقال حْبلى يف كل ذات كما تسقط يف جوار. والنسبة إىل ُحْبلى ُحبْ  ليٌّ وَحبـْ
 ظفر. وأنشد

_________ 
 ( قبله: ولقد هلوت وكل شئ هالك بنقاة جيب الدرع غري عبوس1)
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لك يف حَمِْبل فالٍن، أي يف وقت َحَبِل أمِ ه به. وَحَبُل احلَبَـَلِة: نِتاُج * أو ذخية حبلى حمج مقرب * ويقال: كان ذ
عن حبل احلبلة ". وأحبله، أي ألقحه. واحلََبلُة أيضاً ابلتحريك: النتاِج وولد اجلنني. وىف احلديث: " هنى 

ا جاء ابلتسكني. واحلِباَلُة: اليت يصاد هبا. واحلاِبُل:  الذي يَنِصب احلِباَلَة للصيد. ويف القضيُب من الكْرم، ورمبَّ
ُل: الُلْحَمُة. واملَْحبوُل: الوحشيُّ املثل: " اختلط احلاِبُل ابلنابل ". ويقال احلَاِبُل: الَسدى يف هذا املوضع، والناب

، وهو احلَْبُل الذي ُيْصَعُد به النخُل. واْحتَـبَـَلُه، أي اصطاد ه ابحلِباَلِة. الذي َنِشب يف احلبالِة. واحلابوُل: الَكرُّ
: اسم رجل وحُمْتَـَبُل الفرِس: أرساُغه، ومنه قول لبيد: ولقد َأْغدو وما يـَْعِدُمين صاحٌب غري طويل احملتبل وحبال

من أصحاب طليحة ابن خويلد االسدي، أصابه املسلمون يف الردة فقال فيه: فإن تك أذواد أصنب ونسوة 
 (4 -صحاح  - 210فلن تذهبوا فرغا بقتل حبال )
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 واحلنبل: الرجل القصري، والفرو أيضا، واسم رجل.
ًا. وقال أبو زيد: ما ىل عنه حنتأل، أي بد. ]حتل[ َتااًل، أي بُدَّ  يقال: ما أجد منه ُحنـْ
ا مسِ َي الرجُل القصري بذلك. واحلُثاَلُة: ما أبو عبيد: احلثي ]حثل[ ل، مثال اهلميع: ضرب من شجر اجلبال، ورمبَّ
من ِقشر الشعري واألرْز والتمر وكلِ  ذي ُقشارة إذا نـُقِ َي. وُحثاَلُة الدُّهِن: ثـُُفله، فكأن ه الردئ من كل يسقط 

الذئُب حمزوانً كأن  ُعوَاءُه عواُء فصيٍل آِخَر ( : هبا 1شئ. وأحثلت الصيبَّ، إذا أسأَت ِغذاءه. قال الشاعر )
 الليِل حمثل

: اخللخاُل. واحِلْجُل ابلكسر لغٌة فيهما. والَتحجيُل: بياٌض يف قوائم الفرس، احَلْجُل: القيُد. واحَلْجلُ  ]حجل[
 أو يف ثالٍث منها، أو يف رجليه قل  أو كثر، بعد أن

_________ 
 "( يف نسخة زايدة: " ذو الرمة 1)
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ا مواضع اأَلحجاِل، وهي اخل الخيُل والقيود. يقال: فرٌس جياوز االرساغ، وال جياوز الركبتني والُعرقوبني، ألهن 
ا لَذاُت َأْحجاٍل، الواحد ِحْجٌل عن االصمعي. فإذا كان البياض يف حُمَجٌَّل،  َلْت قواِئمه حَتْجياًل، وإهنَّ وقد ُحجِ 

قوائمه االربع فهو حمجل أربع، وإن كان يف الرجلني مجيعا فهو حمجل الرجلني، فإن كان إبحدى رجليه وجاوز 



يف ثالث قوائم دون رجل أو دون يد فهو  الرجل اليمىن أو اليسرى، فإن كان البياضاالرساغ فهو حمجل 
حمجل ثالث مطلق يد أو رجل. وال يكون التحجيل واقعا بيد أو يدين ما مل يكن معها أو معهما رجل أو 

رجالن. فإن كان حمجل يد ورجل من شق فهو ممسك االايمن مطلق االايسر، أو ممسك االايسر مطلق 
كول. واحَلَجالُن: ِمشيُة املقي ِد. يقال: َحَجَل الطائر حَيُْجُل ايمن. وإن كان من خالف قل أو كثر فهو مشاال

وحَيْجُل. وكذلك إذا نزاىف مشيته كما حيجل البعري الَعِقرُي على ثالٍث، والغالُم على رِجٍل واحدٍة أو على رجلني. 
 يف كرمي ال يزال يصوعها( : فقد هبأت ابحلاجالت إفاهلا وس1قال الشاعر )

_________ 
  نسخة زايدة: " عبد هللا بن احلجاج الثعليب، وقيل للحطيئة "( يف1)
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يقول: قد أنست صغار االبل ابحلاجالت، وهى الىت ضربت سوقها فمشت على بعض قوائمها، وبسيف كرمي 
ه من يده اليسرى وشددَته يف اليمىن. قَيدَ لكثرة ما شاهدت ذلك، النه يعرقبها. وأحجلت البعري، إذا أطلقت 

واحَلَجَلُة ابلتحريك: واحدة ِحجاِل العروس، وهي بيٌت يـَُزيَُّن ابلِثياب واألسرَِّة والُستور. واحَلَجَلُة أيضاً: القبجة، 
واجلمع حجل وحجالن وحجلي. ومل جيئ اجلمع على فعلى بكسر الفاء إال حرفان: الظرىب مجع ظرابن وهى 

( : اْرَحْم ُأَصْيِبَييت الذين كأهنْم َحْجلى َتَدرَُّج يف الَشَربَِّة 1ة الريح، وحجلي مجع حجل. قال الشاعر )منتندويبة 
( واحَلَجُل: صغار أوالد اإلبل وَحشُوها، الواحدة حجلة. قال لبيد يصف إبال بكثرة اللنب وأن رءوس 2ُوقَُّع )

 أوالدها صارت قرعا، أي صلعا،
_________ 

 بد هللا بن احلجاج الثعليب.هو ع( 1)
 ( بعده: أدنو لرتمحين وتقبل توبيت وأراك تدفعين فأين املدفع2)
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لكثرة ما يسيل عليها من لبنها وتتحلب أمهاهتا عليها: هلا حجل قد قرعت من رؤوسها هلا فوقها مما حتلب 
صغرية واسعة الرأس. قال العجاج: كأن عينيه  رةواشل واحلجالء: الشاة الىت ابيضت أو ظفتها. واحلوجلة: قارو 

من الغؤور قلتان أو حوجلتا قارور وحجلت عينه حتجيال، أي غارت. عن االصمعي. وحتجل: اسم فرس، وهو 



 ( .1يف شعر لبيد )
 احلََدِل، بني  َحَدَل عليه حَيِْدُل َحْداًل، إذا مال عليه ابلظُلم. يقال: رجٌل َحْدٌل غرُي عدٍل. ورجٌل َأْحَدُل  ]حدل[

 إذا كان مائل الِشقِ . قال الشيباين : اأَلْحَدُل الذي يف َمْنكبيه ورقبته إقباٌل على صدره.
_________ 

 ( قال لبيد: تكاثر قرزل واجلون فيها وحتجل والنعامة واخلبال1)
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 ويقال: قوس حدالء، للىت تطامنت سيتها.
فيه املاء. وَحِذَلْت عيُنه ميِص. ويف احلديث: " هايت ُحْذَلِك "، فجعَل احلُْذُل: حاشية اإلزاِر أو الق ]حذل[

 ابلكسر حتذل حذال، أي سقط ُهدهبا من بَثرٍة تكون يف أشفارها. ومنه قول معقر بن محار البارقى:
( * واحلذل أيضا: شئ من احلب خيتبز. قال الراجز: إن بواء زادهم ملا أكل أن 1ومأقى عينيها حذل نطوف )

َقُع يف اللنب فيؤَكل. قال أبو عبيد: حيذلوا فيكثروا من احلذل ويقال احلذال: شئ خي ُرج من أصول الَسَلِم يـُنـْ
 الُدَوِدُم الذي خَيُرُج من السمر هو احلذال.

 احلرجل ابلضم: الطويل. ]حرجل[
 احلرمل: هذا احلب الذى يدخن به. ]حرمل[

_________ 
 ( صدره:1)

 * أي قامت يف القيظ تبكى عليهمفأخلفنا مودهتا فقاظت 

(4/1668) 

 

( يصف انقة: ذات انتباذ عن احلادى إذا بركت خوت على ثفنات 1احزأل، أي ارتفع. قال الشاعر ) ]حزل[
 ( يقال: اْحَزأَلَِّت اإلبل يف السري: ارتفعت. واْحَزَألَّ اجلبُل: ارتفع فوق السراب.2حمزئالت )

 اخللق.احلزنبل: القصري املوثق  ]حزبل[
رج من بيضته ِحْسٌل، واجلمع ُحسوٌل. وُيْكىن الضبٌّ أاب قال أبو زيد: يقال لفرخ الضب  حني خي ]حسل[

احِلْسِل. وقوهلم يف املثل: " ال آتيك ِسنَّ احِلْسل " أي أبدًا، ألنَّ سن ها ال تسقط أبدًا حىت متوت. واحَلِسيُل: 



 ( :3الشاعر )ولُد البقرِة، ال واحد له من لفظه. ومنه قول 
 ( *4وهن كأذانب احلسيل صوادر )

_________ 
 ( هو أبو دواد االايدي.1)
 ( قبله: أعددت للحاجة القصوى ميانية بني املهارى وبني االرحبيات2)
 ( الشنفرى االزدي.3)
 ( عجزه:4)

 وقد هنلت من الدماء وعلت:

(4/1668) 

 

ة. واملَْحسوُل مثل املَْخسوِل، وهو املرذول، وقد َحَسَلُه، واالنثى حسيلة، عن االصمعي. واحلسالة، مثل احلُثالَ 
أي َرَذَلُه: وُحِسَل به، أي ُأِخسَّ حظُه. وفالٌن حُيَسِ ُل بنفسه، أي يقصِ ر ويركب هبا الدانءَة. واحَلسيَلُة: َحَشُف 

ليه فيؤ كل لقيما. يقال: ويودن ابللنب أو ابملاء، ومُيَْرُس له متٌر حىت حي النخل الذي مل يكن حال بسره، فييبس
 بلوا لنا من تلك احلسيلة. عن الكسائي.

احِلْسِكُل، ابلكسر: الصغري من ولد كل شئ، واجلمع حسا كل وحسكلة. وأنشد االصمعي: أنت  ]حسكل[
 خياماسقيت الصبية العياما الدردق احلسكلة اهلياما خناجرا حتسبها 

 : بقيته. واحلصائل: البقااي، الواحدة حصيلة.حصلت الشئ حتصيال. وحاصل الشئ وحمصوله ]حصل[

(4/1669) 

 

( 2( : أال رجل جزاه هللا خري يدل على حمصلة تبيت )1واحملصلة: املرأة الىت حتصل تراب املعدن قال الشاعر )
أي تبيت تفعل كذا، والبيت مضمن. ويروى: " أال رجال " مبعىن هات ىل رجال. ويروى: " أال رجل " مبعىن أما 

وقد حِصَل الفرُس َحَصاًل، إذا اشتكى بطَنه من  رجل. وحتصيل الكالم: ردُّه إىل حمصوله. واحلصيُل: نبٌت. من
 أكل ُتراب النبت. واحَلَصُل أيضاً: البلُح قبل أن يشتد  وتظهر ثَفاريُقه، الواحدة حصلة. قال الشاعر:

 ( * وقد أحصل النخل.3ينحت منهن السدى واحلصل )
_________ 



 عمرو بن قعاس أو قنعاس املرادى.( 1)
 م بيىت وأعطيها االاتوة إن رضيت( بعده: ترجل مجىت وتق2)
 ( قبله:3)

 مكمم جبارها واجلعل * وسكن احلصل ضرورة

(4/1669) 

 

واحلصالة ابلضم: ما يَبقى يف األْنَدِر من احَلب  بعد ما يـُْرَفُع احلب، وهو الكناسة. واحلوصلة: واحدة حواصل 
 وقد حوصل، أي مال حوصلته. يقال: " حوصلى وطريى ".الطري. 

يـُْعِدْمِك ال  ( : فما1احلَْظُل: املنُع من التصرُّف واحلركة. وقد َحَظَل عليه حَيُْظُل ابلضم. قال الشاعر ) ]حظل[
اسب أهَله مبا ينفق ( ويقال: رجٌل َحِظٌل وَحظَّاٌل، للُمْقرِتِ الذي حي2يـُْعِدْمِك منه طَبانَِيُة فيْحُظُل أو يَغاْر )

 (3عليهم. واالسُم احِلْظالُن بكسر احلاء. قال الشاعر )
_________ 

 ( هو البخرتى اجلعدى.1)
فانظري أين اخليار وال تستبدىل مىن دنيا وال برما إذا حب القتار  ( قبله: أال اي ليل إن خريت فينا بنفسى2)

 فما خيطئك ال خيطئك منه..........
 ى( منظور الدبري 3)

(4/1670) 

 

( واحلَظالُن ابلتحريك: َمْشُي الغضبان، وقد َحَظَل 1تعريين احِلظالَن ُأمُّ ُمَغلِ ٍس فقلُت هلا ملْ َتقِذفيين ِبدائيا )
املشَي حَيُْظُل، إذا كف  بعَض مشيه. وأنشد ابن السكيت للمرار العدوى: وحشوت الغيظ يف أضالعه فهو 

ى، الواحدة حنظلة. وقد حظل البعري ابلكسر، إذا أكثر من أكل احلنظل، ان كالنقر واحلنظل: الشر ميشى حظال
فهو حظل وإبل حظاىل. وحنظلة: أكرم قبيلة من متيم، يقال هلم حنظلة اال كرمون. وأبوهم حنظلة بن مالك 

 ابن عمرو بن متيم.
 َحَفَل القوُم واْحتَـَفلوا، أي اجتمعوا واحتشدوا. ]حفل[

_________ 



رأيت الباخلني متاعهم يذم ويفىن فارضخي من وعائيا فلن جتديين يف املعيشة عاجزا وال حصر  ( بعده: فإىن1)
 ما خبا شديدا وكائيا ويروى: " أم حملم " بدل " أم مغلس "

(4/1670) 

 

َفُلُهْم: جمتمعهم وضرع حافل، أي  وعنده حفل من الناس، أي مَجٌْع، وهو يف األصل مصدٌر. وحَمِْفُل القوم وحُمْتـَ
ُلُهما. وَحَفَلِت السماء  َحْفاًل، أي جد  وقُعها. وَحَفْلُتُه، أي ممتلى لبناً. وشعبٌة حاِفٌل وواٍد حاِفٌل، إذا كثر َسيـْ

جلوته، فتحفل واحتفل. قال بشر يصف امرأة: رأى ُدرًَّة بيضاء حَيِفُل لوهَنا ُسخاٌم كغرابن الربير مقصب 
( لو تساعف دارها كلفا وأحفل 1به. قال الكميت: أهذي بظبية ) وحفلت كذا، أي ابليُت به، يقال: ال حتفل

: يقال هو من ُحفالَِتِهْم وُحثالَِتِهْم، أي ممَّن ال خري فيه منهم.  صرمها وأابىل واحلفالة مثل احلُثاَلِة. قال األصمعي 
ْفَلِتِهْم، أي أبمجعهم. قال: وهو الرذل من كل شئ. ورجٌل ذو َحْفَلٍة، إذا كان مبالغا فيما أخذ فيه. وجاءوا حبَ 

 الوادي ابلسيل، أي امتأل.وأخذ لألمر َحْفَلَتُه، إذا جد  فيه. ويقال. اْحتَـَفَل 
_________ 

 ( ظبية: اسم صاحبته1)

(4/1671) 

 

ماً ليجتمع اللنُب يف ضرعها للبيع. والشاُة حمفلة ومصر  اة. والَتْحفيُل مثل الَتصرِيَة، وهو أن ال حُتَْلَب الشاة أايَّ
 وهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن التصرية والتحفيل.

الزرُع إذا تشعََّب ورقُه قبل أن تغُلَظ سوقه، تقول منه َأْحَقَل الزرُع. واحلَْقُل: الَقراُح الطيِ ُب،  احلَْقُل: ]حقل[
قلة وجع يكون يف البطن. وقال أبو الواحدة َحْقَلٌة. ويف املثل: " ال تـُْنِبُت البقلَة إال احللقلة. قال االصمعي: احل

 َلِت اإلبُل َحْقَلًة، مثل رحم رمحة، واجلمع أحقال، ومنه قول العجاج:عبيد: من َأْكِل الرتاب مع البَـْقل. وقد َحقِ 
 ( * واحلقيلة: ماء الرطب يف االمعاء. وأما قول الشاعر الراعى:1ذاك ونشفى حقلة االمراض )

 ( *2من ذى االابرق إذ رعني حقيال )
_________ 

 ( قبله:1)
 يربق برق العارض النفاض



هن حبرة * قال ابن برى: كظومهن: إمسا كهن عن اجلرة. وقيل: حقيال: نبت، ( صدره. * وأفضن بعد كظوم2)
 وقيل إنه جبل

(4/1671) 

 

يقاال، إذا فهو اسم موضع. واحملاقلة: بيع الزرع وهو يف سنبله ابلرُب ، وقد هنى عنه. وحوقل الشيخ حوقلة وح
َحْوقـَْلُت أو دنوُت وبعد حيقاِل الرجاِل املوُت ويروى: " وبعد  َكرِبَ وَفرَت عن اجلماع، قال الراجز: اي قوِم قد

َحْوقال "، وأراد املصدَر فلما استوحش من أن تصري الواو ايًء فتَحُه. واحلو قلة: الغرمول اللني. وىف املتأخرين 
مسموعاً. وقلت أليب  الَكَمَرُة الضخمة، وجيعله مأخوذًا من احلَْقِل، وما أظنُّه من يقوله ابلفاء، ويزعم أنَّهُ 

 الَغوِث: ما احلَْوقـََلُة؟ قال: هن الشيخ احملوقل.
( علم سليمان كالم 2( : لو كنت قد أو تيت علم احلكل )1احلُْكُل: ما ال ُيْسَمُع له صوت. وقال ) ]حكل[

 النمل
_________ 

 ة: " العجاج بن رؤبة ".( يف نسخة زايد1)
قبله: فقلت لو عمرت عمر احلسل وقد أاته زمن الفطحل والصخر ( قال ابن برى صوابه " أو كنت ". و 2)

 مبتل كطني الوحل

(4/1672) 

 

كنت رهني هرم أو قتل ويقال: يف لسانه ُحْكَلٌة، أي عجمٌة ال يُِبني الكالم. قال الفراء: قد أحكل على اخلرب 
اْحَتَكَل، أي اشتكل. واجلنكل: القصري اللئيم. قال األخطل: فكيَف ُتساميين وأنت ُمَعْلَهٌج هذا . و أي أشَكلَ 

 رمة جعد االانمل حنكل
َحَلْلُت الُعقدة َأُحلَُّها َحالًّ: فتحتها، فاحنلت. يقال: " اي عاقد إذ كر حال ". وحل ابملكان حال وُحلواًل  ]حلل[

كان الذي حَتُلُُّه. وَحَلْلُت القوَم وَحَلْلُت هبم مبعىًن. واحلَلُّ: ُدْهُن الِسمسم. واحِللُّ امل وحَمَالًّ. واملََحلُّ أيضاً:
( تلك احلالل ومل يكن ليجعلها 1ابلكسر: احلالُل، وهو ضدُّ احلرام. وأما احلالل يف قول الراعى: وعريين )

 البن اخلبيثة خالقه فهو لقب رجل من بىن منري.



_________ 
 : " وعريين تلك "، يف بعض النسخ: " وعريين االبل "وله( ق1)

(4/1672) 

 

يضاً: ما جاوز احلََرَم. ويقال ( . واحِللُّ أ1ورجل حل من االحرام، أي َحالٌل. يقال: أنت ِحلٌّ، وأنت ِحْرٌم )
( : لقد 2قال الشاعر )أيضاً: ِحالًّ، أي استثن. و " اي حالف اذكر ِحالًّ ". وقوٌم ِحلٌَّة، أي نُزوٌل وفيهم كثرٌة. 

( وكذلك حيٌّ ِحالٌل. قال زهري: حِلَيٍ  ِحالٍل يـَْعِصُم 3كان يف َشْيباَن لو كنَت عاملا قباب وحى حلة ودراهم )
 مَرهم إذا طَرقْت إحدى الليايل مبعظمِ الناَس أ

_________ 
كر االزهرى يف حلل أنه يقال ( قال يف املختار: قلت مل يذكر اجلوهرى يف حرم: أن احلرم مبعىن احملرم. وذ 1)

 رجل حل وحالل، وحرم وحرام، وحمل وحمرم.
 ( يف نسخة زايدة: " االعشى ".2)
لقصيدة المية وأوهلا: أقيس بن مسعود قيس بن خالد وأنت امرؤ ( قال ابن برى: وصوابه " وقبائل " الن ا3)

تفيض الذى ترى وىف كل عام حلة يرجو شبابك وائل ولالعشى قصيدة ميمية يقول فيها: طعام العراق املس
 ودراهم وحلة هنا مضمومة احلاء

(4/1673) 

 

تاع رحل البعري، ويروى وأما قول االعشى: وكأهنا مل تلق ستة أشهر ضرا إذا وضعت إليك حالهلا فيقال: هو م
مَبَحلَّة صدٍق. واملََحلَُّة: ابجليم. واحلِلَُّة أيضاً: مصدر قولك َحلَّ اهْلَْدُي. ويقال أيضاً: هو يف ِحلَِّة صدٍق، أي 

منِزُل القوِم. ومكاٌن حِمْالٌل، أي حَيُلُّ به الناس كثريًا. وقوله تعاىل: }حىت يبلغ اهلَْدُي حمله{ هو املوضع الذى 
حىت   حرفيه. وحمل الدين أيضا: أجله. قال أبو عبيد: احلَُلُل: بُروُد اليمن. واحلُلَُّة: إزاٌر ورداٌء، ال تسمَّى ُحلَّةً ين

تكون ثوبني. واحلليل: الزوج. واحلليلة: الزوجة. قال عنرتة، وحليل غانية تركت جمدال متكو فريصته كشدق 
 ( .1االعلم )

_________ 
زوج من النساء، الهنا غنيت بزوجها عن الرجال، وقيل البارعة اجلمال املستغنية بكمال ( الغانية: ذات ال1)



جمدال: ساقطا على االرض. متكو: تصفر. والفريصة: واحدة فريص العنق،  مجاهلا عن الرتين، وقيل غري ذلك.
 أوداجه. تقول منه: فـََرْصُتُه، أي أصبت َفريَصَتُه، وهو مقتل.

 (4 -صحاح  - 211)
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يب َحليَلَتُه إذا ال: ولسُت أبطلِس الَثوبني ُيصْ ويقال أيضاً: هذا َحليُلُه وهذه َحليَلُتُه، ملن حُيالُُّه يف داٍر واحدة. وق
هدأ النياُم يعين جارَته. واإلْحليُل: خمرُج البول، وخمرُج اللنب من الضرع والَثْدي. وَحلَّ لك الشئ حيل حال 

َغ لُّ ِحلًَّة وُحلواًل، أي بلوحالال، وهو ِحلٌّ ِبلٌّ أي ِطْلُق. وَحلَّ املُْحرُِم حيَِلُّ َحالاًل، وَأَحلَّ مبعىًن. وَحلَّ اهلدُي حيَِ 
املوضَع الذي حيَِلُّ فيه حَنُْرُه. وَحلَّ العذاُب حيَِلُّ ابلكسر، أي َوجب. وحَيُل  ابلضم، أي نزل. وقرئ هبما قوله 

ْيُن تعاىل: }فـََيِحلُّ عليكم َغَضيب{ . وأمَّا قوله تعاىل: }أو حَتُلُّ قريبا ومن دارهم{ فبالضم، أي تنِزل. وَحلَّ الدَ 
( : فما حل من جهل حىب حلمائنا وال 1 املرأُة، أي خرجْت من عدهتا. وأما قول الشاعر )حيَِلُّ ُحلواًل. وَحلَّتِ 

 قائل املعروف فينا يعنف
_________ 

 ( يف نسخة زايدة: " الفرزدق "1)

(4/1674) 

 

ل: مسعنا من ينشده كذا. قا أراد حل على ما مل يسمَّ فاعُله فطرح كسرة الالم االوىل على احلاء. قال االخفش:
وبعضهم ال يكسر احلاء ولكن يشمها الكسر، كما يروم يف قيل الضم. وكذلك لغتهم يف املضعف، مثل رد 
وشد. وأحللته، أي أنزلته. قال أبو يوسف: املُِحلَّتاِن: الِقْدُر والرحى. قال: فإذا قيل املُِحالَُّت فهي الِقْدُر، 

بُة. أي َمن كان عنده هذه األدواُت َحلَّ حيث شاء، وإال الفأس، والقد احة، والقر والرحى، والدلو، والَشفرة، و 
فال بدَّ له من أن جياوَر الناس ليستعري منهم بعض هذه االشياء. وأنشد: ال يعدلن أاتويون تضرهبم نكباء صر 

ويروى: " ال  أبصحاب احملالت أي ال يعدلن أاتويون أحدا أبصحاب احملالت، فحذف املفعول وهو مراد.
ى ما مل يسمَّ فاعُله، أي ال ينبغى أن يعدل. وأحللت له الشئ، أي جعلته له حالال. يقال أحللت يعدلن " عل

 املرأة لزوجها. وأحل املُْحرُم: لغة يف َحلَّ. وَأَحلَّ، أي خرج إىل احِللِ ، أو من ميثاق كان عليه. ومنه قول زهري:



(4/1674) 

 

ة ومن ال ذمة له. وأحللنا، أي دخلنا يف شهور احِللِ . ( * أي من له ذم1* وكم ابلقنان من حمل وحمرم )
 ( :2وَأْحَرْمنا، أي دخلنا يف شهور احلُُرِم. وَأَحلَِّت الشاة، إذا نزل اللنُب يف ضرعها من غري نتاج. قال الثقفى )

ِبَق مل يَغَرم. الداخُل بني املرتاِهَنني إن َسبق أَخذ، وإن سُ ( * واحمللل يف السبق: 3حتل هبا الطروقة واللجاب )
واملَُحلِ ُل يف النكاح، هو الذي يتزوَّج املطل قة ثالاثً حىتَّ حتل للَزوج األول. وَأَحلَّ بنفسه، أي استوَجَب العقوبة. 

قاانة البياض بصفرة غذاها ومكاٌن حُمَلٌَّل، إذا أكثر الناس به احللول. قال امرؤ القيس يصف جارية: كبكر امل
 الهنم إذا أكثروا به احللول كدروه. منري املاء غري حملل
_________ 

 ( صدره:1)
 جعلن القنان عن ميني وحزنة * وقوله " ابلقنان " هو جبل لبىن أسد.

 ( الثقفى، يعىن أمية بن أىب الصلت الثقفى.2)
 ( صدره:3)

 غيوث تلتقي االرحام فيها:

(4/1675) 

 

استحل الشئ، أي عده حالال. َل يف ميينه، أي استثىن. و وعىن ابلبكر درة غري مثقوبة. واحتل، أي نزل. وحَتَلَّ 
وحلحلت القوم، أي أزعجتهم عن موضعهم. وَحْلَحْلُت ابلناقة، إذا قلت هلا: َحْل ابلتسكني، وهو زجر للناقة. 

 وحوب: زجر للبعري، وحل أيضا ابلتنوين يف الوصل. قال رؤبة:
 ( :2ل. قال الشاعر )( * وحتلحل عن مكانه، أي زا1وطول زجر حبل وعاج )

( * واحلالن: اجلدى، نذكره يف ابب النون. والتحليل: ضد التحرمي. تقول: 3 ذو اهلضبات ال يتحلحل )ثـَْهالنُ 
ِر ما ْل إال بَقدْ َحلَّْلُتُه حَتْلياًل وحتَِلًَّة، كما تقول َغرََّر تْغريرًا وَتِغرًَّة. وقوهلم: ما فعلُته إالَّ حتَِل َة الَقَسِم، أي مل أفعَ 

 مل أابلغ. ويف احلديث: " ال ميوُت للمؤمن ثالثة أوالٍد فتمسَّه النارَحلَّْلُت به مييين و 
_________ 

 ( قبله:1)



 ما زال طول الرعى والتناجى
 ( هو الفرزدق.2)
 ( صدره:3)

 فارفع بكفك إن أردت بناءان * وقال ابن برى: صوابه: " ثهالن ذا اهلضبات "، ابلنصب

(4/1675) 

 

نُكْم إالَّ واِرُدها كان على رَبِ َك َحْتماً ال حتَِلََّة القسم " أي قْدر مايرب هللا تعاىل قسمه فيه بقوله تعاىل: }وإْن مإ
 ( :1َمْقِضيَّا{ ، مث قيل لكلِ  شئ مل يبالغ فيه حتليل. يقال: ضربته حتليال. ومنه قول كعب بن زهري )

مناسم الناقة على االرض من غري مبالغة. وقال اآلخر: أرى إبلى ( * يريد وقع 2أبربع وقعهن االرض حتليل )
ُ عافت جدود فلم تذ ق هبا قطرة إال حتلة مقسم قال الفراء: احلََلُل يف البعري: َضْعٌف يف عرقوبه، فهو َأَحلُّ َبنيِ 

وٌم يف كلِ  شئ إال يف احلََلِل. فإن كان يف الركبة فهو الَطَرُق. واأَلَحلُّ: الذي يف رِْجله اسرتخاٌء، وهو مذم
 (3الذئب. قال الشماخ )

_________ 
 ن برى: ومثله لعبدة بن الطبيب.( يف اللسان: قال اب1)
 ( هو بتمامه. ختفى الرتاب أبظالف مثانية يف أربع مسهن االرض حتليل2)
 ( يف اللسان: " قال الطرماخ ". وىف ديوان الشماخ مل أجد هذا البيت3)

(4/1676) 

 

واحلالحل: السيِ ُد  ( حييل، أي يقيم حوال.1الذئب اال حل وقوته ذوات اهلوادى من مناق ورزح )حييل به 
 الركنُي، واجلمع احَلالِحُل ابلفتح.

ُلُه مَحْاًل. ومنه قوله تعاىل: }فإنه حيمل يوم القيامة وزرا. خالديَن فيه وساَء  ]محل[ محلت الشئ على ظهرى َأمحِْ
َلْت مَحْاًل خفيفًا{ . قال { ، أي ِوْزرًا. ومَحََلِت املرأة والشجرة محال. ومنه قوله تعاىل: }محََ هلم يوَم القيامة مِحْالً 

ابن السكيت: احلَْمُل ما كان يف بطٍن أو على رأس شجرٍة. واحِلْمُل ابلكسر: ما كان على ظهٍر أو رأٍس. يقال: 
ال هذا نعٌت ال يكون إال لالانث. ومن قال حاملة امرأة حاِمٌل وحاِمَلٌة، إذا كانت ُحْبلى. فمن قال حاِمٌل ق

حاِمَلٌة. وأنشد الَشيباين لعمرو بن حسَّان: مَتَخََّضِت املَنوُن له بيوٍم أىن ولكلِ  حاملة متام بناه على مَحََلْت فهي 



(2) 
_________ 

 ( يف اللسان: " ذوات املرادى ". واهلوادى: االعناق.1)
 ( قبله: =2)

(4/1676) 

 

ى حاملة ال غري، الن اهلاء إمنا تلحق للفرق، فأما ماال يكون محلت شيئا على ظهرها أو على رأسها فه فإذا
للمذكر فقد استغىن فيه عن عالمة التأنيث، فإن أتى هبا فإمنا هو على االصل. هذا قول أهل الكوفة، وأما 

رأة أمي، ورجل عانس وامرأة عانس، أهل البصرة فإهنم يقولون هذا غري مستمر، الن العرب تقول رجل أمي وأم
الشرتاك، وقالوا امرأة مصبية وكلبة جمرية، مع غري االشرتاك. قالوا: والصواب أن يقال: قوهلم حامل وطالق مع ا

وحائض وأشباه ذلك من الصفات الىت ال عالمة فيها للتأنيث فإمنا هي أوصاف مذكرة وصف هبا االانث، كما 
ابن دريد أن مَحَْل الشجر فيه لغتان:  أو صاف مؤنثة وصف هبا الذ كران. وذكر أن الربعة والراوية واخلجأة

 الفتُح والكسر. واحلََمَلُة ابلتحريك: مجع احلاِمِل، يقال هم محلة العرش ومحلة القرآن.
_________ 

لركام وكسرى = أال اي أم قيس ال تلومى وأبقى إمنا ذا الناس هام أجدك هل رأيت أاب قبيس أطال حياته النعم ا
 اقتسم اللحام إذ تقسمه بنوه أبسياف كما

(4/1677) 

 

: يقال مَحَْلُت على بين فالن، إذا َأرَّْشَت بينهم. ومَحََل على نفسه يف ومحل عليه يف احلرب مَحَْلًة. قال أبو زيد
واحتمك، مبعىن. قال الشاعر: السري، أي َجَهَدها فيه. ومَحَْلُت به مَحَاَلًة ابلفتح، أي َكَفلُت. ومَحَْلُت إدالله 

ُل وقالت فلم ُأِجْب َلَعْمُر أبيها إنَّين َلظَلوُم واحلَ  َمُل: الرَبَُق، واجلمع احلُْمالُن. واحلََمُل: أول َأَدلَّْت فلم َأمحِْ
( : كالسحل البيِض َجال َلْوهنا. َسحُّ جِناِء احلمل االسول والنجاء: السحاب نشأ يف 1الربوج. قال الشاعر )

ٍل، وكذلك وء احلمل. وأمحلته، أي أغنته على احلَْمِل. وَأمْحََلِت الناقُة فهي حُمِْمٌل، إذا نزل لبُنها من غري َحبَ ن
ا. وحَتَمَّلوا املرأة. واْسَتْحَمْلُتُه، أي سألته أن حَيِْمَلين. ومَحَّْلُتُه الرسالة، أي كل فته مَحَْلها. وحَتَمََّل احلَماَلَة، أي مَحََله

 َتَملوا مبعىًن، أي اْرحَتَلوا. وحَتَاَمَل عليه، أي مال.واحْ 



_________ 
 ( املتنخل اهلذىل1)

(4/1677) 

 

ة. واملَُتحاَمُل قد يكون موضعاً ومصدرًا. تقول يف املكان: وحتاملت على نفسي، إذا تكلفت الشئ على مشق
اُمٌل. ويقال: ما على فالن حممل، مثال جملس، هذا ُمَتحاَمُلنا. وتقول يف املصدر: ما يف فالن ُمَتحاَمٌل، أي حتَ 

و السري الذى يقلده أي ُمعَتَمٌد. واملَْحِمُل أيضاً: واحد حَمَاِمِل احلاج. واحململ، مثال املرجل: عالقة السيف، وه
 املتقلد. وقد مسى ذوالرمة عرق الشجر بذلك، وهو على التشبيه، فقال:

( * واحلمالة ابلفتح: ما تـََتَحمَُّلُه عن القوم من الدية أو الَغراَمة. واحِلماَلُة 1َمِل )يثرن الُكباَب اجلَْعَد عن َمْْتِ حِمْ 
 (2ت هلم صدر احلمالة إهنا معاودة قيل الكماة نزال )ابلكسر: اسم فرس لطليحة االسدي. وقال يذكرها: عوي

_________ 
 ( صدره:1)

 َب من الرمل، أي جتعد.توخاه ابالظالف حىت كأمنا * الكباب ابلضم: ما َتَكبَّ 
 ( بعده: =2)

(4/1678) 

 

َمِل، واجلمع احلَماِئُل، هذا قول اخلليل. وقال األصمعي: مَحاِئُل واحلمالة أيضاً: ِعالقة الَسيف، مثل امِلحْ 
َتَمَل السيف ال واحَد هلا من لفظها، وإمنا واحدها حِمَْمٌل. واحلَموَلُة ابلفتح: اإلبل اليت حَتِمل، وكذلك كل ما اح

اء إذا كان مبعىن مفعول به. عليه احليُّ من محاٍر أو غريه، سواء كانت عليه االمحال أو مل تكن. وفعول تدخله اهل
واحلمولة ابلضم: اأَلمْحاُل. وأما احلُمول ابلضم بالهاء، فهى االبل الىت عليها اهلوادج كان فيها نساٌء أو مل 

 ير:َيُكْن. عن أيب زيد. واالمحال يف قول جر 
لذى حيمل من ( * قوم من بىن يربوع، هم ثعلبة وعمرو واحلارث. واحلميل: ا1أم من يقوم لشدة االمحال )

بلِده صغريًا ومل يوَلْد يف اإلسالم. واحلَميُل: ما مَحََلُه السيُل من الغُثاء. واحلَميُل: الكفيُل. واحلَميُل: الَدِعيُّ. قال 
 ليمنالكميت يعاتب قضاعة يف حتوهلم إىل ا

_________ 



 = فيوما تراها يف اجلالل مصونة ويوما تراها غري ذات جالل
 ( صدره:1)

 فرية من يودع وردان:أبىن ق

(4/1678) 

 

 نزلة احلميلعالم نـََزْلُتُم من غري فـَْقٍر وال ضراء م
ُة أيضاً. واحلَْوُل: السنُة. وكلُّ ذي حافِر أوَل سَنٍة  ]حول[ َحْويلٌّ، واألنثى َحْولِيٌَّة، واجلمع احلَْوُل: احليلُة والُقوَّ

. وحاَلِت الداُر، وحاَل الُغالُم، أي أتى عليه َحْوٌل. وحالِت القوُس  َحْولِيَّاٌت. وحاَل عليه احلَْوُل، أي مر 
ْت مبعىًن، أي انقلبْت عن حاهِلا اليت ُغِمَزْت عليها وحصل يف قاهِبا اعوجاُج. قال أبو ذؤيب: وحاَلْت واْسَتحالَ 

ْت هذه املرأُة، كالقوس اليت أصاهبا الَطلُّ كَ  َحْوِل القوِس طُلَّْت وُعطِ َلْت ثالاثً فأعيا َعْجُسها وظُهارُها يقول: تغري 
َنِدَيْت ونُزَِع عنها الوتر ثالَث س نني فزاغ َعْجُسها واعوجَّ. وحاَل يف مْت فرسه ُحؤواًل، إذا وَثَب وركب. فـَ

رهبا الفحُل فلم حَتِمل: وكذلك النخُل. وهي إبٌل ِحياٌل. وحاَل عن العهد ُحؤواًل: وحاَلِت الناقة ِحيااًل، إذا ض
 انقلَب. وحاَل لونه، أي تغريَّ واسود . عن أىب نصر.

(4/1679) 

 

الشئ بيىن وبينك، أي حجز. وحاَل إىل مكاٍن آخَر، أي حتو َل. وحاَل الشخص، أي حترَّك. وكذلك كلُّ  وحال
ه. ويقال: قعدوا َحْوَلُه وحواَلُه، وَحْولَْيِه وَحواَلْيِه، وال تقل َحوالِيِه بكسر الالم. وقعد ِحياَلُه ُمَتَحوِ ٍل عن حال

( : َلِقْحَن على حوٍل وصادْفَن َسْلوًة 1وُل ابلضم: احلِياُل. قال الشاعر )وحبياِلِه، أي إبزائه، وأصله الواو. واحل
ى " مُمَنَُّع " ابلنون. واحلوُل أيضاً: مجع حائل من النوق. يقال حائل حول من العيش حىت  ُكلُُّهنَّ مُمَتَُّع ويرو 

من الدواهي. قال ابن  وحولل، وقد فسرانه يف عائط عوط. ويقال أيضا: حوَلٌة من احلَُوِل، أي داهيةٌ 
ال أبو زيد: احلُوالُء: السكيت: احلََوالُء: اجلِلدُة اليت خترج مع الولد، فيها أغراٌس وفيها خطوٌط مُحٌْر وُخْضٌر. وق

املاء الذي خَيرج على رأس الولد إذا ُوِلَد. وفيها لغٌة أخرى احِلَوالُء. قال اخلليل: ليس يف الكالم ِفَعالُء ابلكسر 
 ال  ِحَوالُء َوِعَنباُء وِسرَياُء.ممدوٌد إ

_________ 
 ( يف نسخة زايدة: " ابن أمحر "1)



(4/1679) 

 

إلنساِن وَأْحواِلِه. واحلال: الطني االسود. وىف احلديث أن جربيل عليه السالم قال: " اَلُة: واحدُة حاِل اواحل
أخذت من حال البحر فحشوت فمه "، يعىن فرعون. واحلال: الدراجة الىت يذرج عليها الصىب إذا مشى، 

 َلُدْن فارَقُه. احلاُل واحلاُل: َجدَُّه صاعدًا ُمْنذُ وهي كالَعَجَلُة الصغرية. قال عبد الرمحن بن حسان: ما زاَل يـَْنمي 
الكارُة اليت حيِملها الرجُل على ظهره. وحاُل مِْت الفرِس: وسُط ظهرِه موضع الِلْبِد. واحلاِئُل: األنثى من ولد 

حائال  الناقة النه إذا نتج ووقع عليه اسم تذكري وأتنيث فإن الذ كر سقب، واالنثى حائل. يقال: نتجت الناقة
ل ذاك ما أرزمت أم حائل. والتحول: التنقل من موضٍع إىل موضع، واالسم احِلَوُل. ومنه قوله حسنة، وال أفع

تعاىل: }خالديَن فيها ال يـَْبغوَن عنها ِحَواًل{ . ويقال أيضاً: حَتَوََّل الرجُل، إذا محل الكارََة على ظهره. وحَتَوََّل 
ى ابحملال وتكلَّم به. وَأحاَل يف مْت فرسه مثل حاَل، قوب. وأحال الرجل: أتأيضاً، أي احتال من احليلة. عن يع

 أي وَثَب. وَأحاَل الرجُل، إذا حاَلْت إبُله فلم حتمل.

(4/1680) 

 

( : وكنَت كذئب الَسْوِء ملَّا رأى َدماً بصاحبه يوماً َأحاَل 1ل عليه ابلسوط يضربه، أي أقَبَل. قال الشاعر )وأحا
ثل: " جتن ب َروضًة وَأحاَل يعدو "، أي ترك اخِلْصب واختار عليه الَشقاء. على الَدِم أي أقبل عليه. ويف امل

َأْحَوَلْت: أتى عليها حول، وكذلك الطعام وغري، فهو حُميٌل. قال وَأحاَل عليه احلَْوُل: حاَل. وَأَحاَلِت الداُر و 
 الكميت:

ْبكاَك ابلُعُرِف امِلْنِزُل وما أنت والَطَلُل املُْحِوُل وقال ( * وقال يف املُْحوِل: أَأَ 2َأمَلْ تـُْلِمْم على الطََلِل املُحيِل )
 ر  فوق اإلْتِب منها الثرا( : من القاِصراِت الَطْرِف لو َدبَّ حُمِْوٌل من الذَ 3آخر )

_________ 
 ( هو الفرزدق.1)
 االابرق من حقيل( وأنشد ابن برى لعمر بن جلأ التيمى )ال للكميت( : أمل تلمم على الطلل احمليل بغريب 2)
 ( يف نسخة زايدة: " امرؤ القيس "3)

(4/1680) 

 



ل عليه بدينه، واالسُم احلَواَلُة. وَأحاَل الرجل ابملكان وَأْحَوَل، أي أقام به َحْواًل. عن الكسائي. وَأحاَل وأحا
 املاَء من الدلو، أي صبَّه وقـََلبها. ومنه قول لبيد:

ني ( * وحاَوْلُت الشئ، أي أردته. واالسم احلويل. قال الكميت: وذات امس1حُييلوَن الِسجاَل على الِسجاِل )
وااللوان شىت حتمق وهى كيسة احلويل يعىن الرمخة. وَحوََّلُه فـََتَحوََّل، وَحوًَّل أيضاً بنفسه، يتعدَّى وال يتعد ى. 

( يعىن حتول. هذا 2قرن الضحى يتنصر ) قال ذو الرمة يصف احِلرابء: إذا َحوََّل الِظلُّ الَعِشيَّ رأيَته َحنيفاً ويف
اعل وفتحت " العشى " على الظرف. ويروى: " الظل العشى " على أن إذا رفعت " الظل " على أنه الف

 يكون العشئ هو الفاعل والظل مفعول به.
_________ 

 ( يف نسخة أول البيت:1)
 كأن دموعه غراب سناة

 اجلذل إال أنه ال يكرب ( قبله: يظل هبا احلرابء للشمس مائال على2)

(4/1681) 

 

الة: احليلة. يقال: " املرء يَعِجُز ال احملاَلُة ". وقوهلم: ال حمالة، أي البد. يقال: املوت آت ال حَماَلَة. ورجٌل واحمل
ٌل ُحوٌَّل، ُحَوَلُة، مثال مُهََزٍة، أي حمتاٌل. قال الفراء: يقال: هو َأْحَوُل منك، أي أكثر حيلًة. وما َأْحَوَلُه. ورج

ويل األمور. وهو ُحوَّيلٌّ قـُلٌَّب. واْحتاَل من احليلة. واْحتاَل عليه ابلَدْيِن، من بتشديد الواو، أي بصرٌي بتح
احلَواَلِة. ورجٌل َأْحَوُل بني ِ احلََوِل. وقد َحِوَلْت عيُنُه واْحَولَّْت أيضاً، بتشديد الالم. وَأْحَوْلُتها أان. حكاه 

َتحاَل الكالُم مل ا َأحاَلُه، أي صار حُمااًل. واألرُض َحْلُت الشخَص، أي نظرت هل يتحرَّك. واسْ الكسائي. واْستَ 
ا اْسَتحاَلْت عن االستواء إىل الِعَوِج. وكذلك  املُْسَتحيَلُة اليت يف حديث جماهٍد، هي اليت ليست مبستويٍة، ألهنَّ

 القوس.
 (4اح صح 212ُة ابلكسر: االسُم من االحتيال، )احليلة ابلفتح: املعزى الكثرية. واحلِيلَ  ]حيل[

(4/1681) 

 

وهو من الواو، وكذلك احليل واحلول. يقال: ال حيل وال قوة، لغة يف حول. قال الفراء: يقال هو َأْحَيُل منك، 
عىن ال اْحتياٌل وال حمال، مبأي أكثر ِحيَلًة. وما َأْحيَـَلُه لغة يف ما َأْحَوَلُه. قال أبو زيد: يقال ما له حَيلٌة وال حَماَلٌة و 



 واحد.
 فصل اخلاء

اخلَْبُل ابلتسكني: الفساُد، واجلمع ُخبوٌل. يقال: لنا يف بين فالن ِدماٌء وُخبوٌل. فاخلُبوُل: قطُع األيدي  ]خبل[
بَـَلُه، إذا واألرجل. واخلَبُل، ابلتحريك: اجِلنُّ. يقال: به خبل، أي شئ من أهل األرض. وقد َخبَـَلُه وَخبـََّلُه واْختَـ 

 أو عضوه ورجٌل خُمَبٌَّل، كأنَّه قد قطعت أطرافه. وخمبل: اسم شاعر من بىن سعد. ودهر خبل، أي أفسَد عقَلهُ 
ملتو على أهله. وخمبل، بكسر الباء: اسٌم للدهر. قال احلارث بن حل زة. َفَضعي ِقناَعِك إن ريب خمبل أفىن 

 الفساد.ناٌء واخلَباَل أيضاً: َمَعدَّا ويقال: فالن َخباٌل على أهله، أي عَ 

(4/1682) 

 

وأما الذى يف احلديث: " من قفا مؤمنا مبا ليس فيه وقفه هللا تعاىل يف ردغة اخلبال حىت جيئ ابملخرج منه " 
( : اسم 1د )فيقال: هو صديد أهل النار. قوله " قفا " أي قذف. والردغة: الطينة. واخلبال الذى يف شعر لبي

ملال، إذا أعرته انقة لينتفع أبلباهنا وأو ابرها، أو فرساً يغزو عليه، وهو مثل اإلكفاء. ومنه قول فرس. وأخبلته ا
 زهري:

 (2هنالك إن يستخبلوا املال خيبلوا )
 ( وخاتـََلُه، أي خدَعه. والتخاتل: التخادع.3َختَـَلُه ) ]ختل[
 ُة ابلتحريك.ة والعانِة، وكذلك اخلَثـَلَ َخثـََلُه البطِن: ما بني الُسر   ]خثل[

 اخَلَجُل: التحريُُّ والَدَهُش من االستحياء. وقد خجل حجال وأخجله غريه. ]خجل[
_________ 

 ( وهو قوله: تكاثر قرزل واجلون فيها وحتجل والنعامة واخلبال1)
 ( يف نسخة بقية البيت:2)

 وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا
 ب ضرب( ختله من اب3)

(4/1682) 

 



يضا: سوء احتمال الِغىن. ويف احلديث: " إذا َشِبْعُْتَّ َخِجْلُْتَّ "، أي َأِشْرُتنَّ وَبِطْرُتنَّ. ورجٌل َخِجٌل وبه واخلجل أ
: املكاُن الكثرُي العشِب امللتفِ  وىف حديث أىب هريرة رضى هللا عنه: " أن رجال َخْجَلٌة، أي حياٌء. واخَلِجلُ 

 ( .1شب فوجد أينقه فيه )ضلت له أينق فأتى على واد خجل مغن مع
امرأٌة َخْداَلُء بيِ نة اخَلَدِل واخلَداَلِة، وهي املمتلئة الساقني والذراعني. وكذلك اخِلْدملُ ابلكسر، وامليم  ]خدل[

 ة. قال الراجز: ليست بكرواء ولكن خدمل وال بزالء ولكن ستهم ويقال: خُمََلَخُلها َخْدٌل، أي ضخٌم.زائد
ِخْذالانً، إذا ترك عونَه وُنْصَرَتُه. قال األصمعي: إذا ختل ف الظيُب عن القطيع قيل: خذل.  (2َخَذَلُه ) ]خذل[

 ( يصف فرسا3قال الشاعر )
_________ 

 اخليجل من النساء: البذية الصخابة ". ومل يذكر يف القاموس.( يف نسخة بعده: " و 1)
 ( خذل خيذل.2)
 ( عدى بن زيد3)
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املستقى خذلت عنه العراقى فاجنذم أي ابينته العراقى. ويقال: خذلت الوحشية، إذا قامت فهو كالدلو بكف 
 مقلوب، الهنا هي املرتوكة. وختاذلت مثله. وخَتَاَذَلْت رِْجالُه، أي َضُعفتا. قال األعشى:على ولدها. ويقال هو 

أي محلهم على ِخْذالَنِِه. وخَتاَذلوا، أي َخَذَل  ( * وَخذََّل عنه أصحابَه خَتْذياًل،1وَخذوِل الرِْجِل من غري َكَسْح )
 خيذل. بعُضهم بعضاً. ورجٌل خذلة، مثال مهزة، أي خاذل ال يزال

 اخِلْذِعُل، ابلكسر: املرأُة احلمقاُء. ]خذعل[
_________ 

 ( صدره:1)
 ضاحات الربحبني مغلوب نبيل جده * ويروى: " كرمي جده ". وقبله: فرتى القوم نشاوى كلهم مثل ما مدت ن

(4/1683) 

 

 ًا، ابلدال والذال مجيعا.اخلَْرَدُل معروٌف، الواحدة َخْرَدَلٌة. وَخْرَدْلُت اللحَم، أي قط عته صغار  ]خردل[
 اخِلْرِمُل ابلكسر: املرأة احلمقاء، مثل اخلذعل. ]خرمل[



القوم، مثل اْختَـَزَعُه. واخلَْوَزيل اخنزل الشئ، أي انقطع. واالْخِتزاُل: االقتطاُع. يقال: اْختَـَزَلُه عن  ]خزل[
َزيل: ِمْشيٌة فيها تـََفكٌُّك، مثل اخلَْوزِري واخليزرى.  واخلَيـْ

 َخْزَعَل يف ِمشيِته، أي عرج. وقال يصف انقته: ]خزعل[
عال، أي ظلع. قال الفراء: وليس يف الكالم فعالل مفتوح الفاء من ( * وانقة هبا خز 1مىت أرد شدهتا ختزعل )

 ت التضعيف إال حرف واحد، يقال: انقة هباغري ذوا
_________ 

 ( قبله:1)
 ورجل سوء من ضعاف االرجل:

(4/1684) 

 

خزعال، إذا كان هبا ظلع. وزاد ثعلب " قهقار "، وخالفه الناس وقالوا: هو قهقر. وزاد أبو مالك " قسطال 
 والقلقال.، وهو الغبار. فأما يف املضاعف ففعالل فيه كثري، حنو الزلزال ( "1)

: اخلَُزْعِبُل: األابطيُل. واخلز عبيلة: ما أضحكت به القوم. يقال: هات بعض خز  ]خزعبل[ قال اجلرميُّ
 عبيالتك.
وٌل. ورجاٌل ُخسٌَّل وُخسَّاٌل، املَْخسوُل: املرذوُل، ابخلاء واحلاء مجيعاً. ورجٌل خُمَسٌَّل ابلتشديد، أي مرذ ]خسل[

 وَجْوزاُؤها وحنُن الِذراعاِن وامِلْرَزُم وأنتم كواكُب خَمْسوَلٌة ُترى يف السماء وال تعلم أي ضعفاء. وقال: وحنن الثـَُرايَّ 
 ويروى: " مسخولة ".

كميت: َيْسَتْخرُِج اخَلْشُل: املُْقُل اليابُس، ويقال َنوى املُْقل. وكذلك اخَلَشُل ابلتحريك. قال ال ]خشل[
 ها يف َمْوِجِه اخلشلاحلشراِت اخُلْشَن رَيِ قها كأنَّ َأْرُؤسَ 

_________ 
 ( وزاد يف القاموس: " خرطال "1)

(4/1684) 

 

الواحدة خشلة وخشلة. ويقال لرءوس األسورة واخلالخيل: َخْشٌل وَخَشٌل. وقال بعضهم: اخلشل: الردئ من 
 كل شئ. وقد ختشل. قال أبو عمرو: اخلنشليل: املاضي.



ن ذي خُياِطُر عليه. وخَتَاَصَل القوُم، أي َتراَهنوا يف الرمي. يقال: أحرز فالاخَلْصُل يف الِنضال: اخَلَطُر ال ]خصل[
َخْصَلُه وأصاب َخْصَلُه، إذا َغَلب. وَخَصْلُت القوم َخْصاًل وِخصااًل: َفَضْلتُـُهْم. قال الكميت ميدح رجاًل: 

ا واخَلْصَلُة: اخلَلَُّة. واخُلْصَلُة ابلضم: َلِفيَفٌة من َشَعٍر. َسبَـْقُت إىل اخَلرْياِت كلَّ ُمناِضٍل وَأْحَرَز ابلَعْشِر الِوالِء ِخصاهلَ 
ُل: أطراُف الشجر املتد لية واخلصيلة: كل حلمة على َحْيزِها من حلم الفخذين والَعُضَدين. وامِلْخَصُل: واخُلصَ 

 السيُف القاِطُع، لغٌة يف املقصل.

(4/1685) 

 

شئ خضل، أي َرْطٌب. واخَلِضُل: النباُت الناعُم. واخَلضيَلُة: أخضلت الشئ فهو خمضل، إذا بللته. و  ]خضل[
الروضة. واخضل الشئ اخضال ال، واخضوضل أي ابتل. واخضألت الشجرة اخضيال ال، إذا كثرت أغصاهنا 

( يعىن 1االمور البجاراي ) وأوراقها. وقول مرداس الدبريى: إذا قلُت إن  اليوَم يوُم خضلة وال شرز ال قيت
 نضارة العيش.اخلصب و 

أذٌن َخْطالُء بي نة اخَلَطِل، أي مسرتخية. وثـَلٌَّة ُخْطٌل، وهي الغنم املسرتخيُة اآلذاِن، وكذلك الكالُب،  ]خطل[
ملنطُق ومنه مسِ ي اأَلْخَطُل. ورُْمٌح َخِطٌل، أي مضطرٌب. ورجٌل جواٌد َخِطٌل، أي سريُع اإلعطاء. واخَلَطُل: ا

 الفاسد املضطرب. وقد خطل
_________ 

 ( قبله: أداورها كيما تلني وإنين اللقى على العالت منها التماسيا الشرز: الغلظ. والتماسى: الدواهي1)

(4/1685) 

 

يف كالمه ابلكسر خطال وأخطل، أي أفحش. واخليطل: السنور. واخلنطول: الذكر الطويل، والقرن الطويل. 
ْبَدَلْت هبا َخناطيَل واخلنطولة: واحدة اخلناطيل، وهى ُقْطعان البَقر.  قال ذو الرمة: َدَعْت َميََّة اأَلْعَداُد واْستـَ

ِعنِي ُخذَِّل استبدلت هبا، يعين منازهلا اليت تركتها. واألعداُد: املياُه اليت ال تنقطع. وكذلك اخلَناطيُل آجاٍل من ال
ا مزعفرا وهى خناطيل ( : تظل يوم ورده1من اإلبل. قال سعد بن زيد مناة خياطب أخاه مالك بن مناة )

 جتوس اخلضرا
َعُل: قميٌص ال ُكمَّْي له، وإمنا أسق ]خعل[ طت النون من كمني لالضافة، الن الالم كاملقحمة ال يعتد هبا يف اخلَيـْ

( : أابملوت الذى ال بد أىن 2مثل هذا املوضع، كقوهلم: ال أابلك، وأصله ال أابك. أال ترى إىل قول الشاعر )



 وفيينمالق ال أابك خت
_________ 

 ( وكان مالك قد أعرس ابلنوار.1)
 ( أىب حية النمريي2)
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وكقولك: ال عبدى لك، النه مبنزلة ال عبذيك. وال حتذف النون يف مثل هذا إال عند الالم دون سائر حروف 
 اخلفض، الهنا ال أتتى مبعىن االضافة. وتقول: خيعلته فتخيعل، أي ألبسته اخليعل فلبسه.

اخَللُّ معروٌف. واخَللُّ: طريق يف الرمل، يذكر ويؤنث. يقال َحيَُّة َخلٍ ، كما يقال أفعى َصِرميٍَة. واخَللُّ:  ]خلل[
 ( :1الرجُل النحيُف املُْخَتلُّ اجلسم، ومنه قول الشاعر )

ال خرَي فيه ، أي ( * واخلل: الثوب الباىل. قال أبو عبيد: ما فالن خَبلٍ  وال مَخْرٍ 2إن جسمي بعد خايل خلل )
 وال شر. وأنشد للنمربن تولب: هال سألت بعادايء وبيته واخلل واخلمر الىت مل متنع ويروى: " الذى مل مينع ".

_________ 
 ( يف نسخة زايدة: " الشنفرى ابن أخت أتبط شرا ".1)
 ( أول البيت:2)

 فاسقنيها اي سواد بن عمرو:
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: احلاجُة والفقُر. واخلَلَُّة: اْبُن خماض، عن االصمعي. يقال: أاتهم بقرص كأنه فرسن واخللة: اخلصلة. واخلَلَّةُ 
م اسدد خلته، أي الثلمة الىت ترك. واخللة: اخلمر احلامضة. قال خلة، واالنثى خلة أيضا. ويقال للميت: الله

 لون ماء اللحم النئ، أبو ذؤيب: عقار كماء النئ ليست خبمطة وال خلة يكوى الشروب شهاهبا يقول: هي يف
وليست كاخلمطة الىت مل تدرك بعد، وال كاخللة الىت جاوزت القدر حىت كادت تصري خال. واخللة ابلضم: ما 

من النبت. يقال: اخلُلَُّة ُخبز اإلبل واحلَْمُض فاكهتها، ويقال حلمها. وإذا نسبت إليها قلَت بعرٌي ُخلِ يٌّ َحال 
قال: وأرٌض خمُِلٌَّة: كثرية اخلَل ِة ليس هبا مَحٌْض. واخلُلَُّة: اخلليل، يستوى فيه املذكر وإبٌل ُخلِ يٌَّة، عن يعقوب. 

 (1لك خليل بني اخللة واخللولة. وقال )واملؤنث، ألنَّه يف اأًلصل مصدر قو 



_________ 
 ( أوفن بن مطر املازىن1)
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على ِخالٍل، مثل قـُلٍَّة وِقالٍل. واخلِلَُّة ابلكسر: واحدة ( وقد مجع 1أال أبلغا خلىت جابرا أبن خليلك مل يقتل )
ِخَلِل السيوف، وهى بطائن كانت تغسى هبا أجفاُن السيوف منقوشٌة ابلذهب وغريه. وهي أيضاً سيوٌر تـُْلَبُس 

لتحريك: الُفرجُة بني ني األسنان. واخِللُّ: الُودُّ والصديُق. واخلََلُل ابظهوَر ِسَييت القوس. واخلِلَُّة أيضاً: ما يبقى ب
الشيئني، واجلمع اخلالل، مثل جبل وجبال. وقرئ هبما مجيعا قوله تعاىل: }فرتى الودق خيرج من خالله{ و 

عود الذي }خلله{ ، وهى فرج يف السحاب خيرج منها املطر. واخللل أيضاً: فساٌد يف األمر. واخِلالُل: ال
 ، واجلمع االخلة. وىف احلديث: " أذا اخلالل نبايع ".يـَُتَخلَُّل به، وما خُيَلُّ به الثوُب أيضاً 

_________ 
َر يـَْومي فلم يعجل راجع ذيل االماىل ص 1)  . وفيها " ختطأت "91( بعده: ختاطأت النـَّْبُل أحشاءه وُأخِ 
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 واخلالل أيضا: املخالة واملصادقة، ومنه قول امرئ القيس:
َخليلٌة. واخلَليُل:  ( * واخَلالُل، ابلفتح: البلُح. واخلَليُل: الصديُق، واألنثى1يل )ولسُت مبَْقليِ  اخِلالِل وال قا

الفقرُي املُْخَتلُّ احلاِل. قال زُهري: وإْن أاته َخليٌل يوم َمْسَغَبٍة يقول ال غائٌب مايل وال َحرُِم واخلالَلُة ابلضم: ما 
و َمَثٌل. َخَلَلُه وُخَلَلُه، أي ما خيرجه من بني أسنانه إذا خَتَلََّل. وهيقع من الَتَخلُِّل. يقال: فالن أيكُل ُخاللََتُه و 

( : وكيف ُتواِصُل من َأْصَبَحْت ِخالَلُتُه كأيب َمْرَحِب وأبو 2واخلالَلُة واخَلالَلُة واخِلالَلُة: الصداقُة واملود ُة وقال )
مواعيُد عرقوٍب ". قال الكسائي: َخلَّ حلُمه خيَِلُّ  مرحب: ُكنيُة الظلِ ، ويقال هو كنيُة ُعرقوٍب الذي قيل فيه "

 واًل، أي قل  وحنف.َخالًّ وُخل
_________ 

 ( يف نسخة أول البيت:1)
 صرفت اهلوى عنهن من خشية الردى

 ( يف نسخة زايدة " النابغة اجلعدى "2)
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. ومنه قول الشاعر )وذكر اللحياىن يف نوادره: َعمَّ فالن يف دعائه وَخلَّ وَخلََّل، أ  ( :1ي خصَّ
بت حرجوجا وجمدت معشرا ختريهتم فيما أطوف وأسأل بىن ( * وقال أوس: فقر 2أَْبِلْغ ِكالابً وَخلِ ْل يف سراهتم )

مالك أعىن بسعد بن مالك أعم خبري صاحل وأخلل وخللت لسان الفصيل أخله، إذا شققَته لئال  يرتضع وال 
يس: فكرَّ إليه مبرباته كما خلَّ ظهر اللسان اجملر وفصيل خملول، أي مهزوٌل. يقدر على املص. قال امرؤ الق

م كانوا خيُلَّوَن الفصيل لئال  يرتضع فيُـْهَزُل  ويف احلديث: قاً أاته بفصيٍل خَمْلوٍل ". ويقال: أصله أهنَّ " أن ُمَصدِ 
 (3لذلك. واخَللُّ: َخلَّك الكساَء على نفسك ابخِلالِل. وقال )

_________ 
 ( هو أفنون التغليب.1)
 ( عجزه:2)

 يف شعره " أبلغ حبيبا ". أن الفؤاد انطوى منهم على دخن * قال ابن برى: والذى
 ( أنشده بندار3)
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سألتك إذ خباؤك فوق تل وأنت ختله ابخلل خال وَخلَّ الرجُل: افتقَر وذهب مالُه. وكذلك أخل به. يقال: 
أي رعيتها يف اخلُلَِّة. وَأَخلَِّت النخلُة، إذا أساءت احلمَل،  ا أحوَجَك. وَأْخَلْلُت اإلبل،َأَخلََّك إىل هذا، أي م

حكاه أبو عبيد. وأان أظنُّه من اخَلالِل: كما يقال أبلَح النخُل وأرطَب. وَأَخلَّ الرجل مبركزه، أي تـَرَكه. واْخَتلَّ 
أحدكم ال َيدري مىت خُيَْتلُّ   عنه: " عليكْم ابلِعلم فإن  إىل الشئ، أي احتاج إليه. ومنه قول ابن مسعود رضي هللا

إليه " أي مىت حَيتاج الناس إىل ما عنده. واْخَتلَّ جسُمه، أي ُهِزَل. واْختَـلَُّه بسهٍم، أي انتظمه. وخَتَلََّل ابخِلالِل 
ُت القوَم، إذا دخلَت بني بعد األكل. وختلل الشئ، أي نفذ. وختلل املطر، إذا خصَّ ومل يكن عام اً. وخَتَلَّلْ 

 هم وخالهلم. واخللخال: واحد خالخيل النساء. واخلَْلَخُل لغٌة فيه، أو مقصور منه. وقال:خلل

(4/1689) 

 



* براقة اجليد صموت اخللخل * والتخليل: اختاذ اخَللِ ، وخَتْليُل اللحيِة واألصاِبع يف الوضوء. فإذا فعل ذلك 
 ق يف العنق. قال:( . واخللل: عر 1قال: ختللت )

 (2مث إىل صلب شديد اخلل )
 اخلمل: اهلدب. واخلمل: الطنقسة. ومنه قول عمرو بن شاس: ]مخل[

( * أي جالسات على الطنافس. قال أبو صاعد: اخلَميَلُة: الشجُر اجملتمُع 3ظباُء الُسَليِ  واِكناٍت على اخلَْمِل )
 لشجرالكثيُف. وقال األصمعي: اخلَميَلُة: رملة تنبت ا

_________ 
 ( يف املختار: قلت مل يذكر اختل االمر مبعىن وقع فيه اخللل.1)
 ( بعده: وعنق يف اجلذع متمهل * وىف اللسان: " مث إىل هاد "2)
 ( صدره:3)

 (4 -صحاح  - 213وِمْن ظُُعٍن كالَدْوِم أشَرَف فوقها * )
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 ( : العرج. قال الكميت:1واخلمال )
قطع العرق. وأنشد الضباع مخاهلا * قال أبو عبيد: هو ظلع يكون يف قوائم االبل، فيداوى بإذا نسبت عرج 

لالعشى: مل تعطف على حوار ومل يقطع عبيد عروقها من مخال واخلامل: الساقط الذى ال نباَهة له. وقد مَخََل 
 ( خيمل مخوال. وأمخلته أان.2)

على أهله، أي يرعى عليهم. وخوله هللا الشئ، أي ملَّكه اخلائل: احلافظ للشئ. يقال: فالن خيوُل  ]خول[
ه. وقد خُ  ْلُت املاَل َأُخولُُه، إذا أحسنَت القيام عليه. يقال: هو خاُل ماٍل وخاِئُل ماٍل وَخْويلُّ ماٍل، أي َحَسُن إايَّ

وَّلُنا ابملوِعظة خمافة السآمة ". القيام عليه والَتَخوُُّل: التعهُُّد. ويف احلديث: " كان النيب صلى هللا عليه وسلم يـََتخَ 
 ابلنون، أي يتعهد ان. ورمبا قالوا: ختولت الريح االرض، إذا تعهدهتا.وكان االصمعي يقول: " يتخوننا " 

_________ 
 ( يف القاموس: وكغراب: داء يف مفاصل االنسان وقوائم احليوان يظلع منه. وقد مخل كعىن.1)
 ( مخل خيمل من ابب دخل2)

(4/1690) 



 

ت. وَخَوُل الرجِل: َحَشُمهُ  ، الواحد خائل. وقد يكون اخلول وختولت يف فالن خااًل من اخلري، أي َأَخْلُت وتومسَّ
واحد، وهو اسٌم يقع على الَعبد واألَمِة. قال الفراء: هو مجع خاِئٍل، وهو الراعي. وقال غريه: هو مأخوٌذ من 

مِ ، واخلاَلُة أختها. يقال: خاٌل بنيِ  اخلُُؤوَلِة. وبيين وبني فالن ُخُؤوَلٌة. الَتْخويِل، وهو التمليك. واخلاُل: أخو األ
قول: اْسَتِخْل خااًل غري خاِلَك، واْسَتْخوْل خاال عري خالك، أي اختذ. واالستخوال أيضا: مثل الستخيال. وت

 وكان أبو عبيدة يروي قول زهري:
( * واخلال: لواء اجليش. واخلال: نوع من الربود. قال الشماخ: وبردان 1ُهناِلَك إْن ُيْسَتْخَولوا املاَل خُيِْولوا )

( ماعز وخولة: اسم امرأة من كلب، شبب هبا 3( درمها على ذاك مقروظ من القد )2)من خال وسبعون 
 طرفة.

_________ 
 ( عجزه:1)

 وإن يسئلوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا
 ( يف ديوانه: " وتسعون ".2)
 " من اجللد " ( يف ديوانه:3)

(4/1690) 
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 الكتاب: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية
 هـ(393املؤلف: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف: 

 حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار
 بريوت -الناشر: دار العلم للماليني 



 م 1987 - هـ 1407بعة الطبعة: الرا
 6عدد األجزاء: 

 تاب موافق للمطبوع، وهو مذيل حبواشي احملقق[]ترقيم الك

وخوالن: قبيلة من اليمن. ويقال: تطاير الشَرُر َأْخَوَل َأْخَوَل، أي متفر ِقاً، وهو الشرر الذي يتطاَير من احلديد 
ْخَوال وذهب القوم ُه ضاِرايهِتا ِسقاَط حديِد الَقنْيِ َأْخَوَل أَ ( : ُيساِقُط عنه َرْوقُ 1إذا ُضِرَب. قال ضابئ ) احلار ِ 

. ومها امسان ُجِعال واحدا وبنيا على الفتح.  َأْخَوَل َأْخَوَل، إذا تفرَّقوا شىتَّ
لسُت بناِزٍل إال أملت برحلي أو خيالتها اخلَياُل واخلَياَلُة: الشخُص، والطيُف أيضاً. قال الشاعر: و  ]خيل[

 والبهائم فتظنُّه إنساانً. وقال: َأخي ال َأَخايل بعده غري اخلَياُل: خشبٌة عليها ثياٌب سوٌد تـُْنَصُب للَطريالكذوب و 
 ( :3( واخليال: أرض لبىن تغلب. قال الشاعر )2أن ين َكراعي َخيال َيْسَتطيُف بال فكر )

_________ 
 ة زايدة: " يصف الثور ".( يف نسخ1)
 ا االمر فكر، مبعىن تفكر.ابن قتيبة " بال فكر " بفتح الفاء. يقل: ىل يف هذ( قال ابن برى: أنشده 2)
 ( يف نسخة زايدة: " لبيد "3)
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ملن طلل تضمنه أاثل فسرحة فاملرانة فاخليال واخلليل: الفرسان، ومنه قوله تعاىل: }وَأْجِلْب عليهم خبَْيِلَك 
ه تعاىل: }واخلَْيَل والِبَغاَل واحلَمرَي لرَتَكبوها{ . خلَْيُل أيضاً: اخلُيوُل، ومنه قولَك{ أي بُفرسانك ورَجَّاَلِتَك. واورَْجلِ 

( . واخلاُل: الذي يكون يف اجلَسد، وجيمع على ِخيالٍن. واخلاُل: أخو األم ، جيمع 1واخلَيَّاَلُة: أصحاُب اخلُيوِل )
ضا: خمول وخميول، مثل مكيل ومكيول. ويقال أيُل، أي كثري اخليالن. وكذلك خميل على أْخواٍل. ورجٌل َأْخيَ 

مثل مقول. وتصغري اخلاِل ُخيَـْيٌل فيمن قال خَميٌل وخَمْيوٌل، وُخَوْيٌل فيمن قال خَموٌل. واخلال واخليالء واخليالء: 
َلٍة،،  أي ذو ِكرْبٍ. قال العجاج: الكرب. تقول منه: اْختاَل فهو ذو ُخَيالَء، وذو خاٍل، وذو خَمْيـَ

 ( *2 ثـَْوٌب من ثياب اجلهال )واخلالُ 
_________ 

 ( وىف احملكم: مجاعة االفراس، ال واحد له من لفظه.1)



 ( بعده:2)
 والدهر فيه غفلة للغفال:
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( : فإْن كنَت َسيِ َدان ُسْدتَنا وإْن كنُت للخاِل فاْذَهْب 1وقد خال الرجُل فهو خاِئٌل، أي خُمْتاٌل. قال الشاعر )
خالة، مثل ابئع وابعة. وكذلك رجل أخائل، أي خمتال، قالوا أابتر وأدابر. واخلال: اسم اخلائل  فخل ومجع

( . قال الشاعر: أهاجك ابخلال احلمول الدوافع وأنت ملهواها من االرض انزع واخلال: 2جبل تلقاء الدثينة )
وقد َأَخْلُت السحابَة وَأْخيَـْلُتها، إذا  ى املطر.تـَُرجَّ  الغيُم. وقد َأخاَلِت السحاُب وَأْخيَـَلْت وخايـََلْت، إذا كانت

رأيَتها خمَِيَلًة للمطر. يقال: ما أحسن خمَِيَلَتها وخاهَلا، أي َخالقـََتها للمطر. وفالٌن خُميٌل للخري، أي خليٌق له. 
ى وخرج تها املدا بلغ نبوخَتَيـََّلِت السماُء، أي تغيَّمْت وهَتي أْت للمطر. ووجدُت أرضاً متخيلة ومتخايلة، إذ

 َزهُرها. ومنه قول ابن هرمة
_________ 

 ( يف نسخة زايدة: " رجل من بىن عبد القيس ".1)
 ( يف اللسان: " املدينة "2)
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ء ( ُرابُه وحىت  ما ترى الشاَ 1* سرى ثوبه عنك الصبا املَُتخاِيُل * وقال آخر: أتََزََّر فيه النبُت حىتَّ خَتايـََلْت )
ُت فيه خااًل من اخلري وخَتَوَّلُت فيه خااًل، أي رأيت فيه خميلته، عن يعقوب. وخلت الشئ خيال، ا وَأَخلْ نـُوَّم

وخيلة، وخميلة، وخيلولة، أي ظننته. وىف املثل: " من يسمع خيل " وهو من ابب ظنت وأخواهتا، الىت تدخل 
يار بني االعمال وااللغاء. قال فأنت ابخل ا أو أخرتعلى املبتدأ واخلرب، فإن ابتدأت هبا أعلمت، وإن وسطته

( يف االلغاء: أابألراجيز اي ابن اللؤم توعدىن وىف االراجيز خلت اللؤم واخلور وتقول يف مستقبله: 2الشاعر )
إخال بكسر االلف، وهو االفصح. وبنو أسد تقول: أخال ابلفتح وهو القياس. وأخال الشئ، أي اشتبه. 

ْلُت أيضاً، إذا وَضعَت قـُْرَب ولدها َخيااًل ليفزَع منه الذئب فال . وَخيـَّ ال خُييلُ  يقال: هذا َأمرٌ  ْلُت للناقة وَأْخيـَ
 يقربه.

_________ 



 ( يف اللسان: " حىت ختيلت ".1)
 ( هو جرير، كما يف اللسان2)
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ا، من غري يقني. وُخيِ َل إليه أن ه كذوفالن ميضى على املَُخيَِّل، أي على ما َخيـَّْلَت أي َشبـَّْهَت، يعين على َغَرٍر 
على ما مل ُيَسمَّ فاعُله، من التخييل والوهم. قال أبو زيد: يقال: َخيـَّْلُت على الرجل، إذا وجَّهَت التهمَة إليه. 

قال: وَخيـََّلْت علينا السماُء، إذا رعدْت وبرقْت وهتيأْت للمطر. فإذا وقع املطُر ذهَب اسُم الَتَخيُِّل. قال: 
ْلُتُه فـََتَخيََّل ختَيـَّْلُت على الرجل، إذا اخرتَته و  وتفرسَت فيه اخلري. وخَتَيََّل له أنه كذا، أي َتَشبََّه وخَتاَيَل. يقال: خَتَيـَّ

يل، كما يقال: تصوْرته فَتصوَّر يل، وتبيَّنته فتبنيَّ يل، وحتقَّقُته فتحقَّق. واملُخايـََلُة: املباراُة. قال الكميت: أقول 
َندى اأَلمْشُُل. واأَلْخَيُل: طائٌر، قال الفراء: هو الِشِقرَّاُق عند العرب، تتشاءم به. قال يوَم َأمْياهُنُْم خُتاِيُلها يف الهلم 

 (1الفرزدق: إذا قطن بلغتنيه ابن مدرك فالقيت من طري االخايل أخيال )
_________ 

 ( يف اللسان:1)
 ك. خياطب انقته، ويروى=فلقيت من طري اليعاقيب أخيال* أي ما يعرقب

(4/1693) 

 

وهو ينصرف يف النكرة إذا مسيت به، ومنهم من ال يصرف يف املعرفة وال يف النكرة، وجيعله يف االصل صفة من 
يقول حسان بن اثبت رضى هللا عنه: ذريين وعلمي ابالمور وشيميت فما طائري فيها عليك  التخيل، وحيتج

عقيل، رهط ليلى االخيلية. وقوهلا: حنن االخايل ما يزال غالمنا حىت يدب أبخيال وبنو االخيل: حى من بىن 
 خيل بن معاوية العقيلى.على العصا مذكورا فإمنا مجعت القبيل ابسم اال

 فصل الدال
املُثْـَقَل. وذكر الَدْأُل: اخلتُل. وقد َدَأَل َيْدَأُل َدْأاًل وَدَأالانً. قال أبو زيد: هي ِمشيٌة شبيهٌة ابخلَْتِل وَمْشِي  أل[]د

 األصمعي يف صفة مشي اخلَْيِل: الَدَأالُن: مشٌي يُقاِرب فيه اخلطَو ويْبغي فيه،
_________ 



ابن مدرك الكاليب. ومن رفع جعله نعتا لقطن، ومن نصبه  إذا قطنا " ابلرفع والنصب. واملمدوح قطن = "
 جعله بدال من اهلاء يف بلغتنيه، أو بدال من قطن إذا نصبته.

(4/1693) 

 

ؤلول، أي اختالٍط من أمرهم. كأنه مثقل من محل. والدؤلون: الداهيُة، واجلمُع الد آليل. يقال: وقع القوم يف د
والُدِئُل: دويـْبٌَّة شبيهة اببن عرس. قال كعب بن مالك: جاءوا جبيش لو قيس معرسه ما كان إذال كمعرس 

( . قال االخفش: وإىل املسمى هبذا االسم 2عل غري هذا )( قال أمحد حيىي: ال تعلم امسا جاء على ف1الدئل )
حوا اهلمزة على مذهبهم يف النسبة، استثقاال لتواىل الكسرتني مع ايء نسب أبو االسود الدؤىل، إال أهنم فت

النسب، كما ينسب إىل منر منري. ورمبا قالوا أبو االسود الدويل فقلبوا اهلمزة واوا، الن اهلمزة إذا انفتحت 
لىب: هو نت قبلها ضمة فتخفيفها أن تقلبها واوا حمضة، كما قالوا يف جؤن جون، وىف مؤن مون. وقال الكوكا

أبو االسود الديلى فقلب اهلمزة ايء حني انكسرت، فإذا انقلبت ايء كسرت الدال لتسلم الياء، كما تقول قيل 
 وبيع.

_________ 
 .( الدئل بضم الدال وكسر اهلمزة، كما يف القاموس1)
 ( قال ابن برى: " قد جاء رئم يف اسم االست "2)

(4/1694) 

 

األصمعي: أخربين  قال: وامسه ظامل بن عمرو بن حلس بن نفاثة بن عدى بن الدئل بن بكر بن كنانة. قال
 عيسى بن عمر قال: الديل بن بكر الكناىن إمنا هو الدئل، فرتك أهل احلجاز اهلمز.

َلُة مثل الكتلة من الَصمغ وغريه. تقول منه: مع الُلقمة أبصابعك. والدبلت الشء: مجعته، كما جت ]دبل[ ُدبـْ
ا رَءوُس  نِقاٍد ُقطِ َعْت يوم جُتَْمُع وَدْبُل االرض: إصالحها دبلت الشئ. قال مزرد: وَدبَـّْلُت أمثاَل اأَلاثيف كأهنَّ

ت اجلداول الُدبوُل، ألهنا ابلسر جني وحنوه. وأرض مدبولة. وكل شئ أصلحته فقد دبلته ودملته. منه مسي
( : ِطعاَن 1ال الشاعر )ُتْدَبُل، أي تـُنَـقَّى وُتْصَلُح. والِدبُل: الداهيُة. يقال: ِدباًل دبيال، كما يقال ثكال اث كال. ق

َلُة: الداهيُة، وهي مصغرٌة للتكبري.2الُكماِة وَضْرَب اجلِياِد وقوَل احلَواِضِن ِدْباًل َدبياًل )  ( والُدبـَيـْ
_________ 



 ( بشامة بن الغدير النهشلي.1)
 ( ويقال " ذبال ذبيال ". وابملهملة أجود2)

(4/1694) 

 

َلُة، أي أصابت ُهم الُدبـَيـْ هم الداهية، حكاها أبو عبيد. والدوبل: احلمار الصغري ال يكرب. وكان يقال: َدبـََلتـْ
 االخطل يلقب به. ومنه قول جرير:

 (1بكى دوبل ال يرقئ هللا دمعه )
 الَدجَّاُل والَدجَّاَلُة: الُرفْـَقُة العظيمة. قال الشاعر: دجل[]

ر بغداد. قال ثعلب: تقول: عربت ( : هن2َدجَّاَلٌة من أعظم الرفاق * والدجال املسيح الكذاب. ودجلة )
دجلة بغري ألف والم. والبعري املدجل: املهنوء ابلقطران. قال أبو عبيد: فإذا هنئ جسد البعري أمجع فذلك 

 التدجيل، فإذا جعلته على املشاعر فذلك الدس.
ٌة تكون يف األرض ويف أسافل االودية، فيها ضيق مث3قال األصمعي: الَدْحُل ) ]دحل[  ( : ُهو 

_________ 
 ( يف نسخة بقية البيت:1)

 أال إمنا يبكى من الذل دوبل
 ( دجلة ابلفتح والكسر، كما يف القاموس.2)
 ( الدحل ابلفتح ويضم3)

(4/1695) 

 

( . وقد َدَحْلُت فيه َأْدَحُل، أي دخْلُت يف الَدْحِل. وبئٌر 1. واجلمع ُدحوٌل وِدحاٌل وَأْدحاٌل وُدْحالٌن )تتسع
( البئَر َأْدُحُلها، أذا حفرت يف جوانبها. ومنه قول 2َدحوٌل، أي ذات تـََلجٍُّف، إذا أكل املاُء ِجراهبا. وَدَحْلُت )

( أفأدخل املبولة معى يف البيت؟ " قال: " نعم 3: " إىن رجل مصراد )ل سأله فقالأىب هريرة رضى هللا عنه لرج
وأدحل يف الكسر ". قال أبو عبيد: هو مأخوذ من الدحل أي صريف جانب اخلباء كالذى يصري يف الدحل. 

زيد: هو والداحول: ما ينِصبه صائد الظباء من اخلشب. والَدِحُل: اخَلبُّ اخلبيث، عن أيب عمرو. قال أبو 
 دَّاُع أيضاً. ورجٌل َدِحٌل بنيِ  الَدَحِل، أي مسنٌي قصرٌي مندلق البطن.اخلَ 



_________ 
 ( وزاد يف القاموس: " ودحول ".1)
 ( دحل من ابب منع: حفر يف جوانب البئر. ودحل كفرح.2)
 ( رجل مصراد: جيد الربد سريعا3)

(4/1695) 

 

َخْلُت إىل البيت وحذفت حرف ُت البيت. والصحيح فيه أن تريد دَ ( . يقال: َدَخلْ 1َدَخَل ُدخواًل ) []دخل
اجلر  فانتصب انتصاَب املفعول به، الن االمكنة على ضربني: مبهم وحمدود، فاملبهم حنو جهات اجلسم الست 

اجلهات، حنو أمام ووراء، وأعلى خلف وقدام، وميني ومشال، وفوق وحتت، وما جرى جمرى ذلك من أمساء هذه 
لة. فهذا وما أشبهه من االمكنة يكون ظرفا، النه غري حمدود. أال ل، وعند ولدن، ووسط مبعىن بني، وقباوأسف

ترى أن خلفك قد يكون قداما لغريك. فأما احملدود الذى به خلقة وشخص وأقطار حتوزه، حنو اجلبل والوادى 
 صليت املسجد، وال منت اجلبل، ظرفا، النك ال تقول قعدت الدار، وال والسوق والدار واملسجد، فال يكون

قمت الوادي. وما جاء من ذلك فإمنا هو حبذف حرف اجلر، حنو دخلت البيت، ونزلت الوادي، وصعدت وال 
 اجلبل. وادََّخَل على افتعل، مثل َدَخَل. وقد جاء يف الِشعر اْنَدَخَل، وليس ابلفصيح. قال الكميت

_________ 
 بفتح امليم( وزاد يف املختار: " مدخال " 1)

(4/1696) 

 

( * ويقال: تدخل الشئ، أي َدَخَل قلياًل قلياًل. 1مصدر ميمى. * وال يدى يف محيت السكن تندخل )وهو 
وقد تداخلىن منه شئ. والدخل: خالف اخلرج. والدخل: العيب والريبة. ومن كالمهم: ترى الفتيان كالنخل 

َغٌل، مبعىًن. وقوله تعاىل: }َوال : هذا األمُر فيه َدَخٌل ودَ وما يدريك ابلدخل وكذلك الَدَخُل ابلتحريك. يقال
َنُكْم{ أي َمكرًا وخديعًة. وهم َدَخٌل يف بين فالن، إذا انتَسبوا معهم وليسوا منهم.  تـَتَِّخذوا َأمْياَنُكْم َدَخاًل بـَيـْ

دخلت َمْدَخَل ِصْدٍق. واملَْدَخُل ابلفتح: الُدخوُل، وموضُع الُدخوِل أيضاً. وتقول: دخلت مدخال حسنا، و 
ْدَخُل بضم امليم: اإلْدخاُل. واملفعول من َأْدَخَلُه، تقول: َأْدَخْلُتُه ُمْدَخَل صدٍق. وداِخَلُة اإلزاِر: أحد طرفيه واملُ 

 الذي يَلي اجلسَد. وداِخَلُة الرجِل أيضاً: ابطُن أمره. وكذلك الداخلة ابلضم. يقال: هو عامل بدخلته.



_________ 
 ر البيت:( صد1)

 ري موضعها * وىف اللسان: " ال خطويت "ال سطويت تتعاىل غ

(4/1696) 

 

ل الرجل ودخلله: الذي يُداِخُلُه يف أموره وخيتص  به. والُدخَُّل: طائٌر صغرٌي، واجلمع الَدخاليُل. والُدخَُّل ودخي
 من الكأل: ما دخل منه يف أصول الشجر. قال الشاعر:

ْدَخَل بني ومجيم * والدخال يف الورد: أن يشرب البعري مث يـَُردَّ من الَعَطِن إىل احلوض ويُ  تَباشرُي َأْحوى ُدخَّلٍ 
 ( :1بعريين عطشانني ليشرب منه ما عساه مل يكن َشِرب منه. ومنه قول الشاعر )

، أي َعِفَنُة ( * وُدِخَل فالٌن فهو َمْدخوٌل، أي يف عقله َدَخٌل. وخَنَْلٌة مَدخوَلةٌ 2وتوىف الدفوف بشرب دخال )
: هذا املنسوج من اخلُوص جُيَْعُل فيه الُرَطُب، اجلوِف. واملَْدخوُل: املهزوُل. واملدخول: املهزول. والَدْوَخَلةُ 

 يشدَّد وخيفَّف. عن يعقوب. والدخول: اسم موضع.
 الدربلة: ضرب من املشى. ]دبل[

_________ 
 .183: 2( هو أمية بن أىب عائذ اهلذىل. ديوان اهلذليني 1)
 ( صدره:2)

 وتلقى البالعيم يف برده:

(4/1697) 

 

 ( حكاه أبو عبيد.1الدرقل مثال السبحل: ضرب من الثياب ) ]درقل[
الِدرِْكَلُة، ابلكسر: لعبٌة للعجم. قال أبو عمرو: وضرٌب من الرقص. وىف احلديث أنه مر على  ]دركل[

  ديننا فسحة ".اليهود والنصارى أن يف أصحاب الدر كلة فقال: " جدوا اي بىن أرفده حىت تعلم
 الدعبل: الناقة الشارف، واسم شاعر من خزاعة. ]دعبل[
الَدَغُل ابلتحريك: الَفساُد، مثل الَدَخِل. يقال: قد َأْدَغَل يف األمر، إذا َأْدَخل فيه ما خيالُفه ويُفِسده.  ]دغل[

. وقد َأْدَغَلتِ   اغل: الدواهي، عن أىب عبيد.األرُض إدغاال. والدو  والَدَغُل أيضاً: الشجُر الكثري امللتفُّ



 الدغفل: ولد الفيل، واسم رجل، وهو دغفل بن حنظلة النسابة، أحد بىن شيبان. ]دغفل[
_________ 

 ( يف نسخة " النبات ". وىف القاموس: الدرقل كسبحل: ثياب كاالرمينية.1)
 (4 -صحاح  - 214)
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 ِصٌب، عن ابن األعرايب . وأنشد للعجاج:الصمعي. وعام دغفل، أي خمُ وعيش دغفل، أي واسع، عن ا
 (1وإْذ زماُن الناِس دغفلى )

ينون وال ينون. فمن جعل االلف لالحلاق نونه يف النكرة، ومن  الدفلى: نبت مر، يكون واحد ومجعا ]دفل[
 جعلها للتأنيث مل ينونه.

ألو ُل. والَدَقُل: أردأ ( ، وأصله ا3. والَدَقُل: َسهُم السفينة )( ، الواحدة َدقـََلةٌ 2الَدَقُل: اخِلصاُب ) ]دقل[
 ن مأ كول.التمر. وقد أْدَقَل النخُل. ويقال َدْوَقَل فالٌن، إذا اختص بشئ م

 أبو زيد: َتدَكََّل الرجُل، أي تدلل، ]دكل[
_________ 

 ( يف نسخة قبله:1)
 وقد ترى إذ اجلىن جىن * وبعده:

 ينااي انقيت مالك تدأل
 ( يف املطبوعة االوىل: " اخلضاب " تصحيف. واخلصاب ابلصاد املهملة: خنلة الدقل، مترها ردئ.2)
 صارى( تسميه البحرية ال3)

(4/1698) 

 

 وهو ارتفاع االنسان يف نفِسه. ومنه قول الراجز:
 ( * واالصمعى مثله. وأنشد:1على ابلدهنا تد كلينا )
: َتدَكََّلْت بعدي وأهْلَْتها الُطنَبْ وحنن نعدو يف اخلَباِر واجلرن يعىن ( 2و عمرو )* وأنشد أب قوم هلم عزازة التد كل

" اجلرل " فأبدل من الالم نوان. والدكلة ابلتحريك: الطني الرقيق. والدََكَلُة أيضاً: القوم الذين ال جُييبون 



 للون.الُسلطاَن من عزهم. يقال: هم يتد كلون على السلطان، أي يتد
. وقد َدلَُّه على الطريق َيُدلُُّه َدالَلًة وِدالَلًة وُدلوَلًة، والفتح أعلى.  ]دلل[ الَدليُل: ما ُيْسَتَدلُّ به. والَدليُل: الدالُّ

 وأنشد أبو عبيد:
 ( .3إين ِ امرٌؤ ابلطُْرِق ذو َدالالْت * والدليلى: الدليل )

_________ 
 ( قبله:1)

 اي انقيت مالك تدألينا
 الشيباين. ( اليب حيية2)
 ( يف القاموس: والدليلى كخليفى. =3)

(4/1698) 

 

الَدلِ  والَدالِل. ويقال َأَدلَّ فَأَملَّ،  والدل: الغنج والشكل. وقد َدلَِّت املرأُة َتِدلُّ ابلكسر، وَتَدلََّلْت، وهي حسنةُ 
يده. وهو يُِدلُّ بفالٍن، أي يثق به. قال واالسُم الدالَُّة. وفالن يُِدلُّ على أقرانه يف احلرب، كالبازي يُِدلُّ على صَ 

 ذلك. وىف ملنظر والشمائل وغريأبو عبيد: الدالُّ قريب املعىن من اهلَْدي، ومها من السكينة والوقار يف اهليئة وا
احلديث: " كان أصحاب عبد هللا يرحلون إىل عمر رضى هللا عنه فينظرون إىل مسته وهديه ودله فيتشبهون به 

لشئ، أي حترك متدل ياً. والَدْلداُل. االضطراب. والُدْلُدُل: عظيُم القنافذ. وقول أيب َمْعدان ". وتدلدل ا
  سابقني وال مع القطانزابئُن ُدْلُداًل الالباهلي : جاء احلَزاِئُم وال

_________ 
در. قال = الداللة، أو علم الدليل هبا ورسوخه. وقول اجلوهرى: الدليلى: الدليل، سهو، النه من املصا

 املرتضى: واملصدر يستعمل مبعىن اسم الفاعل كاد أن يكون قياسا، كاستعماله مبعىن اسم املفعول

(4/1699) 

 

 أي يتد لدلون مع الناس ال إىل هؤالء وال إىل هوالء.
ى رأ ( . وقد َدَمْلُت األرض. وَدَمْلُت بني القوم: أصلحت. قال الكميت:1الَدماُل ابلفتح: الِسْرجنُي ) ]دمل[

إرة منها حتش لفتنة وإيقاد راج أن يكون دماهلا يقول: يرجو أن يكون سبب هذه احلرب، كما أن الدمال يكون 



سببا الشعال النار. والدمال أيضا: التمر العفن. واملُداَمَلُة كاملداجاة. يقال: اْدُمِل القوَم، أي اْطِوِهْم على ما 
 ُل: واحد َدماميِل القروِح، وخيفَُّف أيضاً.ُدمَّ فيهم. واْنَدَمَل اجلرُح، أي متاَثَل. وال

الَدْوَلُة يف احلرب: أن ُتداَل إحدى الفئتني على األخرى. يقال: كانت لنا عليهم الَدْوَلُة. واجلمع  ]دول[
َوُل. والُدوَلُة ابلضم، يف املال ويقال: صار َُ  الِد

_________ 
 ( ويقال سرقني ابلقاف، وهو معرب1)

(4/1699) 

 

ولة بينهم يـََتداَولونَُه، يكون مر ًة هلذا ومرًَّة هلذا، واجلمع ُدوالٌت وُدَوٌل. وقال أبو عبيد: الدوَلُة ابلضم: ئ دالف
اسم الشئ الذى يتداول به بعينه. والَدْوَلُة ابلفتح: الفعل. وقال بعضهم: الُدوَلُة والَدْوَلُة لغتان مبعىًن. وقال 

قول هللا تعاىل: }كى ال يكون دولة بني االغنياء منكم{ فقال: قال عن نس حممد بن سالم اجلمحى: سألت يو 
أبو عمرو بن العالء: الدولة ابلضم يف املال، والدولة ابلفتح يف احلرب. قال عيسى بن عمر كلتامها تكون يف 

دلة. واالدالة: ال من املال واحلرب سواء. قال يونس: أما أان فو هللا ما أدرى ما بينهما. وَأدالَنا هللا من عدو ان
ُم، أي دارت. وهللا يُداِوهُلا بني الناس. وَتداَولَْتُه  الغلبة. يقال: اللهم َأِدْلين على فالن وانصرين عليه. وداَلِت األاي 

 األيدي، أي أخَذْتُه هذه مر ًة وهذه مَرًة. وقوهلم: َدواَلْيَك، أي َتداُوٌل بعد َتداُوٍل، قال عبد بين احلسحاس:

(4/1700) 

 

( أبو زيد: داَل الثوب َيدوُل، أي بَلَي. وقد 1إذا ُشقَّ بـُْرٌد ُشقَّ ابلرُبِْد مثله دواليك حىت ليس للرُبِْد الِبس )
بطنه، أي اسرتخى. واندل القوُم: حتوَّلوا من مكان إىل مكان. قال ابن  جعل ُودُُّه َيُدوُل، أي يـَْبلى. واندال

الدويل، والديل يف عبد القيس ينسب إليهم الديلى. ومها ديالن: السكيت: الدول يف حنيفة ينسب إليهم 
أفصى، واآلخر الديل بن عمرو بن وديعة بن أفصى بن  أحدمها الديل بن شن بن أفصى بن عبد القيس بن

قيس، منهم أهل عمان. وأما الدئل هبمزة مكسورة فهم حى من كنانة، وقد ذكرانه من قبل، وينسب عبد ال
د الدؤىل فتفتح اهلمزة، استيحاشا لتواىل الكسرات. والدويل: النبت الذى أتى عليه عام. وهو إليهم أبو االسو 

 فعيل.
_________ 



ثوقب ال بس قال: هذا رجل شق ثياب امرأة لينظر ( يف اللسان: ... شق برداك مثله دواليك حىت ما لذا ال1)
 إىل جسدها فشقت هي أيضا عليه ثوبه

(4/1700) 

 

 يقال: جاء بَدوالتِِه، أي بدواهيه. يف الُتوَلِة.والدولة: لغة 
 فصل الذال

 د:الذَأالُن: املَْشُي اخلفيُف. ذأََلِت الناقة تذأل ذأال وذأالان. وأنشد أبو زي ]ذأل[
 مرت أبعلى السحرين تذأل * قال أبو عبيد: ومنه مسِ ي الذئُب ُذَؤاَلَة. وهي معرفة، يقال: " َخشِ  ُذَؤاَلَة ابحلِباَلةٍ 

 ". قال ابن السكيت: َذَأالُن الذئب جيمع على ذآليَل، ابلالم.
قول جرير يصف امرأة:  الذبل: شئ كالعاج، وهو ظهر الُسلحفاة البحرية، يـُتََّخُذ منه الِسواُر. ومنه ]ذبل[

 واجلمع الذابل.( والذابلة: الفتيلة، 1ترى الَعَبَس احلْويلَّ َجْوانً بكوِعها. هلا َمَسكاً من غري عاٍج وال ذبل )
_________ 

( العبس: ما جف من بول البعري على ذنبه وفخذيه. واملسك: أسورة من عاج، ومن قرون، ومن ذبل، 1)
 جوان تشوفه " ويروى " هلا مسك " ابلرفعسها االعراب. ويروى: " يلب

(4/1701) 

 

بـََلُه احلَرُّ وَذبَل الفرس: ضمر. ومنه قول وذبل البقل يذبل َذْباًل وُذبواًل، أي َذوى. وكذلك َذُبَل ابلضم. وَأذْ 
 القيس: على الَذْبِل َجيَّاٌش كأن  اْهِتزاَمُه إذا جاَش فيه مَحُْيُه غلى مرجل ويذبل: اسم جبل.امرى 

 الذحل: احلقد والعدواة. يقال: طلب بَذْحِلِه، أي بثأره. واجلمع ذحول. ]ذحل[
: ضدُّ العز. ورجٌل ذليٌل بنيِ   ]ذلل[ ن قوم أدالء وأذلة. والذل ابلكسر: الِلني،  الُذلِ  والِذلَِّة واملََذلَِّة، مالُذلُّ

، من َدوابَّ ُذُلٍل. ومنه قوهلم: " بعُض الِذل  أبقى لألهل واملال  وهو ضدُّ الصعوبة. يقال: دابٌة َذلوٌل بيِ نة الِذلِ 
ُذْلُذٌل، مثل يص: ما يلى األرَض من أسافله، الواحد ُد، ألن ه ُيَشجُّ رأسه. وذالذل القم". وَعرْيُ املََذلَّة: الوتِ 

 ( :1قمقم وقماقم. قال الَزفَيان )
رًا قد رَفع الذال ذال )  ( *2ُمَشمِ 

_________ 



 ( ينعت ضرغامة.1)
 ( قبلة: =2)

(4/1701) 

 

َلْت ُقطوُفها وكذلك ذلذل القميص، وهو قصر الذالذل. وأذله وذهلل واستذله، كله مبعىًن. وقوله تعاىل: }وُذل ِ 
ُل، أي صار أصحابُه َأِذالََّء. وقوهلم: تذليال{ ، أي سويت عنا قيدها ودليت. وَتَذلََّل له، أي َخَضع. وَأَذلَّ الرج

ُه على َأْذالِلِه، أي على حاله. وأمور هللا جاريٌة على َأْذالهِلا، أي جاء على أذالله، أي على َوْجهه. يقال: َدعْ 
َُ بعد الفىت املغادر ابحملو أذالهلا أي فلستُ على جَماريها وُطرقه  آسى ا. وأنشد أبو عمرو للخنساء: لَِتْجِر املَِني َة

 بعده على شئ.
لسرُي عن الَعَنِق قلياًل فهو التزيُُّد، فإذا ارتفع الَذميُل: ضرٌب من سري اإلبل. قال أبو عبيد: فإذا ارتفع ا ]ذمل[

: َذَمَل َيْذمُل وَيْذِمُل َذمياًل. قال االصمعي: وال يذمل بعري يوما وليلة إال عن ذلك فهو الِذميُل مث الَرسيُم. يقال
 مهرى.

_________ 
 = * إن لنا ضرغامة جنادال * وبعده:

 وكان يوما قمطر يرا ابسال:

(4/1702) 

 

ذهلت ابلكسر  ذهلت عن الشئ أذهل َذْهاًل: َنِسيته وَغَفْلت عنه. وَأْذَهَلين عنه كذا. وفيه لغٌة أخرى: ]ذهل[
بن ثعلبة بن عكابة، ذهوال. وذهل: حى من بكر، ومها ذهالن كالمها من ربيعة: أحدمها ذهل بن شيبان 

 الليل وَدْهل، أي بعد َهدٍء. واآلخر ذهل بن ثعلبة بن عكابة. قال اللحياىن: يقال: جاء بعد َذْهٍل من
يُل، لريح: ما انسَحَب منها على األرض. وذاَلِت املرأة َتذالَذْيُل: واحد َأْذايِل القميص وذيوِلِه. وَذْيُل ا ]ذيل[

ا َأْذايَل َسْحٍل  أي جرَّت ذيَلها على األرض وتبخرتْت. ومنه قول طرفة: َفذاَلْت كما ذاَلْت َوليَدُة جملٍس ُتري َرهبَّ
إلذالُة: اإلهانُة. يقال: َأذاَل فرسه ممَُدَّد وُمالٌء ُمَذي ٌل، أي طويل الَذْيِل. وَأذاَلت املرأة ِقناعها، أي أرسَلْته. وا

هو امِتهاهُنا ابلعمل واحلمِل عليها. ويقال يف املثل: " َأْخَيُل وغالَمه. ويف احلديث: " هنى عن إذاَلِة اخليل "، و 
 َمُة، ألهنا هُتاُن وهي تتبخرت. وفرٌس ذائٌل، أي طويل الَذَنب. واألنثىمن ُمذاَلٍة "، وهي األَ 



(4/1702) 

 

ٌل طويل الَذَنِب. فإْن كان قصريًا وَذنُبه طويال قالوا: ذايل الذنب، فيذ كرون الَذَنَب. ٌة. و ذائِل كذلك فرٌس َذايَّ
 والذائُل: الدرُع الطويلُة الَذيِل. قال النابغة:

 ( * يعىن سليمان بن داود عليهما السالم. ويقال: َذْيٌل ذاِئٌل، وهو اهلوان1ونسج سليم كل قضاء ذائل )
 قوهلم: جاء َأْذايٌل من الناس، أي أواخُر منهم قليٌل.زي. و واخل

 فصل الراء
( . وذات الرائل: روضٌة. والِرائُل: كواكٌب. 2الَرْأُل: ولُد النعام، واألنثى رألة، واجلمع رائل ورئالن ) ]رأل[

 واْسرَتْأََلِت الرِْئالُن: كربت
_________ 

 ( يف نسخة أول البيت:1)
 والصموت: الدرع الىت إذا صبت مل يسمع هلا صوت.ية * ة تبعوكل صموت نثل

 ( وزاد اجملد: أرؤل، ورائلة. ونعامة مرئلة: ذات رائل:2)

(4/1703) 

 

 واسرتأل النبات، إذا طال: ُشبِ ِه بعنق الَرْأِل. ومر  فالٌن مرائالن، إذا أسرع.
الصيف تفطََّرْت بورق أخضر من غري مطر. الَرْبُل: ضروٌب من الشجر، إذا بـََرَد الزماُن عليها وأدبر  ]ربل[

ام: َأَوْيَن إىل مالطفة خضود ملأ كلهن أطراف الُربوِل يقول: أيَِْويَن لكميت يصف فراخ النعواجلمع رُبوٌل. قال ا
إىل أمٍ  مالِطَفٍة تكسَّر هلنَّ أطراَف هذا الشجر ليأ كلن. والربلة: ابطن الفخذ، يسكَّن وحيرَّك. قال األصمعي: 

َبالِت منها َنشيَش ( يصف فرساً عرقت: يَِنُش املاء يف الرَ 1تحريك أفصح. واجلمع ربالت. قال الشاعر )ال
 الَرْضِف يف اللنب الوغري والرئبال: االسد، وهو مهموز، واجلمع الرآبيُل. وفالن َيرَتَْأَبُل، أي يغري على الناس

_________ 
 ملستوغر( هو املستوغربن ربيعة. وهبذا البيت مسى ا1)

(4/1703) 

 



ويفعل فعل األسد. قال أبو سعيد: جيوز فيه ترك اهلمز. وأنشد جلرير: َراببيُل البالِد خَيَْفَن مين  وَحيَُّة أرحياء ىل 
روا. وتـََربَـَّلِت األرض، أي اخضرَّْت ( وذئب رئبال، ولص رئبال. وربل القوم يـَْربُلون، أي مَنَوا وكثُ 1استجااب )

رجٌل رَِبٌل: كثري اللحم. عن أىب عبيد. واالسم أقبال اخلريف. وتـََربَـَّلِت املرأُة، أي كُثر حلُمها. و بعد الُيبس عند 
 (3( * أضاَع الشباب يف الربيلة واخلفض )2الرابلة. والربيلة: الِسَمُن. ومنه قول الشاعر )

 أي ضخمة، مثل سبحلة. جارية رحبلة، ]رجبل[
 بغى. سُُّل فيها والتبيني بغريالرَتْتيُل يف القراءة: الرتََ  ]رتل[

_________ 
 ( أرحياء: مدينة بيت املقدس.1)
 ( يف نسخة زايدة: " أىب خراش اهلذىل ".2)
 ( أول البيت:3)

 ومل يك مثلوج الفؤاد مهبجا * واملهبج: املنتفخ

(4/1704) 

 

( . ورجٌل رَِتٌل، مثال َتِعٍب، بني 1النبات )وكالم رَِتٌل ابلتحريك، أي ُمَرتٌَّل. وثغٌر رََتٌل أيضاً، إذا كان مستوَي 
 : جنس من اهلوام، وميد أيضا.تيالالرتل، أي مفلج االسنان. والر 

الرِْجُل: واحدة اأَلْرجِل. وقوهلم: كان ذلك على رِْجِل فالن، أي يف عهده وزمانه. والرِْجُل أيضاً:  ]رجل[
 لفظ الواحد، ومثله كثري يف كالمهم كقوهلم جلماعة اجلماعة الكثرية من اجلراد خاصًَّة، وهو مجٌع على غري

: خيط، واجلماعة احلمري: عانة. قال أبو النجم يصف احلمر يف غدوها وتطاير البقر: صوار، وجلماعة النعام
اهِلا قال اخلليل: رِْجُل الَقوِس: سِ  ا املَْعزاُء من ِنضاهِلا رِْجُل َجراٍد طاَر عن ُخذ  يَـُتها احلصى عن حوافرها: كأمنَّ

  الغراب: ضرب من االبل،الُسفلى. وَيُدَها: ِسيَـُتها العليا. ورِْجُل الطاِئِر: ميَسٌم. ورِْجلُ 
_________ 

 ( يف نسخة: " الثنيات ". وىف القاموس: الرتل حمركة: حسن تناسق الشئ، وبياض االسنان وكثرة مائها1)

(4/1704) 

 



س على من . قال الكميت: صررجل الغراب ملكك يف النال ال يقدر الفصل على أن يرَضع معه وال ينحلُّ 
ا ال تنبت إال  يف َمسيٍل. ومنه قوهلم: " هو أمحق من رجلة أراد فيه الُفجورا وال رِْجَلُة: بقلٌة، وتسمَّى احلمقاَء، ألهنَّ

( البارض 1مج )". والعامة تقول: من رجله. والرجلة أيضاً: واحدة الرِجِل، وهي َمساِيُل املاء. قال لبيد: يل
لك رَِجَل ابلكسر، أي بَقَي راِجاًل. وَأْرَجَلُه جملاىف الندى من مرابيع رايض ورجل والرجل ابلتحريك: مصدر قو 

غريه. وَأْرَجَلُه أيضاً، مبعىن أمهله. والرجل: أن ترسل البهة مع أمِ ها ترضُعها مىت شاءت. يقاُل: هَبَْمٌة رََجٌل وهَبٌْم 
ُت الفصيَل. ( : وصاف غالمنا رجال عليها إرادة أن يفوقها رضاعا تقول منه: َأْرَجلْ 2عر )َأْرجاٌل. قال الشا

 وقد رجل الفصل أمه يرجلها رجال، أي رضعها.
_________ 

 ( اللمج: االكل أبطراف الفم.1)
 ( القطامى2)

(4/1705) 

 

َضٌح ْجَلْيِه بياٌض، وُيْكَرُه إال  أن يكون به وَ ورجلت الشاة: علقتها ِبرِجِلها. واأَلرََجُل من اخليل: الذي يف إحدى رِ 
( : أسيل نبيل ليس فيه َمعابٌَة ُكَمْيٌت كَلْوِن الِصْرِف أْرَجُل َأقْـَرُح َفُمِدَح ابلَرَجِل مل ا كان 1غري. قال الشاعر )

ِقْدٌر من حناس. والرجل: خالف  َأقْـَرَح. وشاٌة رَْجالُء كذلك. واألْرجُل أيضاً من الناس: العظيُم الرِْجِل. وامِلْرَجُل:
رجل، مثل صاحب وصحب، ورجالة ورجال. والرجالن أيضا: الراجل، واجلمع رجلى ورجال،  الفارس، واجلمع

مثل عجالن وعجلى وعجال. ويقال أيضاً: رَِجٌل ورَجاىل، مثل َعِجٌل وَعجاىل. وامرأٌة رَْجَلى مثل َعْجَلى، 
جال ورجاالت، مثل مجال مثل َعجاىل. والَرُجُل: خالف املرأة، واجلمع ر ونسوٌة رِجاٌل مثل ِعجاٍل، ورَجاىل 

ُفُهْم وِشتاُؤُهْم وقالوا تـََعدَّ واْغُز َوْسط اال راجل  ومجاالت، وأراجل. قال أبو ذؤيب: َأَهمَّ بَِنيِه َصيـْ
_________ 

 ( املرقش االصغر.1)
 (4صحاح  215)

(4/1705) 

 



انصرْف عنا. ويقال للمرأة رَُجَلٌة. وقال: َمز ِقوا هم وقالوا ألبيهم: تـََعدَّ، أي يقول: أمههم نفقة صيفهم وِشتائِ 
( ويقال: كانت عائشة رضي هللا عنها رَُجَلَة الرأي. وتصغري الرجل رجيل 1ْيَب فَتاهِتُم مل يُبالوا ُحْرَمَة الَرْجَلْه )جَ 

ابلضم: مصدر الَرُجِل. والراِجُل واأَلْرَجُل، يقال رَُجٌل وروجبل أيضا على غري قياس، كأن ه تصغري راِجٍل. والُرْجَلُة 
ولية. وراجل: جيد الرجلة. وفرس أزجل بني الرجل والُرْجَلِة. قال األموي : إذا ولدت بني  الرجلة والرجولة واجل

َجاًل، أي الغنُم بعُضها بعد بعض قيل: ولدهتا الرجيالء، مثال الغميضاء. قال أبو زيد: يقال رَِجْلُت ابلكسر رَ 
 جيٌل، أي قوى على املشى.بقيت راجال. والكسائي مثله. والرجيل من اخليل: الذي ال حَيْفى. ورَُجٌل رَ 

_________ 
 ( قبله: كل جار ظل مغتبطا غري جريان بىن جبله1)
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رََجٌل، ورَِجٌل، إذا مل يكن وحرة رَْجالُء، أي مستويٌة كثريُة احلجارِة يصُعب املشي فيها. قال ابن السكيت: َشَعٌر 
ديد اجلُعودة وال َسِبطاً. تقول منه: رَجََّل شعره تـَْرجياًل. أبو عمرو: اْرجَتَْلُت الَرُجَل، إذا أخذَته برِْجِلِه. واْرجِتاُل ش

ني اخلطبة والِشعر: ابتداؤه من غري هتيئٍة قبل ذلك. واْرجَتََل الفرُس، إذا خلط العنق بشئ من اهلملجة فراوح ب
 ل فالن، أي مجع قطعًة من اجلراد ليشويها. ومنه قول لبيد:شئ من هذا وشئ من هذا. وارحت

. وتـََرجََّل النهاُر، أي 1َكُدخاِن ُمْرجتٍَِل َيِشبُّ ِضراُمها ) ( * َوتـََرجََّل يف البئر، أي نزَل فيها من غري أن يَُدىلَّ
 حى َعصائُب شىت من كالب وانبلارتفع. قال الشاعر: َوهاَج. به ملَّا تـََرجَّلِت الضُ 

 الَرْحُل: مسكن الرُجل وما يستصحبه من االاثث. ]رحل[
_________ 

 ( يف نسخة أول البيت:1)
 فتنازعا سبطا يطري ظالله:
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اْبَن  ُحٍل. ومنه قوهلم يف القذف: ايوالرحل أيضا: رَْحُل البعري، وهو أصغر من الَقَتب. واجلمع الرِحاُل، وثالثة َأرْ 
 ( :1اِن! والرِحاُل أيضاً: الطنافُس احِلريِيَُّة، ومنه قول الشاعر )ُمْلقى َأْرُحِل الرُْكب

( * وِمْرٌط ُمَرحٌَّل: إزاُر َخزٍ  فيه َعَلٌم. ورََحْلُت البعري َأْرَحُلُه رَْحاًل، إذا شددَت 2َنَشَرْت عليه بُروَدها ورِحاهلا )



مْجاهلا َغْضىَب عليك فما تقول بداهلا وقال املثقب رََحَلْت مُسَيَُّة ُغْدَوًة أَ لى ظهره الَرْحَل. قال األعشى: ع
العبدى: إذا ما قمُت َأْرَحُلها بَلْيٍل أتََوَُّه آَهَة الرُجِل احلزيِن ويقال: رََحْلُت له نفسي، إذا صرَبَت على أذاه. 

ْرَحَل له. أبو عمرو: الُرْحَلُة ابلضم: واْسرَتَْحَلُه، أي سأله أن يَـ  َل مبعىًن، واالسُم الَرحيُل.ورََحَل فالن واْرحَتََل وتـََرحَّ 
 الوجُه الذى تريده.
_________ 

 ( يف نسخة زايدة: " االعشى ".1)
 ( أول البيت:2)

 ومصاب عادية كأن جتارها:
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يقال: َدَنْت رِْحَلُتنا. وَأْرَحَلِت اإلبُل، إذا  ،يقال: أنتم رحليت، أي الذين َأْرحتَُِل إليهم. والَرْحَلُة ابلكسر: االْرحِتالُ 
َتُه مسنْت بعد ُهزال فأطاقت الرِْحَلَة. وراَحْلُت فالانً، إذا عاونَته على رِْحَلِتِه. وَأْرَحْلَتُه، إذا أعطيَته راِحَلًة. وَرحَّلْ 

، كما يقال معرب، إذا كان له خيل ةابلتشديد، إذا أظعنته من مكانه وأرسلَته. ورجٌل ُمْرِحٌل، أي له َرواِحٌل كثري 
عراب. عن أىب عبيد. وانقة رحلية، أي شديدة قوية على السري، وكذلك مجل رحيل. عن أىب عمرو. قال: 

ا لذات رُْحَلٍة، ابلضم. والراِحَلُة: الناقُة اليت َتصُلح ألن تـُْرَحَل. وكذلك الرحوُل. ويقال: الراِحَلُة: املَرَْكُب  وإهنَّ
ذكرًا كان أو أنثى. واأَلْرَحُل من اخليل: األبيُض الظهِر، ومن الغنم: األسوُد الظهِر. قال أبو الغوث:  من اإلبل،

الَرْحالُء من الشاء: اليت ابيضَّ ظهُرها واسود  سائرها. قال: وكذلك إذا اسو ظهرها وابيَض سائرها. قال ومن 
 ود ليس فيه خشب،لجاخليل الىت ابيض ظهرها ال غري. والرِحاَلُة: َسْرٌج من 
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َحَلَق الرِحاَلَة سابٍح ابد نواجذه  كانوا يتخذونه للركض الشديد. واجلمع الَرحائُل. قال عامر بن الطفيل: وُمَقطِ عٍ 
( وقال عنرتة: إذ ال أزال على رحالة سائج هند تعاوره الكماة ُمَكلَِّم وإذا َعِجَل الرجُل إىل 1عن االظراب )
قيل: اْستَـْقَدَمْت رِحالُتَك. وأما قول امرئ القيس خياطب امرأة: فإما تريىن يف رِحالِة جابٍر على  صاحبه ابلشر  

( كالَقرِ  ختفق أكفاين فيقال: إمنا أراد به احلرج، وليس مث رحالة يف احلقيقة. وهذا كما يقال: جاء فالن 2َحَرٍج )
ْرَحَلُة: واحدة املَراِحِل، يقال: بينه وبني كذا مرحلة أو مر على انقة، يعنون به النعل. وجابر: اسم رجل جنار. واملَ 



 حلتان.
_________ 

 .( االظراب: أسناخ االسنان1)
( احلرج: خشب ُيَشدُّ بعُضُه إىل بعض حُيمل فيه املوتى، عن االصمعي، وهو املراد يف هذا البيت. والقرا، 2)

 . وقال غريه القز: اهلودجقال أبو عبيد: هو مركٌب للرجال بني الَرْحِل والسرجِ 
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خاٌل ورُخاٌل أيضاً ابلضم. وقول الَرِخُل بكسر اخلاء: األنثى من أوالد الضأن، والذََكُر مَحٌَل، واجلمع رِ  ]رخل[
 الكميت:

 ( * يريد صاحب الرخال الذى يربيها.1ما دعدع املرتخل )
اٌل ابلضم، من قوم م يـَْرُذُل َرذاَلًة ورُذوَلًة، فهو َرْذٌل ورُذالَرْذُل: الدوُن اخلسيُس. وقد َرذَل فالن ابلض ]رذل[

 غريه وَرَذَلُه أيضاً، فهو مرذول. ورذال كل شئ: رديئه. رُذوٍل وَأْرذاٍل ورُذ الَء، عن يعقوب. وَأْرَذَلهُ 
وقوهلم: افْـَعْل كذا وكذا على  َشْعٌر َرْسٌل، أي ُمْسرَتِْسٌل. وبعرٌي َرْسٌل، أي َسْهُل الَسرْيِ. وانقٌة َرْسَلٌة. ]رسل[

عطى يف جَنْدهتا وِرْسِلها "، يريد ومنه احلديث: " إالَّ َمْن أَ  َرْسِلَك ابلكسر، أي اتئذ فيه، كما يقال: على ِهيَنِتَك.
 الشدة والرخاء. يقول: يعطى

_________ 
 ع املرتخل( البيت بتماسه كما يف نسخة: ولو وىل اهلوج السوائح ابلذى ولينا به ما دعد 1)
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تلك جندهتا، ويعطى يف رسلها وهى مهازيل مقاربه. والرسل وهى مسان حسان يشتد على مالكها إخراجها، ف
أيضا: اللنب. وقد َأْرَسَل القوُم، أي صار هلم اللنُب من مواشيهم. والَرَسُل ابلتحريك: القطيع من اإلبل والغَنم. 

ا إتى أخاف النائبات ابالول واجلمع االرسال. قال الرجز: اي ذائديهقال الراجز: أقول للذائد خوص برسل 
خوصا أبرسال وال تذوداها ذايد الضالل ويقال: جاءت اخليل َأْرسااًل، أي قطيعاً قطيعاً. وراَسَلُه ُمراَسَلًة فهو 

َقها، فهي تـََزيَُّن آلخَر ُمراِسٌل وَرسيٌل. وامرأٌة ُمراِسٌل، وهي اليت ميوت زوُجها أو أحس ْت منه أن ه يريد تطلي



بعد مقتل شيخه مشى املراسل أوذنت بطالق يقول: ليس يطلب بدم وتراسله. ومنه قول جرير: ميشى هبرية 
 أبيه. وَأْرَسْلُت فالانً يف ِرسالٍة، فهو ُمْرَسٌل وَرسوٌل، واجلمع ُرْسٌل وُرُسٌل. واملرسالت: الرايح، ويقال املالئكة.

(4/1709) 

 

لغ أاب عمرو رسوال أبىن عن فتاحتكم غىن ومنه قول كثري: لقد ( : أال أب1ة. وقال )ضا: الرسالوالرسول أي
َكَذَب الواُشوَن ما حُبُْت عندهم ِبِسرٍ  وال أْرَسْلتُـُهْم بَرسوِل وقوله تعاىل: }إانَّ َرسوُل ربِ  العاملني{ ومل يقل: ُرُسُل 

مع، مثل عدوٍ  وصديق. وامِلْرساُل: املذكَّر واملؤنَّث والواحد واجلَربِ  العاملني، الن فعوال وفعيال يستوى فيها 
سهٌم قصرٌي. وامِلْرساُل: الناقُة السهلُة السري، وإبٌل َمراسيُل. وَرسيُل الرجِل: الذي يُراِسُلُه يف نضاٍل أو غريه 

 يف قراءته، ، أي انبسَط واستأنس. وتـََرسَّلَ وقوائم البعري ِرساٌل. واْسرَتَْسَل الَشْعُر، أي صار َسْبطاً. واْسرَتَْسَل إليه
 أي اأتدفيها.

 الَرْطُل، ابلفتح: الرجُل الرِْخُو. والَرْطُل والِرْطُل: نصف َمناً. وتـَْرطيُل الشعر: تدهينه وتكسريه. ]رطل[
_________ 

 ( االسعر اجلعفي.1)
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وحٍة ( . قال طرفة: ذُلٌق يف غابٍة َمْسف1مع الرِعاُل )الَرْعَلُة: القطعة من اخليل، وكذلك الَرعيُل، واجل []رعل
كرِعاِل الطرِي َأْسراابً مَتُرْ  واْسرَتَْعَلِت النغم، أي تتابعت يف السري. واْسرَتَْعَل، أي خرج يف أو ل الرعيل. وَأراعيُل 

قٌة قاً ال يَبني، كأن ه َزمَنٌَة. والشاُة َرْعالُء. وانوالَرْعُل: ما يـُْقَطُع من أذن الشاة وُيرْتَُك معل  الرايِح: أوائلها. والَرْعَلُة 
( : رأيت الفتية االعزا ل مثل االينق الرعل وأرعلت العوسجة: خرجْت 2رعالء، واجلمع رعل. قال الفند )

ضاً: واحدة . واإلْرعاُل: ُسرعة الطعِن وشدَّته. والَرْعَلُة أيَرْعَلُتها. ويقال أيضاً للشاِة الطويلِة األذِن: َرْعالءُ 
  األعرايب: يقال مرَّ فالٌن جير  َرْعَلُه، أي ثيابَه.الرِعاِل، وهي الِطوال من النخل. قال ابنُ 

_________ 
 ( وزاد اجملد: " أرعال وأراعيل ".1)
 ( الزماىن2)
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قل. واملرعل: خيار املال. وتركت ِعيااًل َرْعَلًة، أي كثريًا. ويقال ملا هتد ل من النبات: أرعل. والرعل: الد قال:
ان املرعل والرعلول: بقل، ويقال هو الطرخون. ورعل قال الشاعر: أأبان بقتالان وسقنا بسبينا نساء وجئنا ابهلج

 وذ كوان: قبيلتان من سليم.
 عته. ومنه قول الراجز:رعبلت اللحم: قط ]رعبل[

بٌل، أي ممزَّق. ويقال جاء فالن يف َرعابيُل، أي ( * ويروى: " مغربله ". وثوب ُمَرعْ 1ترى امللوك حوله مرعبله )
 لرعبل.يف أطمار وأقالق. وأبو ذبيان بن ا

يه الفْرُس " الَسْرَمَق ". واجلمع َأْرغاٌل. و  ]رغل[ قد َأْرَغَلِت األرُض، إذا الُرْغُل ابلضم: ضرٌب من احلَْمِض تسمِ 
 أنبتته

_________ 
 ( بعده:1)

 يقتل ذاالذنب ومن ال ذنب له:
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وأرغلت املرأة، أي أرضعت، ابلراء والزاى مجيعا. وَأْرَغَلِت اإلبُل عن مراتعها، أي ضلَّْت. وعيٌش َأْرَغُل وَأْغَرُل، 
( يرجم قربه، وكان دليال للحبشة 1أي واسٌع. وغالٌم َأْرَغُل بنيَّ الَرَغِل، أي أعزل، وهو االقلف. وأبو رغال )

( : رضعها. قال 2َرضاعٌة يف َغْفلة. يقال َرَغَل اجلدى أمه )يف الطريق. والرغلة: توجهوا إىل مكة فمات حني 
 الشاعر: يسبق فيها احلمل العجيا رغال إذا ما آنس العشيا

_________ 
 ( يف القاموس: وأبو رغال، ككتاب. يف سنن أىب داود ودالئل النبوة وغريمها غن أنس، مسعت رسول هللا1)

فمرران بقرب فقال: هذا قرب أىب رغال وهو أبو ثقيف، وكان من رجنا معه إىل الطائف صلى هللا وسلم حني خ
مثود، وكان هبذا احلرم يدفع عنه، فلما خرج منه أصابته النقمة الىت أصابت قومه هبذا املكان فدفن فيه. 

وكذا قول ابن يف الطريق، غري جيد. احلديث. وقول اجلوهرى كان دليال للحبشة حني توجهوا إىل مكة فمات 



 ان عبدا لشعيب، وكان عشارا جائرا.سيده: ك
 ( رغل أمه كمنع: رضعها2)
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يقول: إنه يبادر ابلعشى إىل الشاة يرغلها دون ولدها. يصفه ابللؤم. قال أبو زيد: يقال: فالن َرمٌّ َرغوٌل، إذا 
رَبَّْت َمواِرُدُه وال ينام له جار إذا اخرتفا يقول: اغتنم كل شئ وأكله. قال أبو َوْجزة السعدي : َرمٌّ َرغوٌل إذا اغ

 أجدَب مل حَيِْقْر شيئاً وَشرَِه إليه، وإن أخصَب مل يـََنْم جارُُه خوفاً من غائلته.إذا 
ِتِه، ( ، إذا أطاهلا وجرَّها متبخرتًا، فهو راِفٌل. وَرِفَل ابلكسر َرَفاًل: َخُرَق يف لِْبسَ 1َرَفَل يف ثيابه يـَْرُفُل ) ]رفل[

:  فهو َرِفٌل. األصمعي 
يِ  َرِفْل * وكذلك َأْرَفَل يف ثيابه. وامرَأٌة َرِفَلٌة: َترَتَفَُّل يف ِمشيتها ُخْرقاً، فإن مل حُتسن يف الرَْكِب َوْشواٌش ويف احلَ 

ل هجف. وفرس املشَي يف ثياهبا قيل َرْفالُء. والَرِفُل أيضاً: األمحق. ومعيشٌة َرِفَلٌة، أي واسعة. وثوب رفل، مثا
 دىرفل أي طويل الَذَنِب، وكذلك البعري. قال اجلع

_________ 
 ( رفل كنصر، وفرح.1)

(4/1711) 

 

فعرفنا هزة أتخذه فقرانه برضراض رفل أيد الكاهل جلد ابزل أخلف البازل عاما أو بزل ورمبا وصف به إذا 
قال ذو  ( * والرَتْفيُل: التعظيُم.2الد )( * جعد الدرانيك رفل اال ج1كان واسع اجللد. ومنه قول الراجز )

 الرمَّة: إذا حنن َرفَـّْلنا اْمَرًأ ساَد قـَْوَمُة وإن مل يكْن من قبل ذلك يُْذَكُر وَترفيُل الرَِكيَِّة: إمجامها.
 ( .4( الرِقاُل، وهي الِطوال من النخل )3الرقلة مثل الرعلة، واجلمع ) ]رقل[

_________ 
 رؤبة ".( يف نسخة زايدة: " 1)
 ( يقية البيت:2)

 ضب يف أجسادكأنه حمت



 ( يف اللسان: رقل ورقال.3)
 ( يف املخطوطة زايدة: وأنشد: كأن فوق احلائط احمليط منها وحتت الرقلة الشموط رعنا من احلرة ذا خطوط4)

(4/1712) 

 

إذا كانت كثرية، االرقال. واملرقال: لقب  واإلْرقاُل: ضرٌب من اخلََبب. وقد َأْرَقَل البعرُي. وانقٌة ُمْرِقٌل وِمْرقاٌل،
سالم دفع إليه الراية يوم صفني فكان يرقل هبا إرقاال. والراقول: حبٌل هامش بن عتبة الزهري، الن عليا عليه ال

 كر.ُيْصَعُد به النخل، وهو احلابول، وال
القوُم. واملَرَْكُل: الطريُق. وَمراِكُل الداب ة: حيث  الرَْكُل: الضرُب ابلرجِل الواحدة. وقد رََكَلُه يـَرُْكُلُه وَتراَكلَ  ]ركل[

 ارس برجِله إذا حرَّكه للركض، ومُهَا ُمرَْكالِن. قال عنرتة: وَحِشيَّيت َسرٌج على َعْبِل الَشوى هَنٍْد َمراِكُلهُ يـَرُْكُلها الف
، ومنه قول امرئ نَبيِل املَْحزِِم أي أنه واسُع اجلوف عظيم املَراِكِل، وأرٌض ُمرَكَّلٌة، إذا   ُكدَّْت حبوافر الدواب 

 القيس يصف اخليل:
 ( *1ديِد املركل )أَثـَْرَن الغُباَر ابلكَ 

_________ 
 ( صدره:1)

 مسح إذا ما الساحباُت على الَوىن:
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ها ابُن ( : رََبْت وَراب يف َكرمِ 2( ، إذا ضرهبا برجله لتدُخل يف األرض. قال األخطل )1وتركل الرجل مبسحاته )
 لُّ على مسحاته يرتكلمدينٍة َيظَ 

الَرْمُل: واحد الرِماِل، والَرْمَلُة أخصُّ منه. قال ابن السكيت: يقال للضبع: أم رمال. ورملة: مدينة  ]رمل[
 ابلشأم. والرمل، ابلتحريك: اهلرولُة. وَرَمْلُت بني الصفا واملروة َرَماًل وَرَمالاًن. والَرَمُل: جنٌس من الَعروض.

من املطز، واجلمع أرمال. والرمل أيضا: خُطوط تكون يف قوائم البَقرة الوحشية ختالف سائر والَرَمُل: القليُل 
لوهنا. قال أبو عبيد: اأَلْرَمُل من الشاء: الذي اسَود ْت قوائُمه كلُّها، واألنثى َرْمالُء. واأَلْرَمُل: الرجل الذي ال 

 (3ت املرأة، إذا مات عنها زوُجها. قال الشاعر )ال زوج هلا. قد أرمل امرأة له واأَلْرَمَلُة: املرأة اليت
_________ 



 ( تركل الرجل، مبسحاته، إذا ضرهبا برجله لتدخل يف الفأس.1)
 ( يصف اخلمر.2)
 ( جرير3)

(4/1713) 

 

املساكني من  راِمُل:كيت: األَ هذى االرامل قد َقضَّْيَت حاَجَتها فمن حلاجِة هذا اأَلْرَمِل الذََكِر قال ابن الس
رجاٍل ونساٍء. قال: ويقال هلم وإن مل يكن فيهم نساء. ويقال: قد جاءت َأْرَمَلٌة من نساٍء ورجاٍل حمتاجني. 

قال: ويقال للرجال احملتاجني الضعفاء: َأْرَمَلٌة، وإن مل يكن فيهم نساء. وَرَمْلُت احلصري، أي َسَفْفُتُه. وَأْرَمْلُتُه 
ال يزال على طريق ال حٍب وكأن  َصْفَحُتُه حصرٌي ُمْرَمُل وقد َرَمَل سريَره وَأْرَمَلُه، إذا َرَمَل عر: إذا قال الشامثُله. 

شريطاً أو غريه فجعله ظهرًا له. ويقال َأْرَمَل القوم، إذا نفد زادهم. وعام َأْرَمُل، أي قليُل املطر. وسنٌة رمالء، 
( أعرفها 2( : إن بىن رملوين ابلدم شنشنة )1طخ. وقال )ل، أي تلمل وارمتعن ابن السكيت. ورمله ابلدم فرت 

 من أخزم
_________ 

 ( أبو أخزم الطائى.1)
 ( الشنشنة: اخللق والطبيعة.2)
 (4صحاح  - 216)
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 مجيعا. قال الزفيان: اْرَمَعلَّ الصيبُّ اْرِمْعالاًل: ساَل لعابُه. واْرَمَعلَّ الدمُع، أي تتابع قطرانه، ابلعني والغني ]رمعل[
عن متنيه مرمعل كنظم اللؤلؤ مرمعل تلفه نكباء أو مشأل وارمعل الِشواُء، أي يقول نور صبح لو يفعل والقطر 

َلْن لنا بَشواٍة ُمْرَمِعلِ  ُذُءوهُبا قال الفراء: اْرَمَعلَّ  سال َدمَسُُه. وأنشد أبو عمرو: واْنِصْب لنا الدمهَاء طاهي وَعجِ 
ميوَت وأجهشْت إليه اجِلِرشَّى واْرَمَعلَّ  ( : بكى جزعاً من أن1َشهق. واألصمعي  مثله، وأنشد ) الرجل، أي

 ( وقوهلم: ادرئفق مرمعال، أي امض راشدا.2َخنيُنها )
_________ 

 ( ملدرك بن حصن االسدي.1)



ابملهملة بدل " خنينها "  ( قبله: وملا رأين صاحيب رابط احلشا موطن نفس قد أراها يقينها ويروى " حنينها "2)
 لبكاءابملعجمة، وكالمها مبعىن ا

(4/1714) 

 

َزَة ابلَسْمِن تـَْروياًل، إذا دلكتها به دلكاً شديدًا. وَروََّل الفرُس، إذا أدىل ليبول. والروال على  ]رول[ َروَّْلُت اخلُبـْ
ب ال الته تـَْروياًل. والراووُل مثله، والعر يسيل ُرواُلُه. والفرُس يـَُروِ ل يف خمفعال ابلضم: اللعاب. يقال: فالن 

هتمز فاعواًل. وزعم قوٌم أن الراووَل ِسنٌّ زائدة يف اإلنسان والفرس، وأنكره االصمعي. قال ابن السكيت: 
 الروال واملرغ واللعاب والبصق، كله مبعىن.

( : فىًت ُقدَّ َقدَّ 1عر )واسرتخى. وفرٌس َرِهُل الصدر. قال الشاَرِهَل حلُمه ابلكسر، أي اضطرَب  ]رهل[
َلُه اللحُم تـَْرهياًل.السيِف ال مُ   تآِزٌف وال َرِهٌل لَبَّاتُُه َوآبِدلُْه وَرهَّ

 الَرْهبَـَلُة: ضرٌب من املشي. يقال: جاء يرتهبل. ]رهبل[
_________ 

 ( العجري السلوىل1)

(4/1714) 

 

 فصل الزاى
رَض، إذا مَسَّْدهَتا. لة ومزبلة أيضا بضم الباء. يقال: زبلت األالزِْبُل ابلكسر: الِسْرجنُي، وموضعه مزب ]زبل[

 والَزْأَبُل: القصري. وقال:
حزنبل احلضنني فدم زأبل * الزبيل معروف، فإذا كسرته شددت فقلت زبيل أو زنبيل، النه ليس يف الكالم 

. والزابل ابلكسر: ما حتمله النملُة ِبفيهال أيضاً: ما يف اإلانء ُزابَلٌة، أي شئ. فـَْعليٌل ابلفتح. وزابلة موضع. ويقا
يقال: ما رزأنه زابال، أي شيئا، وأصله ما ذكران. قال ابن مقبل يصف فحال: كرمي النجار محى ظهره فلم يرتزأ 

 بركوب زابال
أما به زَْجاًل، أي رمى به. يقال: لعن هللا  (1الزجلة ابلضم: الطئفة من الناس، ومجعها زَُجٌل. وزََجَل ) ]زجل[

 زجلت به.



_________ 
 له زجال، وزجل به زجال من ابب نصر( زجل الشئ يزج1)

(4/1715) 

 

والزجل أيضاً: إرسال احلمام اهلادي. وامِلْزَجُل: املزراق. والزجل: عود يكون يف طرف احلَبل ُيَشدُّ به الَوْطُب، 
( فيما لديه الَزواِجُل وأما َمينُّ الظليم 1َيْت )ومجها زواجل. قال االعشى: فهان عليه أن جتَِفَّ ِوطاُبُكْم إذا ُحنِ 

يهمز. قال ابن أمحر: وما بيضات ذى لبد هجف سفني بزاجل حىت روينا  فهو الزاِجُل بفتح اجليم، يهمز وال
والزجل ابلتحريك: الَصوت. يقال: سحاٌب زَِجٌل، أي ذو رعد. والزجنبيل معروف. الزجنبيل: اخلمر. والزجنيل 

احملفوظ  جل الضعيف البدن، عن الفراء. ويقال الزجنيل ابلنون. قال أبو عبيد: الذى قاله الفراء هوابهلمز: الر 
عندان. قال الراجز: ملا رأت زوجيها زئجيال طفيشأ ال ميلك الفصيال والطفيشأ: الضعيف، ولست أرويه، وإمنا 

 نقلته من كتاب.
 باعد، فهو زَِحٌل وزحليل.زََحل عن مكانه زُحواًل، وتـََزحََّل: تنح ى وت ]زحل[

_________ 
 سان: " إذا ثنيت "( يف الل1)

(4/1715) 

 

َتَدحاً. وزَُحُل: جنٌم من  واملزحل: املوضع يزحل إليه. وقد يكون مصدرًا، يقال: إنَّ يل عنك َلَمْزحاًل، أي ُمنـْ
 اخلُنَِّس، ال ينصرف، مثل عمر.

: أكل اجلَميِم وطاَوَعْتُه و َزِعٌل، وَأْزَعَلُه غريه. قال أبو ذؤيبالَزَعُل: النشاُط. وقد َزِعَل ابلكسر فه ]زعل[
 ( والزعل: املتضور جوعا.1 مثُل القناِة وأزعلته االمرع )مَسَْحجٌ 

زعبل: اسم. يقال: هبلته الزعبل، أي ثكلته أمه احلمقاء. والزعبل أيضا: الصىب ال ينجع فيه الغذاء  ]زعبل[
 ( :2جاج )فعظم بطنه ودق عنقه. قال الع

 ( * والسمط: الفقري.3مسطا يرىب ولدة زعابال )
_________ 

 " وأسعلته " أي أنشطته. والزعل: النشاط. ( ويروى:1)



 ( قال ابن برى: الصحيح أنه لرؤبة.2)
 ( قبله:3)

 جاءت فالقت عنده الضآبال:

(4/1716) 

 

= 
ًة زُْغَلًة. َلِت الناقُة ببوهلا، أي رَمْت به وَقطََّعْتُه زُْغلَ الُزْغَلُة ابلضم: الُدفعة من البول وغريه. تقول: َأْزغَ  ]زغل[

ا  وَأْزَغَلِت الطعنُة ابلدم، مثل َأْوَزَغْت. وَأْزَغَل الطائر فرَخه، إذا زقَّه. قال ابن أمحر وذكر الَقطاَة وفـَْرَخها، وأهنَّ
ن سقائك، أي ( ومل َتْشَفرِتُّ ويقال: َأْزِغْل يل زُْغَلًة م1يَد )ربت: فَأْزَغَلْت يف َحْلِقِه زُْغَلًة مل َتْظِلُم اجلَسَقْته مما ش

 ُصبَّ يل شيئاً من لنٍب. والُزْغلوُل: اخلفيُف وهو الطفل أيضا.
َلِتِهْم، أي جبماعتهم. وقال: إ ]زفل[ َلُة: اجلماعُة، يقال جاءوا أَبْزفـَ ين ِ أَلْعَلُم ما قوٌم أَبْزفـََلٍة جاُءوا الخرب األْزفـَ
 لى أب كياسمن لي

_________ 
 = وبعده:

 غال * قال: ومسطا بدل من الضآبل، وهو مجع ضئبل للداهية.يبىن من الشجراء بيتا وا
 ( يف اللسان: " مل ختطئ اجليد " وكذلك يف املخطوطات ابلروايتني.1)
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قال سيبويه: أخَذْته إْزِفلٌَّة بكسر اهلمز جاءوا أُلْخرِبَ من لَْيلى فقلت هلم لَْيلى من اجِلنِ  أم لَْيلى من الناِس و 
 َلى مثل اأَلْجَفلىوتشديد الالم، أي خف ٌة. واأَلْزفَـ 

 الزونكل: القصري. ]زكل[
ابلفتح َتِزلُّ زَلياًل، إذا َزلَّ يف طني أو منطق. وقال الفراء: زَِلْلَت ابلكسر تـََزلُّ زََلاًل، تقول: زََلْلَت اي فالن  ]زلل[

 ( :1ُة والزِل ِيلى. واْستَـَزل ُه غريه. وقول الراجز )واالسم الَزلَّ 
 طلب الكال. والنية: املوضع الذى ينوون( * يعىن أنه يزل من موضع إىل موضع ل2وزلل النية والتصفيق )

 املسري إليه. وزحلوقة زل، أي زلق. قال الراجز:



 ( يف نسخة زايدة: " أىب حممد ".1)
 ( قبله:2)

 فتوق * وبعده:إن هلا يف العام ذى ال
 رعية موىل انصح شفيق:

(4/1717) 

 

 ( وكذلك زحلوقة زلل. قال الكميت:1ملن زحلوقة زل هبا العينان تنحل )
. وزلزل هللا 2وىف مقام الصبا زحلوقة زلل ) ( * وزلت الدراِهُم َتِزلُّ زُلواًل، أي نقَصْت يف الوزن. يقال: درهٌم زَالٌّ

تَـَزْلَزَلْت هي. والَزلْ رض زلزلة وزِْلزااًل، ابلكسراال زاُل ابلفتح االسُم. والَزالِزُل: الشدائُد. والَزَلِزُل: االاثث ، فـَ
واملتاع، على فعلل بفتح العني وكسر الالم. واملزلة واملزلة، بكسر الزاى وفتحها: املكان الدحض، وهو موضع 

: اخل  :، أي رسحاء بينة الزلل. وقالفيف الوركني. وامرأٌة زالَّءُ الَزَلِل. قال أبو عمرو: األَزلُّ
 ( *3وال يزالء ولكن ستهم )

_________ 
 ( يف بعض النسخ " تنهل ". ويروى: " زحلوفة " ابلفاء.1)
 ( يف نسخة أول البيت:2)

 ووصلهن الصبا إن كنت فاعله
 ( قبله:3)

 ليست بكرواء ولكن خدمل *=

(4/1717) 

 

: الذئُب األْرَسُح، يتولَّ  كما يقال الضبُع العرجاء. د بني الذئب والضبع، وهذه الصفة الزمٌة له،  والسمع اأَلَزلُّ
َأْزَلْلُت إليه نعمًة، أي أسديُتها. ويف ( ، أي َعْذٌب. و 1ويف املثل: " هو أمسُع من الذئب اأَلَزلِ  ". وماٌء زالٌل )

 يئاً، أي أعطيت. والزلية: واحدة الزالىل.احلديث: " من ُأزِلَّْت إليه نعمٌة فليشكُرها ". وَأْزَلْلُت إليه من حقِ ه ش
االزمل: الصوت. وأنشد االخفش: تضب لثاث اخليل يف حجراهتا وتسمع من حتت العجاج هلا ازمال  ]زمل[

 " فحذف اهلمزة، كما قالوا ويل امه. ويقال: أخذت الشئ أبزمله، أي كله. ويقال: عياالت يريد " أزمال



 أزملة، أي كثرية.
_________ 

 عده:= وب
 وال بكحالء ولكن زرقم

هل ( يف القاموس: وماء زالل كعزاب، وأمري، وصبور، وعالبط: سريع املر يف احللق ابرد عذب صاف س1)
 سلس

(4/1718) 

 

 أبو عمرو: اأُلْزموَلُة ابلضم: املصوِ ت من الوعول وغريها. وقال يصف َوِعاًل مِسنَّاً: َعْودًا َأَحمَّ الَقرا ُأْزموَلًة َوِقال
( ويقال: هو إْزَمْوٌل وإْزَمْوَلٌة، بكسر االلف وفتح امليم. واالزميل: شفرة احلذاء. 1ُقَذفا )على ُتراِث أبيه يتبع ال

ميل والُزمَُّل، والُزمَّْيُل، والُزمَّاُل مبعىًن، وهو اجلباُن الضعيف. قال ُأَحْيَحُة: َفال َوَأبيَك ما يـُْغين َغنائي من الفتيان ز 
بن الليل، ليس بزميل شروب للقيل، يضرب ابلذيل كمقرب اخليل. م أتبط شرا: وا ابناه وااكسول وقالت أ

والزميلة: الضعيفة. والزاِمَلُة: بعرٌي َيستظِهر به الرجل، حيمل متاعه وطعاَمه عليه. واملُزاَمَلُة: املعاَدلُة على البعري. 
 تمله.ر. واْزَدَمَلُه، أي احوَزمََّلُه يف ثوبه، أي لفَّه. وتـََزمََّل بثيابه، أي تدثَّ 

_________ 
 ( الشعر البن مقبل. وزاد يف اللسان: االزمولة ابلكسر1)

(4/1718) 

 

 والزميل: الرديف.
الَزْوُل: العجُب. قال الكميت: فقد صرت عما هلا ابملشيب زوال لديها هو االزول واجلمع اال زوال.  ]زول[

يت: يـُْعَجُب من َظرفه. واملرأُة َزْوَلٌة. ويقال: هي الَفِطَنُة السكابن والزول: الرجل اخلفيف الظريف. قال 
 ( . وأنشد أبو عمرو1الداهية. والَزوَّاُل: الذي يتحرك يف ِمشيته كثريًا وما يقطعه من املسافة قليل )

_________ 
لكاف ال كن ابفلي ( يف القاموس: وأما الزواك للذى يتحرك يف مشيته كثرياوما يقطعه قليل من املسافة1)

ابلالم، وغلط اجلوهرى يف اللغة والرجز، وإمنا االرجوزة كافية، وأوهلا: تعرضت مريئة احلياك لناشئ دمكمك 



نياك البحرت اجملذر الزواك فأرها بقاسح بكاك فأوركت لطعنه الدراك عند اخلالط أميا إبراك فداكها بصيلم دواك 
 = دالكيدلكها يف ذلك العراك ابلقنفريش أميا ت

(4/1719) 

 

( * والزائلة: كل شئ يتحرك. وكنت امرأ أرمي الَزواِئَل َمرًَّة فأصبحُت قد ودعت 1* البحرت اجملدر الزوال )
 ( والزدايل: االزالة. وقال:2ل )رمى الزوائ

َُه ابجلنب: وهللا3ممن أراد ازدايهلا )  ما كنُت جباانً ( * واملُزاَوَلُة، مثل احملاولة واملعاجلة. وقال رجل آلخر َعريَّ
 اَولوا: تعاجلوا.ولكينِ  زاولت ُمْلكاً مؤج اًل. وقاَل زهري: فِبْتنا ُوقوفاً عند رأس جوادان يُزاِولُنا عن نفسه ونُزاِوُلْه وَتز 

_________ 
 = ورواه املصنف أيضا يف جذر: " والبحرت "، وابلالم أيضا.

 مغري كله. والذى أنشده أبو عمرو:( قال برى: الرجز اليب االسود العجلى. قال: وهو 1)
 البهرت اجملذر الزواك

 ( بعده: وعطلت قوس اجلهل عن شرعاهتا وعادت سهامي بني رث وانصل2)
 كثري، وهو قوله: أحاطت يداه ابخلالفة بعد ما أراد رجال آخرون ازدايهلا هكذا يف اللسان.( الشعر ل3)
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ما وما زاَل فالٌن يفعل كذا. وحكى أبو اخلطاب: زاَلُه غريه وَزوََّلُه، فاْنزاَل. وزال الشئ من مكانه يزول َزوااًل، وأَ 
 زيل يفعل كذا، وقد فسرانه يف )كاد( .

 الزهلول: االملس. وزهلول: جبل. ]زهل[
َلُه مبعىًن، إذا دعا عليه زلت الشئ من مكانه َأزيُلُه زَْياًل: لغة يف َأزَْلُتُه. يقال: زاَل هللاُ َزواَلُه وأزاَل هللاُ َزوا ]زيل[

( ويقال أيضاً: زيَل 1ن مَهِ ها ما ابهُلا ابلليل زال َزواهُلا )ابلبالء واهلالك. قال األعشى: هذا النهاُر َبدا هلا م
 َزويُلُه. قال ذو الرمة

_________ 
فما ابل طيفها يزول ( زايدة يف املخطوطة: أراد زالت زوال الليل فقلب، وقيل معناه هذا خياهلا جاءان هنارا 1)

 ل زواهلاكزواهلا، وقيل معناه أزال هللا زواهلا، وقيل معناه زال اخليا



(4/1720) 

 

له زيال، أي مزته وفرقته. يقال زل ( * أي زيَل قلُبها من الفزع. وزِْلُت الشئ أزي1* إذا ما رأتنا زيل منازويلها )
وزيلته فتزيل، أي فرقته فتفر ق، َومنه قوله تعاىل:  ضأنك من معزاك. وزلته منه فلم ينزل، ومزته فلم ينمز.

نك تقول يف مصدره تزييال، ولو كان فيعلت لقلت زيلة. واملزايلة: املفارقة. }فـََزيَـّْلنا بينهم{ ، وهو فعلت ال
 كالفحج.  ًة وِزاياًل، إذا فارقه والَتزاُيُل: التباين. والزيل، ابلتحريك، تباعد ما بني الفخذينيقال زايله ُمزايـَلَ 

_________ 
 ( صدره:1)

 وبيضاء ال تنحاش منا وأمها:

(4/1720) 

 

 اجمللد اخلامس ...
 ابب الالم:

 فصل السني:
رئ )ُأوتيَت ُسؤَلَك اي موسى( ابهلمز وبغري اهلمز. وسألته الشئ وسألته الُسْؤُل: ما يسأله اإلنسان. وق ]سأل[

ِئٌل بعذاٍب واِقٍع( أي عن عذاٍب. قال األخفش: يقال خرجنا عن الشئ سؤاال ومسألة. وقوله تعاىل: )َسأَل َسا
عاً أُبْصَدتِِه مل َيْسَتِعْن ُل. وقال: وُمْرَهٍق ساَل إْمتانسأل عن فالٍن وبفالٍن. وقد ختفَّف مهزته فيقال: ساَل َيْسا

: اْسَأْل. ورجٌل ُسَؤَلة: كثرُي وَحوامي املوِت تـَْغشاُه واألمر منه َسْل حبركة احلرف الثاين من املستقَبل، ومن األو ل
 ضيت حاجته.السؤال. وَتساَءلوا، أي َسَأَل بعضهم بعضاً. وَأْسأَْلَتُه ُسْؤلََتُه ومسألته، أي ق

 حريك: املطر. والَسَبُل أيضا: السنبلالَسَبُل ابلت ]سبل[

(5/1723) 

 

بُـُلُه. وقولُ  ا َسَبٌل فيه املَِنيَُّة اِب الَقطا قد َوَزْعُتها هل( : وَخْيٍل كأسر 1الشاعر ) وقد أسبل الزرع، أي خرج ُسنـْ
تـَْلَمُع يعين به الرمَح. وَأْسَبَل املطُر والدمُع، إذا هطل. وقال أبو زيد: َأْسبَـَلِت السماُء، واالسُم الَسَبُل، وهو 



خاه. وسبل: ض. وَأْسَبَل إزارَه، أي أر املطر بني السحاب واألرض حنُي خيرُج من السحاب ومل يصْل إىل األر 
العرب. قال االصمعي: هي أم أعوج، كانت لغىن. وأعوج لبىن آكل املرار، مث صار لبىن  اسم فرس جنيب يف

 هالل بن عامر. وقال:
 (2هو اجلواد ابن اجلواد ابن سبل )

_________ 
 بن هالل البكري ". ( يف نسخة زايدة: " جممع بن هالل البكري ". ويف اللسان: " حممد1)
 اسم رجل، وليس ابسم فرس كما ذكر اجلوهرى. قال ابن برى: الشعر ابن برى: فثبت هبذا أن سبال ( قال2)

جلهم بن سبل، وقال أبو زايد الكاليب: وهو من بىن كعب بن بكر، وكان شاعرا مل يسمع يف اجلاهلية واالسالم 
 من بىن =

(5/1723) 

 

ا نسجوالسبل أيضا. داء يف العني ِشبه ِغشاوٍة ك بعروٍق محٍر. والَسبيُل: الطريق، يذكر ويؤنث. العنكبوت  أهنَّ
قال هللا تعاىل: )قل هذه سبيلى( . فأنت. وقال: )وإْن يـََرْوا َسبيَل الُرْشِد ال يـَتَِّخُذوُه َسبياًل( فذك ر. وَسبََّل 

َتين اختََّْذُت َمَع  ي سبباً وُوْصَلًة. وأنشد أبو َسبياًل( أالرَُّسول ضيعَته، أي جعَلها يف َسبيِل هللا. وقوله تعاىل: )اي لَيـْ
( القيوُن مع الرسول َسبياَل أي سبباً وُوْصَلًة. والساِبَلُة: 2( َمْقِتَلُكْم َخليَل حممٍد يرجو )1عبيدة جلَرير: َأفـَبَـْعَد )

 (3أبناُء الَسبيَل املختلفُة يف الطُرقات. وَأْسباُل الدلِو: شفاهها. قال الشاعر )
_________ 

بكر أشعر منه. قال: وأدركته يرعد رأسه وهو يقول: أان اجلواد ابن اجلواد ابن سبل إن دميوا جاد وإن * = 
 جادوا وبل

 ( يف ديوانه: " أفبعد مرتكهم ".1)
 ( يف ديوانه: " ترجو ".2)
اسة ص واحلم 476. صوابه ابعث بن صرمي. راجع الآلىل ص ( يف نسخة " ابعث بن رمي اليشكرى " اه3)

212. 

(5/1724) 

 



هتا َعْلقاً إىل َأْسباهِلا يقول: بعثوين طالباً ِلرَتاهِتْم فأكثرُت من القتل. والَعَلُق: )*( إذ أرسلوين ماِئحاً ِبَدالِئِهْم فمال
الدُم. واملُْسِبُل: السادُس من سهام امليسر، وهو املُْصَفُح أيضاً. والَسبَـَلُة: الشارُب، واجلمع السبال. والسنبلة: 

بُـ واح َبَل الزرُع، إذا َخَرج ُسنـْ بَـَلُة: برٌج يف السماء. وسلسبيل: اسم عني يف دة سنابل الزرع. وقد َسنـْ ُله. والُسنـْ
اجلنة. قال تعاىل: )عينا فيها تسمى سلسبيال( . قال االخفش: هي معرفة، ولكن ملا كان رأس آية وكان مفتوحا 

 ( .زيدت فيه االلف، كما قال: )كانت قواريرا. قواريرا
بعرِي، والِسقاِء، واجلاريِة. واألنثى سَبْحَلٌة، مثل السبحل، على وزن اهلجف: الضخم من الضب، وال ]سبحل[

 رحبلة. يقال: ِسقاٌء ِسَبْحٌل وَسَبْحَلٌل أيضاً عن ابن السكيت. وَسْبَحَل الرجُل، إذا قال سبحان هللا!

(5/1724) 

 

 اء. وازبغل مثله.اسبغل الثوب اسبغالال، إذا ابتل ابمل ل[]سبغ
أبو زيد: هو الَضالُل بن السبهلل، يعىن الباطل. قال األصمعي : جاء الرجل ميشي َسبَـْهَلاًل، إذا جاء  ]سبهل[

 وَذهَب يف غري شئ. وقال عمر رضي هللا عنه: " إىن الكره أن أرى أحدكم َسَبهلاًل، ال يف عمل ُدنيا وال يف
ا اجلاُر مل يعلم جُمريًا جُيريُُه َسبَـْهلاًل، أي ليس معه شئ. وأنشد: إذ عمل آخرة ". قال الكسائي: جاءان فالن

 (1فصار َحريباً يف الداير َسبَـْهَلال َقَطْعنا له من َعْفَوِة املاِل ِعيَشًة فأَْثرى فال يبغي سواان حموال )
هي فارغٌة: َسْجٌل وال َذنوٌب، فيه ماء، قلَّ أو كُثر. وال يقال هلا و الَسْجُل مذكَّر، وهو الدلُو إذا كان  ]سجل[
 الِسجاُل. والَسجيلُة: الَدلو الَضخمُة. قال الراجز: خذها واعط عمك السجيلهواجلمع 

_________ 
 ( بعده يف املخطوطة زايدة: )ستل( : َستَل القوُم َسْتاًل: جاء بعضهم يف إثر بعض.1)

(5/1725) 

 

. وَأْسَجْلُت احلوض: مألتُ إن مل يكن عمك ذا حليله وَسَجْلُت املاء فانَسجَ  ه. وقال: َل، أي صببته فانصب 
. وغاَدَر اأُلْخَذ واأَلْوجاَذ ُمرْتََعًة تطفو وُأْسَجَل َأهْناًء وُغْدراان والَسجيُل من الضروِع: الطويُل. يقال: انقٌة َسْجالءُ 

ْيٍل  (( . قالوا: هي حجارٌة من 1)والسجل: الصك. وقد سجل احلاكم َتْسجياًل. وقوله تعاىل: )حجارًة من ِسجِ 
وله تعاىل: )لِنُـْرِسَل عليهم حجارًة من طني( . واملساجلة: طني طُِبَخْت بنار جهنم مكتوب عليها أمساء القوم، لق

ٍي. وأصله من الَدْلو. وقال الَفْضُل ابن عباس بن عتبة بن أيب املفاخرة، أبن تصنع مثله صنعه يف َجْرٍي أو َسقْ 



اٌل ". وتساجلوا، أي ين ُيساِجْل ماِجدًا ميأل الَدلَو إىل َعْقِد الَكَرْب ومنه قوهلم: " احلرُب ِسجهلب: من ُيساِجلْ 
 تفاخروا.

_________ 
من سورة احلجر: "  74واآلية  من سورة هود " وأمطران عليها حجارة من سجيل منضود ". 80( اآلية 1)

 وأمطران عليهم حجارة من سجيل ".
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ول املباُح الذي ال مُيَْنُع من أحد. وأنشد الضىب: أخنت قلوصى ابملَُرْيِر ورَْحُلها ِلما انبَُه من : املبذواملسجل
طارق الليل ُمْسَجُل أراد ابلَرْحِل املنزل. وقوله تعاىل: )هل جزاء االحسان إال االحسان( قال فيه حممد بن 

لت سلة مل يشرتط فيها بر دون فاجر. يقال أسجمسجلة للرب والفاجر. قال االصمعي: أي مر  احلنفية: هي
 الكالم، أي أرسلته. والسجنجل: املرآة، وهو رومى معر ب. قال امرؤ القيس:

 (1َترائُِبها مصقولة كالسجنجل )
 بن َعَلٍس يذكر ظُُعناً: يف اآلِل الَسْحُل: الَثوُب األبيض من الُكْرُسِف، من ثياب اليمن. قال املَُسيَّبُ  ]سحل[

 (2ِفُضها ويرفعها ريٌع يلوح كأنه سحل )خيَْ 
_________ 
 ( صدره:1)

 مهفهفة بيضاء غري مفاضة
 ( قبله: ولقد أرى ظعنا أبينها حتدى كأن زهاءها االثل2)

(5/1726) 

 

( : كالسحل 1شبه الطريق بثوب أبيض. واجلمع ُسحوٌل، وجيمع أيضا على سحل، مثل سقف وسقف. وقال )
ية حُّ جِناِء احلمل االسول وكفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ثالثة أثواب سحولالبيِض َجال َلْوهنا سَ 

كرسف. ويقال: سحول: موضع ابليمن، وهى تنسب إليه. والسحل: النقد من الدراهم. وقال أبو ذؤيب: 
هلمزة: االرنب الصغرية الىت ( ابلَسْحِل والسحلة، مثال ا2فباَت جبَْمٍع مث آَب إىل ِمىًن فأصبح رادًا يبتغي املَْزَج )

( . وامِلْسَحُل: احلمار 3رْبد. وامِلسَحُل: الِلساُن اخلطيُب )قد ارتفعت عن اخِلْرِنِق وفارقْت أمها. وامِلسحل: املِ 



. وامِلْسَحالِن: َحْلقتان يف طريْف َشكيِم اللجام، إحدامها مدخلة يف االخرى. ومسحل: اسم اتبعة  الوحشي 
 االعشى، وقال فيه:

_________ 
 ( املتنخل اهلذىل.1)
 ( املزج: العسل.2)
طيب، يف القاموس: " وكمنرب املنحت واملربد واللسان ما كان. وقول اجلوهرى: ( قوله: واملسحل اللسان اخل3)

 اللسان اخلطيب بغري واو، سهو، والصواب واخلطيب حبرف عطف ".

(5/1726) 

 

مفتوٍل.  جني املذمم أبو نصر: الَسحيُل: اخليُط غريدعوت خليلي مسحال ودعوا له جهنام جدعا لله
والَسحيُل من الثياب: ما كان غزله طاقاً واحدًا. واملرُْبَُم: املفُتوُل الَغْزِل طاَقنِي. وامِلتآُم: ما كان َسداه وحُلَْمُتُه 

 واحدًا، كما يفتل اخلياط سلكه. والَسحيُل من احلبل: الذي يـُْفَتُل فـَْتالً طاَقنْيِ طاقني، ليس مبرُْبٍم وال ُمْسَحٍل. 
( . وقد سحلت احلبل فهو َمْسحوٌل، ويقال ُمْسَحٌل 1أن جيمع بني نسيجتني فيفتال حبال واحدا ) واملربم:

هٍم، إذا الجل املربم. وسحلت الشئ: سحقته. وسحلت الدراهم فانسحلت، إذا امالست. وَسَحْلُتُه مائَة در 
َت بعضها ببعض. وَسَحَلُه مائة ت: َسَحْلُت الدراهم: صببُتها، كأنَّك حككعجَّلَت له نقدها. قال ابن السكي

سوٍط، أي ضربه. وأصل الَسْحِل الَقْشِر، كأنَّه قشر جلده. وَسِحَلِت الرايُح األرَض: كشطْت َأَدَمَتها. 
: ابتِت السماُء َتْسَحُل ليلتها، أي تَ  .األصمعي   ُصبُّ

_________ 
 " والسحل: الشتم، وقد سحله سحال: شتمه ".( زايدة عن املخطوطة: 1)

(5/1727) 

 

ويقال للخطيب: اْنَسَحَل ابلكالم، إذا َجرى به. ورِكب ِمْسَحَلُه، إذا َمضى يف ُخْطبته. والَسحيُل والُسحاُل 
َحٌل.  الَفالِة: ِمسْ ( الذي يدور يف صدر احلمار. وقد َسَحَل َيْسِحُل ابلكسر. ومنه قيل لَعريِ 1ابلضم: الصوت )

: ما َسَقط من الذهب والفض ة وحنِومها كالرُباَدِة. والساِحُل: شاطُئ البحر. قال ابن دريد: هو والُسحاَلةُ 
ا املاُء َسَحَلُه ) ( . وقد ساَحَل القوُم، إذا أخذوا على الساِحِل. واإِلْسِحُل ابلكسر: شجٌر. وقال 2مقلوٌب، وإمن 



(3: ) 
 (4مساويك إسحل )أساريع ظىب أو 

 السحبل من االدوبة: الواسع، ومن الضب والسقاء: الضخم. وهو فعلل. سحبل[]
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل: " السوط ". صوابه من اللسان والقاموس.1)
 ( يف املختار: سحله أي قشره وكشطه.2)
 ( امرؤ القيس.3)
 ( صدره:4)

 وتعطو برخص غريشثن كأنه:

(5/1727) 

 

( : أهلفى بقرى سحبل حني أجلبت علينا الوالاي والعدو املباسل 1بعينه. قال الشاعر )وسحبل أيضا: اسم واد 
 ( : اسم ماء.2وقرى )

ساعَة تضعه من الضأن واملعز مجيعًا، ذكرًا كان أو أنثى: سخلة، ومجعه أبو زيد: يقال ألوالد الغنم  ]سخل[
 ( :4( . والسخال أيضا يف قول الشاعر )3سخل وسخال )

( * اسم موضع: والُسخَُّل: الُضعفاُء من الرِجال، ال واحد له. وأهل املدينة يسمُّون 5ة ابلسخال )وحلت علوي
 تسخيال.النخلة  الشيص من التمر: السخل. وقد سخلت

_________ 
 ( يف نسخة: " زايدة جعفر بن علبة ". وهو جعفر بن علبة احلارثى.1)
 ( قوله وقرى، يعىن على فعلى ابلضم.2)
 د اجملد: " وسخالن، وسخلة كعنبة اندرة ".( وزا3)
 ( االعشى.4)
 ( البيت بتمامه: حل أهلى ما بني درىن فبادو ىل وحلت علوية ابلسخال5)

(5/1728) 

 



َته وَضعَّْفَتُه، وهي لغة هذيل. وكواكُب َمْسخوَلٌة، أي جمهولٌة. وقال: وأنتم  ويقال أيضا: َسخَّْلت الرجل، إذا ِعبـْ
 ( ويروى: " خمسولة ".1لسماء وال تعلم ) ُترى يف اُب َمْسخولةٌ كواك

( ابلضم سدال أي أرخاه. وشعٌر ُمْنَسِدٌل. والَسديل: ما ُأْسِبَل على اهلودج، 2سدل ثوبه يسدله ) ]سدل[
 ( :3واجلمع الُسدوُل والَسداِئُل واألْسداُل. والِسْدُل: الِسْمُط من اجلوهر، واجلمع سدول. وقال )

 (4لسدول )ن االشلة ابوزي
_________ 
 ( قبله: وحنن الثراي وجوزاؤها وحنن الذراعان واملرزم1)
 ( ويسدله. يقال: سدل، من ابب نصر وضرب.2)
 ( يف نسخة زايدة: " الشاعر حاجب املازىن ". ويف اللسان: " حاجب املزين " حتريف.3)
 ( أول البيت:4)

 لقادسية ".كسون الفارسية كل قرن * ويروى: " كسون ا

(5/1728) 

 

بيت كاحلارى بكمني. والسندل:  والسدىل على ِفِعلَّى، معرٌَّب وأصله ابلفارسية " ِسِدلَّْه "، كأن ه ثالثة بيوت يف
 ( . عن اجلاحظ.1طائر أيكل البيش )

 الِسْرابُل: القميُص. وَسْربـَْلُتُه فـََتَسْرَبَل، أي ألبسته السرابل. ]سربل[
ت. قال سيبويه: سراويل واحدة، وهى أعجمية يؤنث، واجلمع السراويالالسراويل معروف، يذكر و  ]سرل[

( . قال: وإن مسيت 2أعربت فأشبهت من كالمهم ما ال ينصرف يف معرفة وال نكرة، فهى مصروفة يف النكرة )
ف، مثل عناق. ويف هبا رجال مل تصرفها، وكذلك إن حقرهتا اسم رجل، الهنا مؤنث على أكثر من ثالثة أحر 

  النكرة، ويزعم أنه مجع سروال وسروالة، وينشد:يني من ال يصرفه أيضا يفالنحو 
_________ 

 ( البيش، ابلكسر: نبت سام.1)
( قوله: " فهى مصروفة يف النكرة " ليس من قول سيبويه كما قال الكعربى يف شرح ديوان املتنيب يف 2)

 عليه ابن برى.:سراويالهتا "، وكما نص املوضع الىت شرح فيه: " وأعف عما يف 

(5/1729) 



 

 ( * وحيتج يف ترك صرفه بقول ابن مقبل:1عليه من اللؤم سروالة )
( والعمل على القول االول، والثاىن أقوى. وسرولته: ألبسته السراويل، 2فىت فارسي يف سراويل رامح )

له إىل ٌل، للذي جياوز بياُض حتجيفـََتَسْرَوَل. ومحامٌة ُمَسْرَوَلٌة: يف رجليها ريٌش. ويقال: فرٌس أبلُق ُمَسْروَ 
 العضدين والفخذين.

 ( ، والَسْيَطُل مثله.3الَسْطُل معروٌف ) ]سطل[
( . واملَْسَعُل: موضعه من احللق. والسعالة: أخبث الغيالن، وكذلك السعالء، 4َسَعَل َيْسُعُل ُسعااًل ) ]سعل[

 خَّابًة َبِذيًَّة.صارت ِسْعالًة، إذا صارت ص ( . واْسَتْسَعَلِت املرأة:5ميد ويقصر، واجلمع الَسعايل )
_________ 

 ( عجزه:1)
 فليس يرق ملستعطف

 ( صدره:2)
 أتى دوهنا ذب الرايد كأنه

 ( وهو الطست.3)
 ( وسعلة وبه سعلة.4)
 ( والسعليات.5)
 (5 -صحاح  - 218)

(5/1729) 

 

يقال: صيبٌّ بنيِ  السغل. قال سالمة ابن جندل  الَسِغُل: املضطرُب األعضاِء السيِ ُئ اخلُُلِق والغذاِء. ]سغل[
ليس أبسفى وال أقىن وال سغل ُيْسَقى َدوَاء َقِفيِ  الَسْكِن مربوِب ويقال: هو املتخدد املهزول. يصف فرسا: 

 واملُْسَمِغلَُّة بزايدة امليم: الناقُة الطويلُة.
 َبَل رأسه ابلدهن، أي رواه.( سغبل الطعام، إذا أذمه ابإلهالة أو ابلَسْمن. وَسغْ 1) ل[]سغب

، والَعالِء،  ]سفل[ الُسْفُل، والِسفُل، والُسفوُل، والَسفاُل، والُسفاَلُة ابلضم: نقيض الُعْلِو، والِعْلِو، والُعُلوُّ
، والُسفاَلُة إبزاء ذلك. والساِفلُ والَعالَوِة. يقال: قعدُت بُسفاَلِة الريح وُعالَوهِتا. وال : نقيض ُعالَوُة: حيث هَتُبُّ

 لضم.العايل. والَسفاَلُة ابلفتح: الَنَذالة، وقد سفل اب



_________ 
 ( سغبل، املناسب تقدميه على )سغل( كما فعل اجملد. وكذلك يقال يف سفرجل مع سفل.1)

(5/1730) 

 

ن الناس. يقال: هو والسافلة: املقعدة والُدبـُُر. والَسِفَلُة بكسر الفاء: قوائم البعري. والَسِفَلُة أيضاً: الُسقاُط م
ا مجع. والعامة تقول: رجال سفلة من ق وم سفل. قال ابن السكيت: من الَسِفَلُة، وال تقْل هو َسِفَلٌة، ألهنَّ

فينقل كسرة الفاء إىل السني. والتسفيل: التصويب.  وبعض العرب خيفف فيقول فالن من سفلة الناس
صمعي: تواكلها االزمان حىت أجأهنا إىل جلد منها قليل والتسفل: التصوب. واالسافل: صغار االبل. وأنشد اال

 االسافل
 السفرجل معروف، واجلمع سفارج. ]سفرجل[

عىًن. وأتيناهم عند الَسلَِّة، أي عند استالل سللت الشئ أسله سال. يقال: َسَلْلُت السيف واْستَـَلْلُتُه مب ]سلل[
 ين سريع السله( : هذا سالح كامل وأله وذو غرار 1السيوف. قال الراجز )

_________ 
 ( هو محاس بن قيس بن خالد الكناىن.1)

(5/1730) 

 

والسلة: السرقة. يقال: يل يف بين فالن َسلٌَّة. وفرٌس شديُد الَسلَِّة، وهي َدفْـَعُتُه يف ِسباقه. يقال: خرَجْت َسلََّتُه 
سالن، مثل حائر وحوران. واملسلة  على اخليل. وسلة اخلبز معروفة. والسال: املسيل الضيق يف الوادي، ومجعه

، وهي اإلبر العظام. وسلول: قبيلة من هوازن، وهم بنو مرة ابن صعصعة بن معاوية بن ابل كسر: واحدة املََسالِ 
بكر بن هوازن. وسلول اسم أمهم نسبوا إليها، منهم عبد هللا بن مهام الشاعر السلوىل. والسليل: الولد، 

 ( :1واالنثى سليلة. وقال )
 سليلة أفراس ختللها بغل

_________ 
 ( قوله وقال، يف نسخة: " وقالت هند بنت النعمان:1)

وهل هند إال مهرة عربية * وقوله ختللها يف نسخة " حتللها " ابحلاء املهملة ويف أخرى ابجليم. ويف اللسان: " 



هو اخلسيس من الناس وما هند ". قال ابن برى: وذكر بعضهم أهنا تصحيف وأن صوابه )نغل( ابلنون، و 
 غل ال ينسل.والدواب، الن الب

(5/1731) 

 

)*( قال االصمعي: إذا وضعت الناقة فولدها ساعة تضعه سليل قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى. والَسليُل: 
َكَأنَّ َعْيين وقد الوادي الواسُع يـُْنِبت الَسَلَم والَسُمَر. يقال َسليٌل من مَسٍُر، كما يقال: غالٌّ من َسَلٍم. قال زهري:  

م أَمُم ويقال: َسليَلٌة من َشَعٍر، ِلما اْسُتلَّ من ضريبته، وهو شئ ينفش منه سالَ   الَسليُل هبم وجريٌَة ما ُهُم لو أهنَّ
مث يُْطوى ويُْدَمُج ِطوااًل، طوُل كلِ  واحدة حنٌو من ذراع، يف غلظ أسلة الذراع، وُيَشدُّ مث َتُسلُّ منه املرأة الشئ 

ابلضم: الِسلُّ. يقال: َأَسلَّه هللا، فهو َمْسلوٌل، وهو من الشواذ . وساللة الشئ: ما الشئ فتغزله. والسالل، بعد 
استل منه. والُنطفة ُسالَلُة اإلنسان. وأَسلَّ ُيِسلُّ إْسالاًل، أي سرق. واإلْسالُل: الِرْشَوُة والسرقُة. ويف احلديث: 

اً. واْنَسلَّ من بينهم، أي خرج، ويف املثل: " َرمْتين مل الرشوة والسرقة مجيع" ال إْغالَل وال إْسالَل " وهذا حيت
 بدائها وانسلت ". وتسلل مثله. وتسلسل املاء يف احللق: َجَرى. وَسْلَسْلُتُه أان: صببته فيه.

(5/1731) 

 

ضم مثله. ويقال: معىن وماٌء َسْلَسٌل وَسْلساٌل: سهُل الُدخول يف احلْلق، لعذوبته وصفائه. والُسالِسُل ابل
 ِة. قال أوس:يـََتَسْلَسُل، أنَّه إذا جرى أو ضربته الريُح يصري كالِسْلِسلَ 

مسلسل: متصل بعضه ببعض. ومنه ِسْلِسَلُة احلديد. وسْلِسَلُة ( * وشئ 1غديٌر جرْت يف َمْتِنِه الريُح سلسل )
 ِسُل: رمٌل ينعقد بعُضه على بعض وينقاد.الربق: وما استطال منه يف َعْرض السحاب. قال أبو ُعبيد: الَسال

ٌر. والَسَمَلُة أيضاً: الَسَمُل: اخلََلُق من الثياب. يقال: ثوٌب َأمْساٌل، كما قالوا: رمٌح َأْقصاٌد، وبـُْرَمٌة َأْعشا ]مسل[
 املاء القليُل يبقى يف أسفل اإلانء وغريِه، مثل الَثميَلة، واجلمع مَسٌَل. قال ابن أمحر:

 ( * ومُسوٌل عن األصمعي. قال ذو الرمة.2لوقاِئع يف أنصاِفها الَسَمُل )ِمْثُل ا
_________ 

 ( صدره:1)
 وأشربنيه اهلالكى كأنه



 ره:( صد2)
 مليس أعينها:الزاجر العيس يف اال

(5/1732) 

 

 ( الَصفا مل يـَْبَق إال مسوهلا وامسال عن أىب عمرو. وأنشد:1على محريايت كأن عيوهنا ِقالُت )
ٍل من بين أسد. ومَسُْل العنِي: ُك َأمْسَاَل احلِياِض يـُبَّسا * والُسْمَلُة ابلضم مثل الَسَمَلِة. وأبو مَسَّاٍل: كنيُة رجَيرتُْ 

ينا بين مَسَّالٍ  َلْت عيُنه ُتْسَمُل، إذا فقئت حبديدٍة حُمْماٍة. قال أعرايب: " فقأ جدُّان عنَي رجٍل فُسمِ   فـَْقُؤها. يقال: مسُِ
مور عن َمْن ( يف األ2ْلُت بني القوم مَسْاًل وأمْسَْلُت، إذا أصلحَت بينهم. قال الكميت: وتنأى قُعوُدُهُم )". ومسََ 

َيُسمَّ ومن ُيْسِمُل أي تبعد غاايهتم عمن يداري ويُداِهن. والساِمُل: الساعي يف صالح معاشه. ومَسَْلُت احلوَض، 
َتُه من احلَْمَأة والطني. ومَسَلَ   الثوُب مُسواًل وَأمْسََل، إذا أخلق. والَسْوَمَلُة: الفنجانة الصغرية. إذا نقَّيـْ

_________ 
 وعة: " قالص "، صوابه من املخطوطات واللسان.( يف املطب1)
 ( قال ابن برى: " والذى يف شعره: وتنأى قعورهم، ابلراء ".2)
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 ( :1وامسمأل امسئالال ابهلمز، أي ضمر. وقول الشاعر )
 الظل إىل أصل العود. ومسوأل بن عادايء مهموز، وهو فعوعل.( * أي رجع 2ْرَد القطاِة إذا امْسََألَّ التُـبَُّع )وِ 

ل. وأرٌض َسْهَلٌة، والنسبة إليه ُسْهِليُّ ابلضم على غري قياس. وَأْسَهَل القوُم: صاروا الَسْهُل: نقيض اجلبَ  ]سهل[
والِسْهَلُة، بكسر السني: رمٌل ليس ابلُدقاق. وهَنٌْر َسْهٌل: ذو ِسْهَلٍة. والُسهوَلُة: إىل الَسْهِل. ورجٌل َسْهُل اخلُُلِق. 

َل الدواُء الطبيعة. والَتْسهيُل: التيسرُي. والَتساُهُل: التسامُح. . وَأْسهَ ضدُّ احلزونِة. وقد َسُهَل املوضع ابلضم
 واستسهل الشئ: عده سهال. وسهيل: جنم.

 را، أي زينته له.سولت له نفسه أم ]سول[
_________ 

 ( هي سلمى اجلهنية ترثى أخاها أسعد.1)



 ( يف نسخة أول البيت:2)
 يرد املياه حضرية ونفيضة:
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)*( والسول: اسرتخاء ما حتت الُسرَّة من البطن. ورجٌل َأْسَوُل وامرأٌة َسْوالُء، وقوٌم سوٌل. وسحاٌب َأْسَوُل، أي 
 (2جناء احلمل االسول )( . * سح 1ال: )مسرتٍخ بنيِ  السول. وق

الَسْيُل: واحد الُسيوِل. وساَل املاء وغريه َسْياًل وَسَيالانً، وَأساَلُه غريه وَسيـ َلُه أيضاً. وَمسيُل املاِء:  ]سيل[
إمنا هو موضع َسْيِلِه، واجلمع َمساِيُل، وجيمع أيضاً على ُمُسٍل وَأْمِسَلٍة وُمْسالٍن، على غري قياس، الن مسيال 

مفعل ال جيمع على ذلك، ولكنهم شبهوه بفعيل، كما قالوا: رغيف ورغف وأرغفة ورغفان. ويقال مفعل، و 
للَمِسيِل أيضاً َمَسٌل ابلتحريك. والسائَِلُة: الُغرَُّة اليت َعُرَضْت يف اجلبهة وقصَبِة األنف. وقد ساَلِت الُغرَُّة، أي 

َلِت الكتائُب، إذا سالت من كل وجه. والسيالن ْمراُخ. وَتسايَـ استطالت وَعُرَضْت. فإْن دق ْت فهي الشِ 
 ابلكسر: ما يدخل من السيف

_________ 
 ( الشعر للمتنخل اهلذىل.1)
 ( أول البيت كما يف نسخة:2)

 كالسحل البيض جال لوهنا:
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ل: جانِبا حِليته، الواحد ُمساٌل. والسكني يف النصاب. قال أبو عبيد: قد مسعته، ومل أمسعه من عامل. ومساال الرج
فلو كان يف احلي  الَنِجيِ  َسواُدُه َلما َمَسَحْت تلك املُساالِت عامر ومسااله أيضا: عطفاه. قال أبو حية: وقال: 

إذا ما نعشناه على الرحل ينثىن مساليه عنه من وراء ومقدم إمنا نصبه على الظرف. والسيال ابلفتح: ضرٌب 
 ل:وهو من العضاه. قال ذو الرمة يصف االمجا من الشجر له شوك،

 (1مثل صوارى النخل والسيال )
 فصل الشني

( . ولبؤٌة ُمْشِبٌل: معها أوالدها. أبو زيد: يقال للناقة 2الِشْبُل: ولد األسد، واجلمع َأْشُبٌل وَأْشباٌل ) ]شبل[



 مشبل، إذا قوى ولدها
_________ 

 ( قبله:1)
 ما هجن إذ بكرن ابالمجال

 ( وزاد اجملد: " وشبول، وشبال ".2)
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: َشبَـْلُت يف بين فالن، إذا ومشى معها. وَأْشبَـَلِت املرأة بعد بعلها: صربت على أوالدها فلم تتزوج. الكسائي
 نشأت فيهم. وقد َشَبَل الغالُم أحَسَن ُشبوٍل، إذا نشأ. وأشبل عليه، أي عطف.

 يظها. وهو إبداٌل من شثن.رجل َشثل األصابع، إذا كان غل ]شثل[
شراحيل: اسم رجل ال ينصرف عند سيبويه يف معرفة وال نكرة، النه بزنة مجع اجلمع. وينصرف عند  ]شرحل[

 الخفش يف النكرة، فإن حقرته انصرف عندمها، النه عريب، وفارق السراويل الهنا أعجمية. وأما قول الشاعر:ا
: أراد شراحيل فرخم يف غري النداء وقال: أمسلمىن، ووجه الكالم ( * قال الفراء1أمسلمىن إىل قوم شراحي )

 أن يقول أمسلمى، حبذف النون، كما يقال: هو ضاريب.
 َلُة من النار: واحدة الُشَعِل. والَشعيَلُة: الفتيلة فيها انٌر، واجلمع شعل مثل صحيفة وصحف.الُشعْ  ]شعل[

_________ 
 ( صدره:1)

 وما ظىن وظين كل ظن:
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يم: شئ يتخذه أهل البادية من َأَدٍم، خُيَرُز بعضه إىل بعض واملشعلة: واحدة املشاعل. واملشعل بكسر امل
َبُذ فيه، ألنَّه ليس هلم ِحباٌب ) ( . قال ذو 1كالِنْطع، مث ُيَشدُّ إىل أربع قوائم من خشب، فيصري كاحلوض، يـُنـْ

اتمر والبن، املشاعل واجلرارا ورجل شاعل، أي ذو إشعال، مثل الرمة: َأَضْعَن َمواِقَت الصلواِت عمدا وحالفن 
( 2وليس له فعل. قال عمرو بن اإلطنابة: ليسوا أبَْنكاٍس وال ميٍل إذا ما احلرُب ُشبَّْت َأْشَعلوا ابلشاِعِل )

خياطب رجاًل: عايـَْنَت  وَأْشَعَلِت الغارُة، إذا تفر قْت. يقال: كتيبٌة ُمْشِعَلٌة، بكسر العني، إذا انتشرْت. قال جريرٌ 



ا طرٌي تُغاِوُل يف مَشاِم وُكورا وكذلك جراٌد ُمْشِعٌل، إذا انتشر وجرىُمْشِعَلَة الرِعاِل كأ  هنَّ
_________ 

 ( مجع حب: اخلابية، فارسي معرب.1)
اشدين على ( قبله: إىن من القوم الذين إذا ابتدوا بدءوا حبق هللا مث السائل املانعني من اخلىن جاراهتم واحل2)

 طعام النازل
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َعِل. وأما قوهلم: جاء فالن كاحلريق املشعل فمفتوحة العني، ألن ه من )*( يف كل وجه. يقال: جاءوا كاجلراد املُشْ 
َأْشَعَل الناَر يف احلطب، أي أضرَمها. وكذلك َأْشَعَل إبله ابلَقِطران، أي طالها به وأكثـََر. وَأْشَعَلِت القربة 

. واْشتَـَعَلِت النار، أي اضطرمْت، ادُة، إذا ساَل ماؤها متفر ِقًا. وَأْشَعْلِت الطعنُة، أي خرج دُمها متفر ِقاً واملز 
: إذا خالط البياُض الَذَنَب يف  واْشتَـَعَل رأُسه شيباً. والَشَعُل ابلتحريك: بياٌض يف ُعْرض الَذَنِب. قال األصمعي 

نب َرُس َأْشَعُل بني  الَشَعِل، واألنثى شعالء، وقد اشعل اشعالال. فإن ابيض الذأيِ  لون كان فذلك الُشْعَلُة. والفَ 
كله أو أطرافه فهو أصبغ. وشعل: اسم رجل، ولقب اثبت بن جابر أتبط شرا. وذهب القوم َشعاليل، مثل 

 َشعارير، إذا تفرقوا.
مع َأْشغاٌل. وقد َشَغْلُت فالانً فأان شاِغٌل، وال الُشْغُل فيه أربع لغات: ُشْغٌل وُشُغٌل، وَشْغٌل وَشَغٌل. واجل ]شغل[

 ا لغة رديئة.ُتُه، ألهنَّ تقل َأْشَغلْ 
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شاغل: توكيد له، مثل ليٍل الئٍل. ويقال: ُشِغْلُت بكذا، على ما مل يسمَّ فاعله، واْشتَـَغْلُت. وقد قالوا: ما  وشغل
 ( .1 ُيسمَّ فاعله )َأْشَغَلُه وهو شاذٌّ، ألن ه ال يـُتَـَعجَُّب مما مل

بكذا، أي َأْشَبُه. والِشْكُل  ( : امِلْثُل، واجلمع َأْشكاٌل وُشكوٌل. يقال: هذا َأْشَكلُ 2الَشْكُل ابلفتح ) ]شكل[
ابلكسر: الدال. يقال: امرأة ذات شكل. واأَلْشَكُل من الشاِء: األبيُض الشاِكَلُة، واألنثى َشْكالُء بيِ َنُة الَشَكِل. 

 تكون يف ُء: احلاجُة، وكذلك اأَلْشَكَلُة. يقال: لنا ِقبَـَلَك َأْشَكَلٌة، أي حاجٌة. والُشْكَلُة: كهيئة احلُْمَرةِ والَشْكال
بياض العني، كالُشْهَلِة يف سوادها. وعنٌي َشْكالُء بيِ نة الَشَكِل، ورجٌل َأْشَكُل العنِي. ودٌم َأْشَكُل، إذا كان فيه 

 بياٌض ومُحَْرٌة. قال ابن



_________ 
( يف املختار: قلت: تعليله يوهم أنه إذا مسى فاعله جيوز، وليس كذلك، فإنك لو قلت: ضرب زيد عمرا 1)

 وقلت: ما أضرب عمرا مل جيز، الن التعجب إمنا جيوز من الفاعل ال من املفعول.
 ( ويكسر أيضا كما يف القاموس.2)
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ا مُسِ َي الدم َأْشَكَل للحم  ( :1: السدر اجلبلى. وقال )رة والبياض املختلَطنِي فيه. واأَلْشَكلُ دريد: إمنَّ
 ( * وقال آخر:2عوجا كما اعوجت قياس االشكل )

)كل يعمل على شاكلته(  أو وجبة من جناة أشكلة * يعىن سدرة جبلية. والشاكلة: اخلاصرة، وهى الطفطفة. و
لشاِكُل: ما بني الِعذاِر واألُذن من البياض. والِشكاُل: أي على َجِديَلِتِه، وطريقته، وجهته. قال ُقْطُرٌب: ا

ُكٌل. األصمعي: الِشكاُل حبل جُيْعل بني التصدير واحلََقِب، كي ال يدنـَُو احلَقب من الثيل. العقاُل، واجلمع شُ 
 عمرو. وهو الزوار أيضا عن أىب

_________ 
 ( يف نسخة زايدة: " العجاج ".1)
 ( قبله:2)

معج املرامى  ا وتغتلى * والذى يف ديوانه: ميس عمان ورحال االسحل يغلو هبا ركباهنا وتغتلىيغلو هبا ركباهن
 عن قياس االشكل من قلقالت وطوال قلقل
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َلًة وواحدة ُمْطَلَقًة، ُشبِ َه ابلشكاِل، وهو العقال.  ويقال أيضاً: ابلفرِس ِشكاٌل، وهو أن تكون ثالث قوائم حُمَجَّ
ثالُث ُمطلقًة ورجٌل حمجَّلة. قال أبو عبيد: وليس يكون الِشكال إال يف الرِجل، وال يكون يف اليد. أو تكون ال

مشكول، وهو يكره. ويف احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم " كره الشكال يف اخليل ". وأشكل  والفرسُ 
وَتَشكََّل العنُب: أينع بعُضه. وَشكْلُت  االمر، أي التبس. قال الكسائي: َأْشَكَل النخُل، أي طاب ُرطَبه وأدرك.

ِشكاَله بني التصدير واحلَقِب، َأْشُكُل الطائر، وَشَكْلُت الفرس ابلشكال. وشكلت عن البعري، إذا شددَت 
َشْكاًل. وَشَكْلُت الكتاب أيضاً، أي قيَّدته ابإلعراب. ويقال أيضاً: َأْشَكْلُت الكتاب ابأللف، كأنَّك أزلت به 



كاَل وااللتباَس وهذا نقلته من غري مساع. واملشاكلة: املوافقة: والتشاكل مثله. وشكل، ابلتحريك: عنه اإلشْ 
 لعرب.بطن من ا

 َشَلْلُت اإلبل َأُشلُّها َشالًّ، إذا طردهتا فاْنَشلَّْت، واالسم الَشَلُل ابلتحريك. ]شلل[
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القوم جاءوا ِشالاًل، إذا جاءوا يطردون اإلبل، والِشالُل ومر فالن يشلهم ابلسيف، أي يْكَسُؤُهْم ويطُردهم. و 
لقطينُة: َسْكُن ( شالال وَمْوىل كلِ  ابٍق وهاِلِك وا2( : أما والذي حجت قريش قطينة )1املتفرقون. قال )

ال: ما هذا الدار. وَشَلْلُت الثوَب، إذا ِخْطُتُه ِخياَطًة خفيفة. والَشَلُل: أثر يصيب الثوَب ال يذهب ابلَغْسل. يق
ال َتْشَلْل َيُدك  الَشَلُل يف ثوبك؟ والَشَلُل: فساٌد يف اليد. َشلِ ْت ميينه َتَشلُّ ابلفتح، وَأَشلَّها هللا. يقال يف الدعاء:

َتْكَلْل! وقد َشِلْلَت اي رجُل ابلكسر َتَشلُّ َشَلاًل، أي صرت َأَشلَّ. واملرأُة َشالَُّء. ويقال ملن أجاد الرمَي أو  وال
 ( :3لَطعَن: ال َشَلاًل وال َعمًى! وال َشلَّ َعْشُرَك! أي أصابعك. قال الراجز )ا

 ( *4مهر أىب احلبحاب ال تشلى )
_________ 

 ( ابن الدمينة.1)
 يف بعض املخطوطات: " حججت قريش قطينة ".( 2)
 ( هو أبو اخلضرى الريبوعي.3)
 ه:( يف التكملة: والرواية: " مهر أىب احلارث ". وبعد4)

 (5 -صحاح  - 219ابرك فيك هللا من ذى أل * )
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 ( :1حركه للقافية، والياء من صلة الكسر، وهو كما قال )
 ( * وشلشلت املاء، أي قطرته، فهو مشلشل. قال ذو الرمة:2أال أيها الليل الطويل أال اجنلى )

نشد األصمعي: فاْهَتمَِّت َقَطراٍن. وأشاٍل، أي ذو ( * وماء ذو شلشل وَشلْ 3مشلشل ضيعته ببنها الكتب )
( والصيب  ُيَشْلِشُل ببَـْوِلِه. واملَُتَشْلِشُل: الذي قد 4النَـْفُس اْهِتماَم ذي السقم ووافت الليل بشلشال شخم )

 ( :5خَتَدََّد حلُمه. قال )



 ( *6وأَْنضو الفال ابلشاحب املتشلشل )
_________ 

 ( هو امرؤ القيس.1)
 عجزه:( 2)

 نك أبمثلما االصباح ميصبح و 
 ( صدره:3)

 وفراء غرفية أأثى خوارزها
 ( صوابه " سجم " كما يف اللسان ومرتضى. ويف املخطوطات " شجم " و " شخم ".4)
 ( يف نسخة زايدة: " الشاعر أتبط شرا ". ومثله يف اللسان.5)
 ( أول البيت:6)

 ولكنىن أروى من اخلمر هاميت:
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و عبيدة: الشليل: الِغاللُة اليت حتت الِدرع من ثوٍب أو غريه. قال: أي خفيف. قال أب ورجل شلشل ابلضم،
ا كانت درعاً قصريًة حتت الُعليا، واجلمع اأَلِشلَُّة. قال أوس: وجئنا هبا شهبَاء ذاَت أَ  ِشلٍَّة هلا عاِرٌض فيه ورمبَّ

( 3( كل قرن )2( : كسون القادسية )1لبعري. وقال )املنيَُّة تـَْلَمُع والَشليُل: احلِْلُس الذي يكون على َعُجز ا
: وسطه، حيُث يسيل ُمعَظم املاء. والُشلَُّة ابلضم: النيَُّة، واألمُر وزين االشلة ابلسدول والشليل من الوادي

 (4: وقلُت جَتَنَّنْبَ ُسْخَط ابن َعمٍ  وَمْطَلَب ُشل ٍة وهي الطروح )البعيد. قال أبو ذؤيب
 ( ، إذا عمهم.5ملهم ) األمر يشمَشََلُهمْ  ]مشل[

_________ 
 ( حاجب املازىن، كما يف اللسان.1)
 ( ويروى " الفارسية " ابلفاء.2)
 ( القرن: قرن اهلودج.3)
ََ َعْمرو ِبع4)  اِقَبٍة وَأْنَت إذ صحيح( قبله: هنيتك عن ِطالِبَك أمُّ
 ( مشل من ابب فرح، ومشل من ابب نصر.5)

(5/1738) 



 

، ومل يعرفها االصمعي. وأنشد البن قَيِس الُرقـَي ات: كيف َنومي على الِفراِش وَلمَّا ح يشملهم لغةومشلهم ابلفت
ٌة. وأمر شامل. ومجع هللا مَشَْلُهْم، أي ما َتَشتََّت من أمرهم. وفرََّق هللا ( أي متفر ِقَ 1َتْشَمِل الشأَم غارٌة َشْعواُء )

َلْت انقتنا ِلقاحاً من فحل فالن، َتْشَمُل  مَشَْلُه، أي ما اجتمع من أمره. والَشَملُ  ابلتحريك: مصدر قولك مشَِ
َعُش هللا الفىت بعد َشْمِل، وأنشد أبو زيٍد يفمشََاًل، إذا لِقَحْت. والَشَمُل أيضاً: لغٌة يف ال  نوادره لَلبعيث: قد يـَنـْ
 (2َعثْـَرٍة وقد جيمع هللا الشتيت من الشمل )

_________ 
يخ عن بنيه وتبدى عن خدام العقيلة العذراء أراد عن خدام، فأسقط التنوين. اخلدام ( بعده: تذهل الش1)

 ككتاب: مجع خدمة، وهو اخللخال والساق.
 سالة مالك إىل جسد بني العوائد خمتبل( بعده: لعمري لقد جاءت ر 2)
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كساء ُيْشَتَمُل به. قال ابن )*( قال أبو عمر اجلرمى: ما مسعته ابلتحريك إال يف هذا البيت. والشملة:  
ويقال: أصابنا مشٌََل من مطر، ابلتحريك وَأْخطََأان َصْوبُُه َوواِبُلُه، أي السكيت: يقال اشرتيت مَشَْلًة َتْشُمُلين. 

بل، أي قلياًل. وما على النخلة إال مَشََلٌة ومشٌََل، وما عليها إال أصابنا منه شئ قليل. ورأيت مشال من الناس واإل
تفرََّق من ُشَعِب األغصان يف رؤوسها، اليُل، وهو الشئ القليل يبقى عليها من مَحِْلها. والَشماليُل أيضاً: ما مشَ 

القوم مَشاليَل، إذا كنحو مشاريخ العذق. قال العجاج: وقد تردى من أراط ملحفا منها مشاليل وما تلففا وذهب 
: سيٌف قصري َيشتِمل عليه الرجُل، أي يغطِ يه بثوبه. وامِلْشَمَلُة: تفرقوا. وثوٌب مَشالِيُل، مثل مَشاطيَط. وامِلْشَملُ 

اٌء ُيْشَتمُل به دون الَقطيفة. والَشماُل: الريُح اليت هُتبُّ من انحية القطب. وفيها مخس لغات: مَشٌْل كس
 لتحريك، ومَشاٌل، ومَشَْأٌل مهموز، وشأملابلتسكني، ومشََل اب
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 ( . قال الزفيان:1)جاء بتشديد الالم مقلوب منه. ورمبا 
( * واجلمع مشاالت. قال جذمية االبرش: رمبا أوفيت يف علم ترفعن ثويب مشاالت 2تلفه نكباء أو مشأل )

م مجعوا مشالة، مثل محالة ومحائل.  فأدخل النون اخلفيفة يف الواجب ضرورة. ومشائل أيضا على غري قياس، كأهنَّ



ُتْسِلماِن رداءه من اجلوِد َلمَّا اْستَـْقبَـَلْتُه الَشماِئُل وغديٌر َمشموٌل: تضربه ريُح قال أبو خراش: تكاد يداه 
، إذا كانت ابردَة الطعم. والناُر َمْشموَلٌة، إذا هبَّت. عليها ريح لخمر َمْشموَلةٌ الَشماِل حىت َيرْبَُد. ومنه قيل ل

يمني، واجلمع أمشل مثل أعنق وأذرع، الهنا مؤنثة، ومشائل الَشماِل. والَشموُل: اخلمُر. واليُد الِشماِل: خالُف ال
 أيضا

_________ 
 ري. كما يف القاموس.ر، وكصبور وكأم( أي مشأل. ويقال أيضا " مشال " ابلكسر. وشومل، كجوه1)
 ( يف نسخة قبله:2)

 والقطر عن متنيه مرمعل * على غري قياس.
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 جرير:(( . والشمال أيضا: اخللق. قال 1ل )قال هللا تعاىل: )عن اليمني والشمائ
ماُل أيضاً كالكيس ( * واجلمع الشمائل. وطري مشال: كل طري يشتاءم به. والشِ 2ومالومى أخى من مشاليا )

جيعُل فيه َضرع الشاة، وكذلك الَنخلُة إذا ُشدَّْت َأْعَذاُقها بقطع األكسية لئال تنفض. تقول منه: مشلت الشاة 
لٌَّة ابلتشديد، أي خفيفة. ومشالل َأمْشُُلها مشَْ  اًل. ومَشَلِت الريُح أيضاً َتْشَمُل مُشواًل، أي حتو لت مشَااًل. وانقٌة مشَِ
له. وقد مشلل مشللة، إذا أسرع. ومنه قول امرئ القيس يصف فرساً: كأين بَفْتَخاِء اجلناَحني َلْقَوٍة ومشليل مث

 ال أبو عمرو: مِشْاليل: أراد يده الِشماَل. قال: والِشْمالل والِشماُل سواء.َدفوٍف من الِعْقباِن طَْأطَْأُت مِشْاليل ق
_________ 

 من سورة النحل. 48( اآلية 1)
 بيت بتمامه: أمل تعلما أن املالمة نفعها قليل وما لومى أخى من مشاليا( ال2)
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لوا، فهم َمْشمولوَن. قال أبو زيد: وأمشل القوم، إذا دخلوا يف ريح الَشماِل. فإن أردت أهنا أصابته م قلت: مشُِ
نها إىل الثلثني، فإذا ألقحها كلَّها قيل َأَقمَّها: وأمْشََل فالٌن َخرائَفه، َشوَلُه إمشاال، إذا ألقح النصف مَأمْشََل الفحل 

صَّماء: أن جيلِ ل جسَده كله إذا لَقَط ما عليها من الُرَطِب إالَّ قلياًل. واْشَتَمَل بثوبه، إذا تلفَّف. واْشِتماَل ال
 ابلكساء أو ابالزار.



االبل وغريه. قال الشاعر املُساِوُر بن هند: إذا قلُت الشمردل ابلدال غري معجمة: السريع من  ]مشردل[
عودوا عاد كلُّ مَشَْرَدٍل َأَشمَّ من الفتيان جزل مواهبه وقال أبو زايد الكاليب: الشمردلة: الناقة احلسنة اجلميلة 

 خللق، حكاه عنه أبو عبيد.ا
ْعالاًل، إذا ابدروا فيه وتفرَّقوا. ]شعمل[ وقال أمية بن أيب الَصْلت: له داٍع مبكَة  امشعل القوم يف الطلب امشِْ

 ُمْشَمِعلٌّ وآخُر فوق دارَتِِه يُنادي ومَشَْعَلُة اليهوِد: قراءهتم.
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( : كأنَّ 1مضرس الضىب )ِت الناقة فهي ُمْشَمِعلٌَّة. قال ربيعة ابن واملشمعل أيضا: الناقة السريعة، وقد امْشََعلَّ 
( قال اخلليل: امْشََعلَِّت اإلبل، إذا مضت وتفر قت َمَرحاً ونشاطاً. 2ها ملا امْشََعلَّْت ُهِويَّ الطرِي تبتدر اإلاياب )ُهِويَّ 

: وهْم عند احلروب إذا امشعلت بنوها مث قال: وامْشََعلَِّت الغارُة يف العدو كذلك. قال أوس بن َمْغراء الت ميمي 
 واملتأوبوان
رَِّة َأشوُل هبا َشْواًل: رفعتها. وال تقل ِشْلُت. ويقال أيضاً: َأَشْلُت اجلرََّة، فاْنشاَلْت هي. وقال ُشْلُت ابجلَ  ]شول[

 ( خافض سن ومشيال سنا3الراجز االسدي: أإبلى أتكلها مصنا )
_________ 

 " يف بعض النسخ " مقروم " كما يف اللسان. ( قوله " مضرس1)
 إذا ونت املطى جرى واثاب( بعده: وزعت بكاهلراوة أعوجى 2)
 ( قوله " مصنا " يقال أصن، إذا مشخ أبنفه تكربا.3)
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نت خماض أي أيخذ بنت لبون فيقول: هذه بنت خماض، فقد خفضها عن سنها الىت هي فيها. وتكون له ب
الىت هي له إىل سن أخرى أعلى منها. وتكون له بنت لبون فيأخذ حقة. لبون، فقد رفع السن  فيقول ىل بنت

وشاَل امليزاُن، إذا ارتفعت إحدى ِكفََّتيه. وشاَلِت الناقُة بَذنَبها َتشولُه وأشالَْته، أي رفعْته. قال الَنْمر بن َتوَلٍب 
( : 1ا وشاَل َذنُبها، أي ارتفع. قال الراجز )ياَض ُغرَّهِتا ِسراجُه الُذانىب خَتاُل بيصف فرساً: مَجوُم الَشدِ  شائِلَ 

( فشوىل أي ارتفعي. أبو زيد: تشاول القوم: تناول بعُضهم بعضاً يف 2أتبري اي خرية الفسيل أتبري من حنذ )
 . قال األعشى:ربة، واجلمع َأْشوالٌ القتال ابلرماح. واملُشاَوَلُة مثله. والَشْوُل: املاُء القليُل يف أسفل القِ 



 ( *3 ُرواهُتا أشواهلا )وَصبَّ 
_________ 

 ( يف نسخة زايدة: " أحيحة بن اجلالح ".1)
 ( احلنذ ابلتحريك: موضع قريب من املدينة وهو املراد يف هذا البيت. قاله املؤلف.2)
 ( البيت بتمامه: =3)
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أتى عليها من نِتاجها سبعة أشهر أو مثانية، الواحدة والشول أيضا: النوق الىت خفَّ لبنها وارتفع َضرُعها و 
 ( :1 الناقة ابلتشديد، أي صارت شائَِلًة. وقول الشاعر )ائِلٌة، وهو مجع على غري القياس. يقال منه: َشوََّلتِ ش

بَذنَِبها لل قاح  حىتَّ إذا ما الَعْشُر عنها َشوَّال * يعين ذهب وتصر م. وأما الشاِئُل بال هاٍء فهي الناقُة اليت َتشولُ 
 وال لنب هلا أصال، واجلمع شول مثل راكع وركع. قال أبو النجم:

( . والَشْوَلُة: 3( * وَشْوَلُة العقرِب: ما َتشوُل من َذنَِبها. وتسمَّى العقرُب َشوَّاَلًة )2وَِّل )كأن  يف أذانهِبِنَّ الشُ 
ان متقارابن ينزهلما القمر، يقال هلما مُحَةُ   ( . واملشول: منجل صغري.4ُخفِ  العقرب ) كوكبان نريِ 

_________ 
 * = حىت إذا ملع الربئ بثوبه سقيت وصب رواهتا أشواهلا

 ( هو أبو النجم.1)
 ( بعده:2)

 من عبس الصيف قرون االيل
 ( شوالة وشولة: علمان للعقرب.3)
 ( يف اللسان والقاموس " محة العقرب " فقط.4)
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االٌت وَشواِويُل. ورجٌل َشِوٌل، أي خفيٌف يف العمل واخلدمة مثل ُشْلُشٍل. احلج، واجلمع َشوَّ وشوال: أو ل أشهر 
َشْوَلُة الناصحُة "، قال ابن السكيت: كانت َشْوَلُة َأَمٌة لُعْدواَن وقوهلم يف املثل لإلنسان ينصح القوَم: " أْنَت 

 م، حلمقها.َرعناَء، وكانت تنصح مواليها فتعود نصيحتها واباًل عليه



ُ الَشَهِل. وأنشد  ]شهل[ الشهلة يف العني: أن يشوب سواَدها ُزْرقٌة. وعنٌي َشْهالُء، ورجٌل َأْشَهُل العني بنيِ 
( قال: وبعض بىن أسد وقصاعه 1َب فيها َغرْيَ ُشْهَلِة َعْيِنها كذاك ِعتاُق الطري شهال عيوهنا )الفراء. وال َعيْ 

، مت الكالم قبلها أو مل يتم. والشهالء: احلاجة. وامرأٌة َشْهَلٌة، إذا كانت َنَصفاً ينصبون غري إذا كان يف معىن إال
 ( كما تنزى شهلة صبيا2ابت ينزى دلوه تنزاي )ه الرجل. قال: عاقلًة، وذلك اسٌم هلا خاص ًة ال يوصف ب

_________ 
 ( يف اللسان: " شهل عيوهنا ".1)
 ( يروى: =2)
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( : قد 1بفند. واملشاهلة، املشارة واملقارصة ومراجعة الكالم. قال الراجز ) الزماىن امللقبوشهل بن شيبان 
 (2شاهله فأدبرت غضىب متشى البادله )كان فيما بيننا م

 فصل الصاد
يقال: يف صوته َصَحٌل، أي حُبوَحة. وقد َصِحَل الرجل ابلكسر َيْصَحُل َصَحاًل، أي صار أبج، فهو  ]صحل[

أصحل. قال الراجز: فلم يزل ملبيا ومل يزل حىت عال الصوت حبوح وصحل وكلما أوىف على صحل الصوت و 
 نشز أهل
نه الشريس عنادال صنادل الرؤوس الَصْنَدُل: البعرُي الضخُم الرأس: قال الراجز: رأت لعمرو واب ]صندل[

 والَصْنَدُل: شجٌر طيِ ُب الرائحة. والَصْنَدالينُّ: لغة يف الصيدانىن.
_________ 

 * = * ابتت تنزى دلوها تنزاي
 ( هو أبو االسود العجلى.1)
 ل ابن برى صوابه: متشى البازله ابلزاى، مشية سريعة.( يف اللسان: مث تولت وهى متشى البادله. قا2)
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 من النخل: العوجاُء الَصْعُل: الصغرُي الرأِس من الرِجال والَنعام. ورجٌل َصْعٌل وامرأة َصْعالُء. والَصْعَلةُ  ]صعل[
( * 1. * هبا ُكلُّ َخوَّاٍر إىل كلِ  َصْعَلٍة )اجلرداُء أصوِل السَعِف. ومحاٌر َصْعٌل: ذاهُب الوبِر. قال ذو الرمة



 والَصَعُل: الِدقَُّة. قال الكميت:
 ٌط من اهلند يف أيديِهُم صعلَرهْ 

 دا الصل والصفصل واليعضيداالصفصل ابلكسر: نبت. قال الراجز: رعيتها أكرم عود عو  ]صفصل[
الُصْقُل ابلضم: اخلاصرُة. والُصْقَلُة مثله. وقل ما طالت ُصْقَلُة فرٍس إال  َقُصَر َجْنباه، وذلك عيب.  ]صقل[

 كان طويل الُصْقَلنِي. وَصَقَل السيَف وَسَقَلُه أيضاً َصْقاًل وِصقااًل،  ويقال فرٌس َصِقٌل بنيِ  الَصَقِل، إذا
_________ 

 عجزه:( 1)
 ضهول ورفض املذرعات القراهب:
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 ( :1أي َجاله، فهو صاِقٌل، واجلمع صقلة. وقال )
( * والصانع صيقل، واجلمع الصياقلة. والَصقيُل: السيُف. واملَْصَقَلُة: ما 2مل تعد أن أفرش عنها الصقله )

 ِصقاِلِه، أي يف ِصوانِه وصنعته. ُيْصَقُل به السيف وحنوه. ومصقلة ابلفتح: اسم رجل. ويقال: الفرس يف
 احلليب. حكاه أبو عبيد.الصقعل، على وزن السبحل. التمر اليابس ينقع يف اللنب  ]صقعل[
. والَصلَُّة أيضاً:  ]صلل[ الَصل ة: األرض اليابسة. والَصلَُّة: اجلِْلُد. يقال ُخفٌّ جي ُد الَصلَِّة. وقد َصلْلُت اخُلفَّ

 طع من االمطار املتفرقة، يقع منها الشئ بعد الشئ.واحدة الِصالِل، وهي الق
_________ 

 ليزيد ابن عمرو بن الصعق. ( يف نسخة زايدة " الراجز ". وهو1)
 ( قبله:2)

 نعلوهم بقضب منتخله * وقبله: حنن رءوس القوم يوم جبله يوم أتتنا أسد وحنظله
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( الرقية. يقال: 1ها )ق. والِصلُّ ابلكسر: احليَُّة اليت ال تنفع منوالصالل أيضا: العشب، مسِ ي ابسم املطر املتفر ِ 
إهنا لصل َصفًا، إذا كانت ُمْنَكَرًة مثل األفعى. ويقال للرجل إذا كان داهياً ُمْنَكرًا: إن ه َلِصلُّ َأصالٍل، أي حي ٌة 

ذكر َنْضناَضٍة ابلَرزااي َصلِ  َأْصالِل. قال النابغة الذبياين : ماذا رزئنا به من حية  من احلي ات ُشبِ ه الرجل هبا.



 لُّ أيضا: نبت. قال الراجز:والصِ 
( * والصليان: بقلة، وهو فعليان، الواحدة ِصلِ يانٌة. ويقال للرجل إذا أسرَع 2الصل والصفصل واليعضيدا )

ا اقتلعاحلَِلَف ومل يتتعتع: َجذ ها َجذ  الَعرْيِ  الِصلِ يانََة من أصلها إذا ارتعاها.   الِصلِ يانََة. وذلك أن  العرُي رمب 
ابلضم: الفاختة. والصلصل أيضاً: انصية الفرس. والُصْلُصُل أيضًا: بقية املاء يف االداوة ويف أسفل والصلصل 

 الغدير. قال العجاج
_________ 

 ( يف اللسان: " فيها ".1)
 ( قبله:2)

 كرم عود عودا *:رعيتها أ
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نها حيث غارت ابجلرار فيها الزيت إىل أنصافها. والصلصال: ( * شبه أعي1شطور )صالصل الزيت إىل ال
، فإذا طبخ ابلنار فهو الفخار. عن أىب عبيدة. وصلصلة  الطني احلر خلط ابلرمل فصار يـََتَصْلَصُل إذا جف 

، أي َصوََّت. وصل الل اًل، أي أْنَْتَ، حم يصل ابلكسر ُصلو اللجام: صوته إذا ُضوِعف. وَتَصْلَصَل احلُِليُّ
طبوخاً كان أو نيِ ئاً. قال احلطيئة: ذاك َفىًت يـَْبُذُل ذا ِقْدرِِه ال يـُْفِسُد اللحَم لديه الُصلوُل وأصل مثله. وصللت م

 ( أيضا، شدد للكثرة. وَصلَّ املسماُر وغريه َيِصلُّ صليال، أي صوت قال لبيد2اللحام )
_________ 

 منقور صفران أو حوجلتا قارور غريات ابلنضج والتصبري قلتان يف حلدي صفا أن عينيه من الغوور( قبله: ك1)
 ( ابحلاء: مجع حلم.2)
 (5 -صحاح  - 220)
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( * وطني صالل وِمْصالٌل، أي يصو ت َكما يصوِ ُت الفخار اجلديد. وقال 1* ُكلَّ ِحْراَبء إذا ُأْكرَِه َصل  )
 اجلعدى:

( . وجاءت اخليل تصل عطشاً، 3( * يقول: صادفت انقيت احلوض ايبسا )2)وصادفت أخضر اجلالني صالال 



 ْلتُـُهم الصال ُة َتُصلُُّهْم ابلضم، أي أصابـَْتهم الداهية.وذلك إذا مسْعَت ألجوافها َصلياًل، أي صواتً. ويقال: صَ 
 صمل الشئ يصمل صموال: صلب واشتد. ]صمل[

_________ 
 ( صدره:1)

أي * ويروى " من صنعتها ". اجلنثى ابلرفع والنصب، فمن رفع جعله احلداد والزراد،  أحكم اجلنثى من عوراهتا
 وأحكم هنا رد. أحكم صنعة هذه الدرع. ومن نصب جعله السيف،

 ( قبله: فإن صخرتنا أعيت أابك فال أيلو هلا ما استطاع الدهر إحباال وصدره:2)
 ردت معاوله خثما مضللة

 " صادفت " للمعاول ال للناقة، وتفسري اجلوهرى خطأ.( يف التكملة: والضمري يف 3)
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ً َفَخُشَن. والصاِمُل: 1ورجل صمل، بتشديد الالم، أي شديد اخلَْلِق ) ( . وَصَمَل الشجُر، إذا مل جيد َراي 
دمي. يقول: على ( : َترى جاِزرَْيِه يـُْرَعداِن وانرُُه عليها عداميل اهلشيم وصامله والعدمول: الق2اليابس. وقال )

ايبس. واصمأل الشئ اصمئالال ابهلمز، أي اشتدَّ. واْصَمَألَّ النباُت، إذا التف. واملصمئلة:  النار حطب
 الداهية. قال الكميت:
 (3وال مصمئلتها الضئبل )

".  صاَل عليه، إذا استطال. وصاَل عليه: وثب َصْواًل وَصْوَلًة. يقال: " ُربَّ قوٍل أشدُّ من َصْولٍ  ]صول[
 ثبُة، وكذلك الِصياُل والِصياَلُة. والَفْحالِن يـََتصاَوالِن، أي يتواثَبان.واملُصاَوَلُة: املوا

_________ 
 ( وكذلك هو من الرجال واجلبال.1)
 ( للعجري السلوىل، ويروى لزينب أخت يزيد بن الطثرية.2)
 ( صدره:3)

 ومل تتكأدهم املعضالت:
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د: صؤل البعري ابهلمز َيْصُؤُل صآَلًة، إذا صار يقتل الناس ويـَْعدو ل على العانة. أبو زيوصاَل العرُي، إذا مح
ْرٌم كأن  بَكفِ ِه ِشهاابً عليهم، فهو مجل صؤول. وصيل هلم كذا، أي أتيح هلم. قال خفاف ابن نُدبة: فصيَل هلم قَـ 

نظل لتذهب مرارته. والصيلة ابلكسر: عقدة َبدا يف ظلمة الليِل يـَْلَمُع أبو زيد: امِلْصَوُل: شئ ينقع فيه احل
 (2لمله كأنه حية ابلسوط مقتول )( لساهر طال يف صول مت1العذبة. وصول: اسم موضع. وقال: )

الَنهيِق والُنهاِق. وقد َصَهَل الفرُس َيْصِهُل ابلكسر َصهياًل،  الَصهيُل والُصهاُل: صوت الفرس، مثل ]صهل[
 ( .3فهو فرس صهال )
_________ 

 ( حندج بن حندج املرى.1)
 ( قبله: يف ليل صول تناهى العرض والطول كأمنا ليله ابلليل موصول2)
 وصاهل. (3)
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 فصل الضاد
رجٌل َضئيُل اجلسم، إذا كاَن صغري اجلسم حنيفاً. وقد َضُؤل ضآلًة.. أبو زيد: َضُؤَل رأيه ضآلة، إذا  ]ضأل[

( : فىت قدقد السيف ال متضائٌل وال َرِهٌل لَبَّاته وآبِدلُْه 1َشْخٌت. وقال ) أي صغر وقال رأيُه. ورجٌل ُمَتضاِئٌل،
 ورجٌل َضُؤَلٌة، أي حنيٌف. والضئيلة: احلية الدقيقة.

الضئبل ابلكسر واهلمز، مثال الزئرب: الداهية. ورمبا جاء ضم الباء فيهما. قال ثعلب: ال نعلم يف  ]ضبل[
ن مسموعني، بضم الباء فيهما، فهو من النوادر. وقال ابن كيسان: هذا رفاالكالم فعلل، فإن كان هذان احل

إذا جاء على هذا املثال شهد للهمزة أبهنا زائدة، وإذا وقعت حروف الزايدة يف الكلمة جاز أن خترج عن بناء 
 االصول، فلهذا ما جاءت هكذا. قال الكميت: ومل تتكأدهم املعضالت وال مصمئلتها الضئبل

_________ 
 ( العجري، أو زينب أخت يزيد بن الطثرية.1)
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الَضْحُل: املاء القليل، وهو الضحضاح. ومنه أاتن الضحل: النه ال يغمرها لقلته. واضمحل الشئ،  ]ضحل[
 لكالبيني: امضحل الشئ، بتقدمي امليم، حكاه أبو زيد. واضمحل السحاب: تقشع.أي ذهب. ويف لغة ا

 ( فإان تركناهم ضياكلة عيامى1 من الفقر. وقال: فأما آل ضيال )لرجُل الُعراينُ الَضْيَكُل: ا ]ضكل[
( ، 2)ضل الشئ يضل ضالال، أي ضاع وهَلك. واالسم الُضلُّ ابلضم. ومنه قوهلم: هو ُضلُّ بن ُضلٍ   ]ضلل[

ل ُة: ما َضلَّ من البهيمة للذكر ( . والَضا3إذا كاَن ال يـُْعرُف وال يـُْعَرُف أبوه. وكذلك: هو الَضاَلُل بن الَتاَلُل )
 واالنثى.

_________ 
 . ويف اللسان " ذايل ".( قوله " ضيال " يف بعض النسخ " زايل "1)
 ( بكسر الضادين وضمهما.2)
". ويف مادة )ألل( من اللسان: " ابن سيده: وهو الضالل بن االالل بن التالل ( يف اللسان: " ابن االالل 3)

." 
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ضاد. وفالن يلوُمين َضلًَّة، ة ابلقتح: يضل فيها الطريُق. وكذلك أرٌض َمِضلٌَّة، بفتح امليم وكسر المضل وأرض
إذا مل يـَُوفَّْق للرشاد يف عْذله. ورجٌل ِضلِ يٌل وُمَضلٌَّل، أي ضالٌّ جدًا، وهو الكثري التَـتَـبُِّع للَضالِل. وكان يقال 

ضل والضلضلة: االرض الغليظة، عن االصمعي، كأنه قصر الضالضل. المرئ القيس: امللُك الِضلِ يُل. والضل
لضاد وفتح الالم وكسر الضاد الثانية: حجر قدر ما يقله الرجل. وليس يف الكالم املضاعف والضلضلة بضم ا

 ( :1غريه. وأنشد االصمعي )
ُت أِضلُّ. قال تعاىل: " ُقْل إن ( * والَضالُل والَضالَلَة: ضدُّ الرشاد. وقد َضَللْ 2وبعد إذ حنن على الضلضله )

وهى الفصيحة. وأهل العالية يقولون: ضللت ابلكسر أضل.  ضللت فإمنا أضل على نفسي( . فهذه لغة جند،
 وهو ضال اتل، وهى الَضالَلُة والَتالَلُة. وَأَضلُُّه، أي َأضاَعُه وأهلكه. يقال ُأِضلَّ املي ُت، إذا دفن. وقال النابغة

_________ 
 صخر الغى.( ل1)
 ( قبله:2)

 ألست أايم حضران االعزله:
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ْلُت بعريي، إذا ذهَب منك! وَضَلْلُت وآب مضلوه بعنٍي َجِليٍَّة وغوِدَر ابجلَْوالِن حزٌم وانئُل ابن السكيت: َأْضلَ 
جل الذي املسجَد والداَر، إذا مل تعرف موضعهما. وكذلك كل شئ مقيم ال يـُْهَتدى له. ويف احلديث عن الر 

( ( "، يريد أِضلُّ عنه، أي أْخَفى عليه وأغيُب. من قوله تعاىل: )َأِئذا َضَلْلنا يف األرض1قال: " َلَعليِ  َأِضلُّ هللا )
. وَتْضليُل الرجِل: أن تنُسبه إىل أي َخف ينا وِغْبنا. وَأَضلَُّه هللا فَضلَّ. تقول: إنَّك هتدي الضالَّ وال هتدي املَُتضالَّ

. وقوله تعاىل: )إنَّ اجملرِمنَي يف َضالٍل وُسُعٍر( ، أي يف هالك. الكسائي: وقع يف وادي ُتُضلِ َل، معناه الَضاللِ 
َك، كلُّه ال ينصرف. ويقال للباطل: ُضلٌّ بَتْضالٍل. قال عمرو ابن شأٍس األَسدي : وهَتُل ِ  الباطل، مثل خُتَيِ بَ 

 االضالع ضل بتضالل َتذَكَّْرَت لَْيلى الَت حني اد كارها وقد حىن
_________ 

 ( احلديث بتمامه: " ذورىن يف الريح لعلى ضل هللا ".1)
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 وقول أىب ذؤيب:
، كما يقال ُجنَّ جنونه. ومضلل بفتح ( * يعىن: طلب منه أن َيِضلَّ َفَضلَّ 1رآها الفؤاد فاستضل ضالله )

 اخلالدان كالمها عميد بىن جحون وابن املضلل ( مات3( : فقبلي )2الالم: اسم رجل من بىن أسد. وقال )
األصمعي: َضَهَل إليه، أي رَجع على غري وجه املقاَتلة واملغالَبة. وَضَهَلُه، أي دَفَع إليه قلياًل قلياًل.  ]ضهل[

. ويقال: هل وأعطيته َضْهَلةً  َضَهَل إليكم  من مال، أي نـَْزرًا. وعطي ٌة َضْهَلٌة، أي نزرٌة. وَضَهَل الَشراُب: قل  ورق 
 خيرج ماؤها خرٌب؟ أي وَقع. والَضْهُل: املاء القليل، مثل الَضْحِل. وبئٌر َضهوٌل، إذا كان

_________ 
 ( يف نسخة بقية البيت:1)

 نيافا من البيض احلسان العطابل
 يف نسخة زايدة: " الشاعر االسود بن يعفر ".( 2)
 ( يف املخطوطات: " وقبلي ".3)
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وقد َضَهَلْت. ومَجٌَّة ضاِهَلٌة: قليلة املاء. وَأْضَهَلِت النخلُة، أي أرطَبْت.  وشاٌة َضهوٌل: قليلُة اللنب، قليال.قليال 
 وقد قالوا: َأْضَهَل البسُر إذا بدا فيه االرطاب.

لكره الضاُل: الِسْدُر الربِ يُّ، الواحدة ضالة. وقول ابن ميادة: قطعت مبضالل اخلشاش يردها على ا ]ضيل[
اشة املتخذة من الضال. قال الفراء: أضيلت االرض وأضالت، إذا صار فيها ( يريد اخلش1منها ضالة وجديل )

 الضال. مثل أغيلت املرأة وأغالت.
 فصل الطاء

( : الذي ُيْضَرُب به. وطَْبُل الدراِهم وغريها معروف. والطَْبُل: اخلَْلُق. يقال: ما أدري أيُّ 2الطَْبُل ) ]طبل[
 يدْبِل هو؟ أي أيُّ الناس هو؟ قال لبالطَ 

_________ 
( قال يف التكملة: هي تصحيف، والرواية ضانة ابلنون، وهى الربة يربى هبا البعري. واجلديل: الزمام اجملدول 1)

 من أدم.
 ( يف اللسان والقاموس أن الطبل اخلراج، ومنه هو حيب الطبلية، أي دراهم اخلراج بال تعب.:2)
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( * والطوابَلُة: النعجُة، ومجعها طوابالٌت. وال يقال للكبش طوابٌل. قال طرفة: 1مون من خياُر الطَْبِل )ستعل
 نعاين حنانة طوابلة تسف يبيسا من العشرق

الُطْحَلُة: لوٌن بني الُغربة والبياض. ورماٌد أْطَحُل، وشراٌب أْطَحُل، إذا مل يكن صافياً. ويقال: فـََرٌس  ]طحل[
َحُل، للذي يعلو خضرته قليل صفرة. وأطحل: جبل مبكة يضاف إليه ثور بن عبد مناة بن أد بن  أطْ أخضرُ 

طاخبة. يقال ثور أطحل، النه نزله. والطحال معروف. يقال: إنَّ الفرس ال ِطحاَل له. وهو مثٌل لُسرعته وَجريه، 
 ِطحاَلُه، فهو َمْطحوٌل. وَطِحَل ابلكسر أصبتُ كما يقال: البعري ال مرارة له، أي ال َجسارة له. وَطَحْلُتُه، أي 

ت رائحُته. وطِهَل ابهلاء مثله.  َطَحاًل: اشتكى ِطحاَلُه. وَطِحَل املاُء، إذا فَسَد وتغري 
_________ 

 ( يف نسخة قبله:1)
 مث جريت النطالق رسلي:
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ُة املشرفُة من اجلَبل. وَطرابيُل الشأم: صوامُعها. الِطْرابُل: القطعُة العاليَة من اجلدار، والصخرُة العظيم ]طربل[
 َطْرَبَل بـَْوَله، إذا مدَّه إىل فوق. ويقال:

ا قالوا ِطْرِجهارَةٌ  ]طرجهل[  ابلراء. قال األعشى: ولقد شربت اخلمر أسقى يف الِطْرِجهاَلُة كالِفْنجانة معروفة. ورمبَّ
 ( الطرجهاره1إانء )

 ْيَسُل: الغباُر. والَطْسُل: اضطراب السراب.طَْيَسٌل، أي كثرٌي. والطَ ماٌء طَْيَسٌل، ونـََعٌم  ]طسل[
واحدًا ومجعاً، مثل  الِطْفُل: املولوُد. وولُد كلِ  وحشيٍَّة أيضاً ِطْفٌل، واجلمع َأْطفاٌل. وقد يكون الِطْفلُ  ]طفل[

َلِت املرأُة. واملُْطِفُل: الظبيُة معها ِطْفُلها وهي اجلُُنِب. قال تعاىل: )أو الِطْفِل الذين مَلْ َيْظَهروا( . يقال منه: َأْطفَ 
 َمطاِفل ومطافيل. قال أبو ذؤيب قريبة عهٍد ابلَنتاج، وكذلك الناقة. واجلمع

_________ 
 ( يف اللسان: " من إانء ".1)

(5/1751) 

 

يٍث نَتاُجها ُتشاُب مباٍء مثِل ماء وإن حديثاً منِك لو تبُذلينه َجىن النحِل يف ألباِن عوٍذ َمطاِفِل َمطافيَل أبكاٍر حد
وبنان طفل. وإمنا جاز أن يوصف البنان وهو يٌة َطْفَلٌة، أي انعمة. املَفاِصِل والَطْفُل ابلفتح: الناعُم. يقال: جار 

مجع ابلطفل وهو واحد، الن كل مجع ليس بينه وبني واحده إال اهلاء فإنه يوحد ويذكر. فلهذا قال محيد: فلما 
َس عنه َمَسْحَنُه أبطراِف ِطْفٍل زان غيال مومشا أراد أبطراف بنان طفل فجعله بدال عنه. وتطفيل كشفن الِلبْ 

للغروب. وقد َطفََّل الليل، إذا أقبل ظالُمه. والَطَفُل ابلتحريك: بعد العصر، إذا َطفََّلِت  الشمس: ميُلها
 وقال:الشمس للغروب، يقال: أتيته َطَفاًل. والَطَفُل أيضاً: َمَطٌر. 

هبا يف السري حىت تلحقها ِلَوْهٍد جاَدُه َطَفُل الثـَُرايَّ * وَطفَّْلُت اإلبل َتْطفياًل، وذلك إذا كاَن معها أوالدها فرفـَْقُت 
 االطفال. وطفيل بفتح الطاء، اسم جبل. قال الشاعر: وهل أردن يوما مياه جمنة وهل يبدون ىل شامة وطفيل

(5/1751) 

 

إليها، وقد تطفل. قال يعقوب: هو منسوب إىل طفيل: رجل من يدخل وليمة مل يدع  وقوهلم: طفيلى، للذى
أهل الكوفة من بىن عبد هللا ابن غطفان، وكان أييت الوالئم من غري أن يدعى إليها، فكان يقال له، طفيل 



. والعرب خيفى على منها شئ " االعراس، وطفيل العرائس. وكان يقول: " وددت أن الكوفة بركة مصهرجة فال
 لى الوارش.تسمى الطفي

( . تقول منه: طُلَِّت األرُض وطَلَّها النَدى، فهي َمْطلوَلٌة. 1الطل : أضعُف املطِر، واجلمع الِطالُل ) ]طلل[
 وطَلَُّة الرجل: امرأته. قال عمرو بن حسان بن هانئ بن مسعود بن قيس بن خالد: أىف انبني انهلما إساف أتوه

 وق. وإساف اسم رجل. ومخر طلة، أي لذيذة. قال محيد بن ثورلناب، الشارف من النطلىت ما إن تنام وا
_________ 

( وزاد اجملد، " وطلل كعنب " وهذا مجع شاذ، ال نظري له سوى حرف مجع حرف. انظر القاموس )حرف( 1)
. 

(5/1752) 

 

( والطََلُل: ما شخص من آاثر الدار، واجلمع 1) رَكوِد احلَُميَّا طَلٍَّة شاَب مَاءها هبا من َعقاراِء الكروِم زَبيبُ 
ا. ويقال: حيَّا هللا طََلَلَك َوَطاللََتَك مبعىًن، أي َشْخَصَك. قال يعقوب:  السفينة: ِجالهلأْطالٌل وطُلوٌل. وَطَللُ 

الذى ال وحكى عن أىب عمرو: وما ابلناقة ُطلٌّ ابلضم، أي ما هبا لنب. ويقال: رماه هللا ابلطالطلة، وهو الداء 
ْطلوَلٌة مثل دم الُعْذره وُأِطلَّ دواء له، والداهية. أبو زيد: طل دمه فهو مطلول. وقال: دماؤهم ليس هلا طاِلٌب مَ 

دمه، وطله هللا وأطله، أهدره. قال: وال يقال َطلَّ دمه ابلفتح، وأبو عبيدة والكسائي يقوالنه. وقال أبو عبيدة: 
  دُمه، وُأِطلَّ دُمه. وأَطلَّ عليه، أي أشرف. وقال جريرفيه ثالث لغات: َطلَّ دُمه، وُطلَّ 

_________ 
 شارب ملدامة هلا يف عظام الشاربني دبيب وأراد من كروم العقاراء فلب. ( قبله: أظل كأىن1)

(5/1752) 

 

، أي 1* أان البازى املطل على مُنرَْيٍ ) مد عنقه ينظر إىل ( * وتقول: هذا أمٌر ُمِطلٌّ، أي ليس مبُْسفٍر. وَتطَالَّ
 (3 تطاَلْلُت كي أرى ُذرى قلىت دمخ فما تراين )( : كفى َحَزانً أين ِ 2الشئ يبُعد عنه. وقال )

الَطْمَلُة والَطَمَلُة ابلتحريك: احلَمأة والِطني يبقى يف أسفل احلوض. يقال، صار املاء َطَمَلًة واحدة، كما  ]طمل[
لبيد:  لم ُيرتك فيه قطرة، وهو افتعل منه. والطمل ابلكسر، اللص. قاليقال دََكَلًة. واطَِّمَل ما يف احلوض ف

 ( جَيُرُّ املُْخِزايِت وال يُبايل4وأْسرََع يف الَفواِحِش كلُّ ِطْمٍل )



_________ 
 ( يف نسخة بقية البيت:1)

 أتيح من السماء هلا انصبااب
 ( طهمان بن عمرو.2)
كما اي أيها العلمان وماؤ كما العذب الذى لو شربته وىب انفض ( بعده: أال حبذا وهللا لو تعلمانه ظالل3)

 احلمى إذا لشفاىن
 ( يف اللسان: =4)

(5/1753) 

 

َزُة. وَطَمْلُت اخلبزة: وس عتها. وَطَمْلُت الناقة طمال: سرهتا )  ( سريا فسيخا.1وامِلْطَمَلُة: ما تـَُوسَُّع به اخلُبـْ
الواو، ألنك تقول طويل، أي امتد. وطلت، أصله َطُوْلُت بضم الطوُل: ِخالف العرض. وطال الشئ،  طول[]

فنقلت الضمة إىل الطاء وسقطت الواو الجتماع الساكنني. وال جيوز أن تقول منه طلته، الن فعلت ال يتعدى 
ت أْطَوَل منه، ين فالن فطُْلُتُه، فإمنا تعين بذلك كنفإن أردت أن تعديه قلت َطوَّلُتُه أو َأَطْلُتُه. وأمَّا قولك طاَولَ 

يعاً. وطاَل ِطواُلَك وِطيَـُلَك، أي ُعمرك، ويقال غيبتك. قال القطامي: إانَّ حميُّوَك فاْسَلْم من الطوِل والَطْوِل مج
ُلَك وطولك، ساكنةأيُّها الطََلُل وإْن بَليَت وإْن طاَلْت بك الِطَوُل ويروى " الِطَيُل ". ويقال أيضاً طاَل طَ   يـْ

_________ 
 اعوا يف الغواية كل طمل= * أط

 " سريهتا ". يقال ساره غريه، وأساره، وسار به، وسريه أيضا. ( يف اللسان:1)
 (5 -صحاح  - 221)

(5/1753) 

 

َك ابلكسر. كل ذلك حكاه الياء والواو، وطال ُطَوُلَك بضم الطاء وفتح الواو، وطاَل َطواُلَك ابلفتح، وِطيالُ 
للفرس من ِطَوِلِه، م فلم نسمعه إال بكسر األول وفتح الثاين. يقال: َأْرِخ ابن السكيت. قال: فأما احلبل فل

وهو احلبل الذي يَُطوَُّل للدابة فرَتعى فيه. قال طرفة: َلَعْمُرَك إنَّ املوَت ما أْخطََأ الَفىت َلكالِطَوِل املُْرخى وثِْنياه 
( للضرورة، 1ائِه الفىت. وقد شدده الراجز ) وهي الطويلة أيضا. وقوله " ما أخطأ الفىت " أي يف إخطابلَيدِ 



( وقد يفعلون مثل ذلك يف الشعر كثريا، ويزيدون يف 2ىل مبكان حل تعرض املهرة يف الطول )فقال: تعرضت 
 (3احلرف من بعض حروفه. قال الراجز )

_________ 
 ظور بن مرثد االسدي ".( يف نسخة زايدة " من1)
 ( بني الشطرين:2)

 ن قتللى * يف املخطوطة: عن قتل ىل.تعرضا مل أتل ع
 ويقال قارب بن سامل املرى.: ( هو ذهل بن قريع.3)

(5/1754) 

 

( * ويقال أيضاً: َطوِ ْل فرسك، أي َأْرِخ طويلته يف املَرعى. والُطواُل ابلضم: الَطويُل. 1قطنة من أجود القطن )
ابلكسر: مجع طويل. والطوال  ديد. والطوالل طوال ابلتشيقال: َطويٌل وُطواٌل. فإذا أفرط يف الطوِل قي

ابلفتح، من قولك: ال أكلِ مه َطواَل الدهر وطوَل الدهر، مبعىًن. ويقال قالنُس طياٌل وِطواٌل، مبعىًن. والرجاُل 
جنٌس من األطاوُل: مجع األْطَوِل. والطوىل: أتنيث األْطَوِل، واجلمع الُطَوُل، مثل الكربى والكرب. والَطويُل: 

( . وطاَوَلين فطُْلُته، يقال ذلك من الطوِل 2مة مولَّدة. ومجل أطَوُل، إذا طاَلْت شفُته العليا )روِض. وهي كلالعَ 
 والَطْوِل مجيعاً. ويقال: هذا أمٌر ال طاِئَل فيه، إذا مل يكن

_________ 
 ( يف نسخة قبله:1)

 القطنن ".كأن جمرى دمعها املسْت * ويف اللسان: " قطننة " و " 
العليا، يف القاموس: " والطول حمركة: طول يف مشفر البعري االعلى. وقول اجلوهرى يف شفة ( قوله شفته 2)

 البعري، وهم ".

(5/1754) 

 

فيه َغناٌء ومز ية. يقال ذلك يف التذكري والتأنيث. ومل حَيَْل منه بطائٍل،، ال يتكلم به إال يف اجلحد. وبينهم طائَِلٌة، 
املَنُّ. يقال منه: طاَل عليه وَتَطوََّل عليه، إذا اْمَْتَّ عليه. وطاَوْلُتُه يف األمر، أي  والَطْوُل ابلفتح:أي عداوة َوِتَرٌة. 

( : َصَدْدِت فأْطَوْلِت 1ماطَْلُتُه. وأطلت الشئ وأطولت، على النقصان والتمام، مبعىًن. وأنشد سيبويه )



ا ولدت ولدا طواال. ويف احلديث: " إن طاَلِت املرأة، إذالُصدوَد وقلَّما ِوصاٌل على طول الُصدود َيدوُم وأ
( ". وطول له َتْطوياًل، أي أمهله. واْستطاَل عليه أي تطاَوَل. يقال: اْستطالوا عليهم، أي 2القصرية قد تطيل )

: لُطوَُّل ابلتشديدقـََتلوا منهم أكثر مما كانوا قـََتلوا. وقد يكون اْسَتطاَل مبعىن طاَل. وَتطَاَوْلُت مثل تطاَلْلُت. وا
 طائٌر. وطَيِ َلُة الريح: نيحتها.

_________ 
 ( للمرار الفقعسى.1)
 ( يف القاموس: " ويف املثل إن القصرية قد تطيل. وليس حبديث كما وهم اجلوهرى ".2)

(5/1755) 

 

 الغرقئ.ما على السماء َطْهِلَئٌة، أي شئ من غيم، وهو فعلئة، ومهزته زائدة كهمزة الكرفئة و  ]طهل[
( قس االذى غوافال ال 1وقال يصبحن عن )الَطْهَمُل: اجلسيُم القبيح اخلِْلقة. واملرأة طهملة.  ]طهمل[

 جعربايت وال طهامال
 فصل الظاء

الِظلُّ معروف، واجلمع ِظالٌل. والِظالُل أيضاً: ما أَظلَّك من سحاٍب وحنوه. وِظلُّ الليل: سواُده. يقال:  ]ظلل[
 أخضَر يدعو هاَمُه البوُم وهو يل. قال ذو الرم ة: قد ُأْعِسُف النازَِح اجملهوَل َمْعِسُفُه يف ِظل ِ أاتان يف ظل الل

ا هو ضوء شعاع الشمس دون الُشعاع، فإذا مل يكن ضوٌء فهو ظُْلَمٌة وليس  استعارٌة، ألن الِظلَّ يف احلقيقة إمنَّ
 ِبِظلٍ . وقوهلم: " ترك الظيب ِظلَُّه "، ُيضرب

_________ 
 ( يف اللسان: " ميسني عن ".1)

(5/1755) 

 

مثاًل للرجل الَنفوِر، ألنَّ الظيب إذا نفر من شئ ال يعوُد إليه أبدًا. وِظلٌّ ظَليٌل، أي دائم الِظلِ . وفالن يعيش يف 
. والظُلَُّة أيضاً: لِ  فالن، أي يف َكَنفه. والظُلَُّة ابلضم، كهيئة الُصفَِّة. وقرئ: )يف ظلل على االرائك مت كِئون( ظِ 

ظَلَُّة ابلكسر: البيت الكبري أو ل سحابة تظل، عن أىب زيد. و )عذاب يوم الظلة( ، قالوا: غيٌم حتته مسوٌم. واملِ 
 من الَشَعر. وقال:



( * وعرٌش ُمظَلٌَّل من الِظلِ . ويف املثل " لكن على اال ثالث حلم ال يُظَلَُّل "، قاله 1له )وسكن توقد يف مظ
 ( :2يف إخوته املقتولني ملا قالوا: ظلموا حلَم َجزورِكم واألَظلُّ: ما حتت منسم البعري. وقال )بيهس 
 ( *3الوجى من أظلل وأظلل ) تشكو

_________ 
 بله إىل سواد إبل وثله ( قبله: أجلأىن الليل وريح1)
 ( يف نسخة زايدة: " الراجز العجاج ".2)
 ( بعده:3)

 يف اللسان: " من طول إمالل ".من طول آمال وظهر أملل * و 

(5/1756) 

 

إمنا أظهر التضعيف للضرورة. وأظل يومنا، إذا كاَن ذا ِظلٍ . وأظَلَّْتين الشجرة وغريها. وأَظلََّك فالن إذا دان 
َرى أمٌر وأظَلَّك شهُر كذا، أي دان منك. واْسَتَظلَّ ابلشجرة: اْسَتذْ منك كأنه ألقى عليك ِظلَُّه. مث قيل: أظَلَّك 

ن الليل ومنه قوله تعاىل: " فظلتم تفكهون( وهو هبا. وظَِلْلُت أعمل كذا ابلكسر ظُلواًل، إذا عملته ابلنهار دو 
 من شواذ التخفيف وقد فسرانه يف )مسس( . وقول عنرتة:

 س.( * أراد وأَظلُّ عليه. والَظَلُل: املاء حتت الشجر ال تصيبه الشم1ولقد أبيُت على الَطوى وأظَلُُّه )
 فصل العني

( ابلضم 2رجٌل َعْبُل الذراعني، أي ضخمهما. وفرٌس َعْبُل الَشوى، أي غليظ القوائم. وقد َعُبَل ) ]عبل[
َلٌة: اتم ة اخللِق، واجلمع عبالت وعبال، مثل ضخمات وضخام.  َعباَلًة. وامرأٌة َعبـْ

_________ 
 ( يف نسخة بقية البيت:1)

 حىت أانل به كرمي املأكل
 من ابب ظرف ونصر: ضخم، وكفرح فهو عبل.( عبل 2)

(5/1756) 

 



وعبلة: اسم جارية، وأمية الصغرى وهم من قريش، ويقال هلم العبالت ابلتحريك، والنسبة إليهم عبلى ترده إىل 
 امسها عبلة. وعبلت احلبل َعْباًل: فـََتلته. والَعَبُل ابلتحريك: اهلََدُب، وهو كل ورٍق مفتوٍل، الواحد، الن أمهم

ظ َهَدبُُه يف الَقيظ مثل ورق اأَلْرَطى واألْثل والَطْرفاء وحنو ذلك. قال ابن السكيت: يقال َأْعَبَل األرطى، إذا غلُ 
، وصلح أن يُْدَبَغ به. قال ذو الرم ة: إذا ذا ( الشمُس اتَـَّقى َصَقراهِتا أبفناِن مربوِع الَصرميِة ُمْعِبِل 1َبِت )وامحر 

ِبُلها َعْباًل، إذا َحتََّت ورَقها. األصمعي: أْعبَـَلِت الشجرُة: سقَط ورقها. ويف احلديث يف ( الشجرة أعْ 2وَعبَـْلُت )
ها سرفة، وال يسقط ورقها، جرة: " سر حتتها سبعون نبيا، فهى ال تسرف وال تعبل وال جترد " أي ال تقع فيش

 مع ِعباٌل مثل بطحاء وبطاح.وال أيكلها اجلراد. واالعبل: حجارة بيض. وصخرة َعْبالء أي بيضاء، واجل
_________ 

 ( ذابت الشمس: اشتد حرها.1)
 ( ، من ابب ضرب.2)

(5/1757) 

 

. َلًة. والَعباُل خُمَفٌَّف: الورُد اجلََبليُّ  وامِلْعبَـَلُة: َنْصٌل عريٌض طويٌل. قال الكسائي: َعبَـْلُت السهَم: جعلت فيه ِمْعبـَ
( 2له. والعنبل والعنبلة: البظر. والعنابل: الغليُظ. وقال )( ، أي ثق1)شديد الالم ويقال ألقى عليه عبالته، بت

 ( َتِزلُّ عن صفحته املَعاِبلُ 3: والقوُس فيها َوتـٌَر ُعناِبُل )
َهَلٌة: ال راعي هلا وال ]عبهل[ َهَل اإلبَل، أي أمهلها مثل َأهْبَلَها، والعني ُمْبَدَلٌة من اهلمزة. وإبٌل ُمَعبـْ حافظ.  َعبـْ

 ( :4) وقال
 ل عبهلها الوراد * وعباهلة اليمن: ملوكهم الذين أقروا على ملكهم ال يزالون عنه.عباه

_________ 
 ( وختفف كما يف القاموس.1)
 ( عاصم بن اثبت.2)
 ( قبله. ما حجىت وأان جلد انبل وبعده: املوت حق واحلياة ابطل3)
 ( أبو وجزة.4)
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فهي قويَّة أبدًا.  لَعَتلُة: اهلراوُة الغليظُة. والَعتَـَلُة: الناقُة اليت ال َتلَقح،لنجَّار واملُْجتاُب. واالَعتَـَلُة: َبرْيَُم ا ]عتل[
( : يرمون عن عتل كأهنا غبط بزخمر 1والَعتَـَلُة. واحدة الَعَتِل، وهي القسى الفارسية. قال أبو الصلت الثقفى )

ْلُت الرجل َأْعِتُلُه وَأْعتُـُلُه، إذا يعجل املرمى إعجاال وجديلة طيئ تقول لألجري: عَ  تيٌل، واجلمع ُعَتالء. وَعتـَ
 ( فرساً:2فاً. ورجٌل ِمْعَتٌل ابلكسر. وقال يصف )َجَذبَته َجْذابً َعني

( * قال ابن السكيت: عتله وعتنه، ابلالم والنون مجيعا. والعتل: الغليظ اجلايف. 3نـَْفَرُعُه فـَْرعاً ولسنا نعتله )
 )ُعُتلٍ  بعد ذلك زَنيٍم( . والُعُتلُّ أيضاً: الرمُح الغليُظ. وقال تعاىل:

_________ 
 ىب الصلت.( هو أميد بن أ1)
 ( يف نسخة زايدة " الراجز أبو النجم ".2)
 ( قبله: ظار عن املهر نسيل بنسله عن مفرع الكتفني حر عطله3)
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. ويق َعِتُل )ورجل عتل ابلكسربني العتل. أي سريٌع إىل الشر   ( معك أي ال أبرح مكاين.1ال: ال أَنـْ
، أ ]عثل[ ي َفْدٌم مسرتخ، مثل القثول. ويف كتاب سيبويه: عثول وعثوثل مثله. ويقال للضبع: أم رجٌل ِعثْـَولٌّ
 عثيل.

 أبو عبيد: الَعْثَجُل مثل االثجل، وهو العظيم البطن. ]عثجل[
 النخل مبنزلة العنقود عليه الُبْسُر من عيدان الكباَسِة. وهو يفالُعْثكول والِعْثكال: الشمراُخ، وهو ما  ]عثكل[

( أراد العثاكل، فقلب العني 2يف الكرم. وقول الراجز: لو أبصرت سعدى هبا كتائلى طويلة االقناء واالاثكل )
 ُج، أي زين.مهزة. وتعثكل العذق، إذا كُثرْت مشارخيه. وُعْثِكَل اهلود 

_________ 
 أجئ معك. عن اللسان. يف املخطوطات: " وال أنعتل معك شربا، أي ال أبرح مكاين وال( ال أتعتل معك 1)

 أنعتل " ويف واحدة " أتعتل ".
 ( بعده:2)

 مثل العذارى احلسر العطابل * ويف املخطوطات: " قد أبصرت سعدى ".
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واألنثى ِعْجَلٌة، عن أىب اجلراح. وبقرة معجل: الِعْجُل: ولُد البقرِة، والِعجَّْوُل مثله، واجلمع الَعجاجيل،  ]عجل[
بيلة من ربيعة، وهو عجل بن جليم ابن صعب بن على بن بكر بن وائل. وقول الشاعر: ذات عجل. وعجل: ق

جليم فيها ضرورة، النه جيوز حتريك الساكن يف علمنا أخوالنا بنو عجل شرب النبيذ واعتقاال ابلرجل إمنا حرك ا
 ( :1بله، كما قال )القافية حبركة ما ق

أيضا: السقاء، واجلمع عجل، مثل قربة وقرب. قال يصف ( * والعجلة 2ضراب أليما بسبت يلعج اجللدا )
له عجل كأمحرة الصرمية فرساً: قاىن له يف الَصيف ِظلٌّ ابرٌد وَنِصيٌّ انعجة وحمض منقع حىت إذا نبح الظباء بدا 

 لظباء "أربع فاىن له: أي دام ظله. وقوله " نبح ا
_________ 

 ( الشعر لعبد مناف بن ربع اهلذىل.1)
 :( صدره2)

 إذا جتاوب نوح قامتا معه:
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الن الظىب إذا أسن وبدت يف قرنه عقد وحيود نبح عند طلوع الفجر كما ينبح الكلب. وقوله " كأمحرة 
ذا كانت يف املاء الضحضاح فهى أاتن يعىن الصخور امللس، الن الصخرة امللملمة يقال هلا أاتن، فإالصرمية " 

ن يقول كأتن الصرمية وضع االمحرة موضعها، إذ كان معنامها واحدا. يقول: هذا الضحل، فلما مل ميكنه أ
ا، كالصخور امللس يف اكتنازها، الفرس كرمي على صاحبه، فهو يسقيه اللنب، وقد أعد له أربعة أسقية مملوءة لبن

 ( :1) د جتمع على عجال، مثل رمهة ورهام، وذهبة وذهاب. قال الشاعرتقدم إليه يف أول الصبح. وق
( * والعجلة أيضا: ضرب من النيت. وقال: عليك سرداحا من السرداح ذا 2على أن مكتوب العجال وكيع )

وُن ُيستقى ا الثور، واجلمع َعَجٌل وَأْعجاٌل. والَعَجَلُة: املَْنَجنعجلة وذا نصى ضاح والعجلة ابلتحريك: اليت جيرُّه
 عليها، واجلمع

_________ 
 ( الطرماح.1)
 :( صدره2)

 تنشف أوشال النطاف بطبخها:
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عجل. قال الكاليب: العجلة خشبة معرتضة على نعامة البئر والغرُب ُمَعلٌَّق هبا. والَعَجُل والَعَجَلُة: خالف 
ة عجلى مثل رجلى، َعْجالن بني العجلة، وامرأالبطء، وقد َعِجَل ابلكسر. ورجل َعِجٌل وَعُجٌل، وَعجوٌل، و 

ونسوة عجاىل كما قالوا رجاىل، وعجال أيضا كما قالوا رجال. والعاجل والعاجلة: نقيض اآلِجِل واآلِجَلِة. 
وعاَجَلُه بذنبه، إذا أخذه به ومل ميهله. وقوله تعاىل: )أعجلتم أمر ربكم( أي أَسبَـْقُتم. وأْعَجَلُه. والَعجوُل من 

ها. والُعجالُة ابلضم: ما تـََعجَّلته من شئ. والتمر عجالة الراكب. يقال عجلتم، ل: الواِلُه اليت فقدت ولداإلب
( 1كما يقال هلنتم. ويف املثل: " الثيب عجالة الراكب ". وعجالن: اسم رجل. وأم عجالن: طائر. وأعجله )

لثمن كذا، أي قدَّمت. وَعجَّْلُت ء كذا، وَعجَّْلُت له من اوَعجَّلُه تـَْعجياًل، إذا اْسَتَحثَّه. وتـََعج ْلُت من الِكرا
ُل: الذي أييت أهله ابالعجالة.  اللحم: طبخته على َعَجَلٍة. واملَُعجِ ل واملُتَـَعجِ 

_________ 
 ( يف نسخة: " وتعجله ".1)
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ن الدمع: كأهنما مزادات ( يصف سيال1واالعجالة: ما يعجله الراعى من اللنب إىل أهله قبل احللب. وقال )
: واْستَـْعَجلوان عجلته، و ( بدهان واستعجلته: طلبت 2متعجل فراين ملا يدهنا ) كذلك إذا تقد مته. قال القطامي 

 وكانوا من َصحابَِتنا كما تـََعجََّل فراط لوراد
َعْدَلُه وَمْعِدلََتُه وَمْعَدَلَتُه. الَعْدُل: خالف اجلََور. يقال: َعَدَل عليه يف القضي ة فهو عاِدٌل. وبسط الوايل  ]عدل[

ِل. ورجٌل َعْدٌل، أي ِرضاً وَمْقَنٌع يف الشهادة. وهو يف األصل مصدٌر. دْ وفالن من أهل املَْعَدَلِة، أي من أهل العَ 
 وقوٌم َعْدٌل وُعدوٌل أيضاً، وهو مجع َعْدٍل. وقد َعُدَل الرجُل ابلضم َعداَلًة. قال األخفش: الِعْدُل ابلكسر:

 املثل.
_________ 

 ( يف نسخة زايدة " الشاعر امرؤ القيس ".1)
 تسلقا "، وكذلك يف ديوانه. تسلقا: تدهنا بدهان يسد مواضع اخلرز منها.( يف اللسان: " ملا 2)
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عدل املتاع،  والعدل ابلفتح، أصله مصدر قولك: َعَدْلُت هبذا َعْداًل حسناً، جتعله امساً للِمْثِل، لتفر ق بينه وبني
الوا: امرأة رزان وعجز رزين، للفرق. وقال الفراء: الَعْدُل ابلفتح ما عاَدَل الشئ من غري جنسه. والعدل كما ق

ابلكسر: امِلْثُل. تقول: عندي ِعْدُل غالِمك وِعْدُل شاِتَك، إذا كاَن غالماً يـَْعِدُل غالماً وشاًة تعدل شاًة. فإذا 
ا  أردت قيمَته من غري جنسه نص كسرها بعض العرب وكأنه منه غلٌط. قال: وقد أمجعوا على بت العني، ورمبَّ

واحد األْعُدِل أنه ِعْدٌل ابلكسر. والَعديُل: الذي يُعاِدُلَك يف الوزن والَقْدر. يقال: فالٌن يُعاِدُل أمره ِعدااًل 
ُمُه، أي مُيَيِ ُل بني أمرين أيهما أييت. قال ابن الرقاع: فإن يك  د لقيت منامسها العداال يف مناسهما رجاء فقويـَُقسِ 

( والعدال: أن يقول واحٌد فيها بقيٌة، ويقول اآلخر: ليس فيها بقيٌَّة. وَعَدَل عن الطريق: جاَر. وانـَْعَدَل عنه 1)
 مثله.

_________ 
 ( بعده: أتت عمرا فالقت من نداه سجال اخلري إن له سجاال1)
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ُت بني الشيئني. وَعَدْلُت فالانً بفالن، إذا سويت بينهما. ذا ترك الِضراب. وعاَدلْ وعدل الفحل عن االبل، إ
ْلُتُه فاْعَتَدَل،  أي قوَّمته فاستقام. وكلُّ مثقٍَّف ُمْعَتِدٌل. وتـَْعديُل الشهود: أن وتعديل الشئ: تقوميه. يقال َعدَّ

م ُعدوٌل. وال يـُْقَبْل منها َصْرٌف وال َعْدٌل. فا لَصرُف الَتوبَُة، والعدُل: الفديُة. ومنه قوله تعاىل: )وإْن تقول إهنَّ
: )أْو َعْدُل ذلك ِصياماً( أي فداء ذلك. عاىلتـَْعِدْل كلَّ َعْدٍل ال يؤَخْذ منها( أي تـَْفِد كلَّ ِفداٍء. وقوله ت

ل ". وقوهلم: " وضع والعاِدُل: املشرُك الذي يـَْعِدُل برب ه، ومنه قول تلك املرأة للحجاج: " إنك َلقاِسٌط عاد
فالن على يدى عدل "، قال ابن السكيت: هو العدل بن جزء بن سعد العشرية، وكان وىل شرط تبع، وكان 

دفعه إليه، فقال الناس: " وضع على يدى عدل "، مث قيل ذلك لكل شئ يئس منه.  رجل تبع إذا أراد قتل
 ( : سفينة منسوبة1والعدولية يف شعر طرفة )

_________ 
 (5 -صحاح  - 222وهو قوله: عدولية أو من سفني ابن ايمن جيور هبا املالح طورا ويهتدى ) (1)
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 إىل قرية ابلبحرين، يقال هلا عدوىل. والعدوىل: املالح.
م اميل اهلشي( : َترى جاِزرَْيِه يـُْرَعداِن وانرُُه عليها عد1الُعْدُمُل: القدمُي، وكذلك العْدموُل. وقال ) ]عدمل[
 وصامله

الَعْندُل: البعري الضخم الرأس، يستوى فيه املذكر واملؤنث. قال الراجز: كيف ترى فعل طالحياهتا  ]عندل[
عنادل اهلامات صندالهتا شداقم االشداق شدقماهتا وقال أبو عمرو: العندل: الطويل، واالنثى عندلة. وأنشد: 

 ايها والبلبل يعندل، أي يصوت.لة يصطك ثدا وال بعند( الكلب َنْكهُته2ليست بَعْصاَلء َتْذمي )
_________ 

 ( يف نسخة زايدة " الشاعر هي زينب بنت الطثرية ".1)
 ( يف اللسان: " يذمى الكلب ".2)
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 ( : طائر يقال له اهلزار.1والعندليب )
َعَذْلُت فالانً فاْعَتَذَل، أي الَم  ( . واالسم الَعَذُل ابلتحريك. يقال:2الَعْذُل: املالمُة. وقد َعَذْلُتُه ) ]عذل[

نفسه وأعَتَب. ورجٌل ُعَذَلٌة، أي يـَْعِذُل الناس كثريا، مثل ضحكة وهزأة. والعاذل: اسم للعرق الذي يسيل منه 
دُم االستحاضة. وسئل ابن عباس رضي هللا عنه عن دم االستحاضة فقال: " ذاك العاذل يغذو، لتستثفر 

. ورجٌل ُمَعذٌَّل، أي يـُْعَذُل إلفراطه يف  بثوب ولتصل ". قوله يغذو، أي يسيل. وأايم ُمْعَتِذالٌت: شديداُت احلر 
 اجلود، شدد للكثرة.

 الَعْرَجَلُة: الذين ميشون على أقدامهم. وال يقال َعْرَجَلٌة حىتَّ يكونوا مجاعة مشاة. وقال ]عرجل[
_________ 

 ة: ضخمة الثديني. والعندليب: اهلزار وذكر يف الباء ".( يف القاموس: " والعندليل عصفور. وامرأة عندل1)
 ( عذل من ابب نصر.2)
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( وقال اخلليل: الَعْرَجَلُة: القطيع من اخليل. قال: 1وعرجلة شعث الرؤس كأهنم بنو اجلن مل ُتْطَبخ بناٍر ُقدورها )
 وهى بلغة متيم: احلرجلة.



د. والِعْرزاُل: ما جيمعه الصائد يف فوق أطراف الشجر، ِفرارًا من األس الِعرزاُل: موضٌع يتَّخذه الناطور ]عرزل[
 د.القرتة من القدي

 ( .2العرطل: الضخم ) ]عرطل[
 الَعراقيُل: الدواهي. وَعراقيُل األمور وعراقيبها: صعاهبا. ]عرقل[
( ُموَكَُّل 3حذر العداوبك الفؤاد )اْعتَـَزَلُه وتـََعزََّلُه مبعىًن. وقال األحوص: اي بيَت عاِتَكة الذي أتعزل  ]عزل[

 بادة ".واالسُم الُعْزَلُة. يقال: " الُعْزَلُة ع
_________ 
 ( قال ابن برى: الذى وقع يف الشعر، " مل تطبخ بقدر جزورها ".1)
 ( والفاحش الطول، والشاب احلسن.2)
 ( يف اللسان: " وبه الفؤاد ". وكذلك يف املخطوطات.3)
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( . ومسِ ي أحُد الِسماَكنْي األعَزَل كأنَّه 1سالح معه. وقول عزل، وعزالن، وعزل ابلتشديد ) الذى ال واالعزل:
ال سالَح معه، كما كاَن مع الرامح. واألْعَزُل من اخليل: الذي يقع َذنـَُبه يف جانب، وذلك عادًة ال ِخلقًة، وهو 

: فم املزادة األسفل، واجلمع الَعزايل بكسر والعزالء: موضع. عيٌب. واألْعَزُل: سحاٌب ال مطر فيه. واالعزلة
الالم، وإن شئت فتحت مثل الَصحارى والصحارى، والعذارى والعذارى. قال الكميت: مرته اجلنوب فلما 

ِب ْلٍب ُجلْ ( : ولسُت جبُ 2اكفه رحلت عزاليه الَشْمأُل وَعَزَلُه، أي أفْـَرزَُه. يقال: أان عن هذا األمر مبَْعِزٍل. وقال )
وقرٍَّة وال بَصفاً َصْلٍد عن اخلري َمْعِزِل وَعَزَلُه عن العمل، أي حن اه عنه فعِزَل. وعزل عن أَمِتِه. وامِلْعزاُل:  ريحٍ 

 الذي يـَْعَتِزُل مباشيته ويرعاها مبَْعِزٍل من الناس. وأنشد االصمعي
_________ 

 ( وزاد اجملد: " ومعازيل ".1)
 ا ".أتبط شر  " الشاعر( يف نسخة زايدة: 2)
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( : إذ 2( َصوََّب رَْأَسُه وأعجبه ضفو من الثلَِّة اخلُْطِل واجلمع املََعازيُل. وقال آخر )1إذا اهلََدُف امِلْعزاُل )
أشرف الديك يدعو بعض ُأْسَرتِِه إىل الَصباح وهم قوٌم َمعازيُل واملَعازيُل أيضاً: القوم الذين ال رماح معهم. قال 

ِحْشَوٌة وال مُيَْنُع اجلرياُن ابللوِم والَعْذِل وامِلْعزاُل: الضعيف األمحق. وامِلْعزاُل: ولكنَّكم حيٌّ َمعازيُل  الكميت:
 الذي يعتزل أهل امليسر لؤما.

 ( : الذكر من احلمام.3الَعزاهيُل: اإلبل املهَمَلة، الواحد ُعْزهوٌل. والِعْزَهُل ) ]عزهل[
( ، أي عِملته ابلَعَسِل. وزجنبيٌل 4الطعام أْعُسُلُه وأْعِسُلُه )ُت ث. تقول منه: َعَسلْ الَعَسُل يذكَّر ويؤنَّ  ]عسل[

 ُمَعسٌَّل، أي معمول ابلعسل.
_________ 

 ( ويروى: " املعزاب " وهو الذى قد عزب إببله.1)
 ( عبدة بن الطبيب.2)
 ( هو كزبرج وجعفر، كما يف القاموس.3)
 ( عسل من ابب نصر وضرب.4)
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 والعاسل: الذى أيخذ الَعَسَل من بيت النحل. وقال لبيد:
( * أي من النحل. وِخِليٌَّة عاِسَلٌة. والنحل َعسَّاَلٌة. ويقال: ما لفالٍن َمضِرُب 1َوأْري دبوٍر شارَُه الَنْحُل عاِسُل )

يهود: عالمُتهم. ويف اجلماع ليُّ الَعَسَلٍة، يعين من النسب. وما أعرف له َمضِرَب َعَسَلٍة، يعين أْعراَقُه. وَعسَ 
َلُة، ُشبِ هت تلك اللذ ة ابلَعَسِل، وُصغِ رت ابهلاء، ألنَّ الغالب على الَعَسِل التأنيث. ويقال إمنا أنث النه  الُعَسيـْ

أريد به العسلة، وهى القطعة منه، كما يقال للقطعة من الذهب ذهبة. والعسيل: مكنسة العطار الىت جيمع هبا 
( وِمْدَحيت َكناِحِت يوما صخرة بعسيل أراد: كناحت صخرة يوما، 2َفِرْشين خبرٍي ال أكوَنْن ). وقال: الِعطر

 فحال بني املضاف واملضاف إليه، الن الوقت عندهم كالفضل يف الكالم.
_________ 

 ( صدره:1)
 أبشهب من أبكار مزن سحابة

 ( يف اللسان: " ال أكون ".2)
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ال: جاءوا َيْستَـْعِسلوَن، أي يطلبون الَعَسَل. وَعسَّْلتُـُهْم تـَْعسياًل، أي زوَّدهتم ب الفيل. ويقوالعسيل: قضي
الَعَسَل. والَعَسُل والَعَسالُن: اخلََبُب. يقال: َعَسَل الذئُب يـَْعِسُل َعَساًل وَعَسالانً، إذا أعنق وأسرع، وكذلك 

( : 2املشى. وقال النابغة اجلعدى ) ي عليك بسرعة( "، أ1عسل )االنسان. ويف احلديث: " كذب عليك ال
عسالن الذئب أمسى قاراب برد الليل عليه فنسل والذئب عاسل، واجلمع العسل والَعواِسُل. وَعَسَل الرمُح 

َعَسالانً: اهتز  واضطرب. قال أوس. َتقاَك بَكْعٍب واحد وتلذه يداك إذا ماهز ابلكف يعسل والرمح عسال. 
 ل:وقا

ُهزَّ عرت * وعسل ابلشئ عسوال: لزمه. والَعِسُل: الشديد الضرب السريُع رفع اليد. والعنسل: سَّاٍل إذا ِبُكلِ  عَ 
 الناقة السريعة. قال االعشى

_________ 
 ( برفع العسل ونصبه، كما يف القاموس.1)
 ( يف اللسان: " لبيد " وهو الصواب.2)
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 ة.ِة الباِزِل الَعْنَسِل والنون زائدوقد أقطع اجلوز جوز الفال ِة ابحلُرَّ 
( : عريانٌَة كأاتِن الَضْحِل 1الَعْسَقَلُة: تـََريُُّع الَعساقيِل، وهي السراُب، ومل أمسع بواحِده. وقال كعب ) ]عسقل[

ُتكَ انجيٌة إذا تَرقََّص ابلقوِر الَعساقيُل والَعساقيُل: ضرب من الكمأة، ال أْكُمؤًا  واحدة ُعْسقوٌل. وقال: ولقد جنيـْ
ُتَك  عن بنات األْوَبِر وهي الَكْمأُة الكباُر البيُض، يقال هلا شحمُة األرض. وقال: وأْغرَبَ ِفلٍ  وعساِقال ولقد هَنَيـْ

 ُمنيِف الُراب عليه الَعساقيُل مثل الشحم وعسقالن: مدينة، وهى عروس الشأم.
. وأنشد أليب النجم( ، عن األ2ْعصاِل، وهي األْعفاُج )الَعَصُل: واحد األ ]عصل[  صمعي 

_________ 
 ( وزاد يف القاموس: " عسقل ".1)
 ( االعفاج من الناس، ومن احلافر، والِسباع كلِ ها: ما َيصري الطعام إليه بعد املعدة.2)
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ال شعر عليه.  * يرمى به اجلرع إىل أْعصاهِلا * والَعَصُل: التواٌء يف َعسيِب الَذَنِب حىتَّ يبدو بعُض ابطنه الذي
 :( 1والَعَصُل: مجع َعَصَلٍة، وهي شجرٌة إذا أكل البعرُي منها سل حْته تسليحاً. وقال )

( * وقال لبيد: وقَبيٌل من ُعَقْيٍل صاِدٍق َكُليوٍث بني غاٍب وَعَصْل وانٌب 2كسالح النيب أيكلن العصل )
عوجِ  الساِق: أْعَصُل. وشجرٌة َعِصَلٌة: عوجاُء. وسهام أْعَصُل بنيِ  الَعَصِل، أي ُمْعَوجٌّ شديٌد. ويقال للرجل امل

 نصل: البصل الربى. والعنصالء( ابلتشديد: السهم الذي يلتوي إذا رُِمَي به. والع3عصل معوجة. واملعصل )
_________ 

 ( الشعر حلسان.1)
 ( صدره:2)

 خترج االضياح من أستاههم * االضياح: االلبان املمذوقة، أي املخطوطة.
( وحكى ابن برى عن على بن محزة قال: هو املعضل ابلضاد املعجمة، من عضلت الدجاجة، إذا التوت 3)

 البيضة يف جوفها.
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يه األطباء اإلْسقاُل، ويكون منه خل. عن ابن اسرافيون.  والُعنَصالُء مثله. واجلمع الَعناِصُل، وهو الذي يسمِ 
: أخذ يف طريق الُعْنُصَلنْيِ. وطريق العنصل، هو طريق من اليمامة إىل والعنصل: موضع. ويقال للرجل إذا ضلَّ 

 البصرة.
الُعْضَلُة ابلضم: الداهيُة. يقال: إنَّه لُعْضَلٌة من الُعَضِل، أي داهية من الدواهي. والَعَضُل: اجلَُرُذ. قال  ]عضل[

لساق. وكلُّ حلمٍة جمتمعة مكتنزٍة يف َعَصَبٍة فهي أبو نصر: الِعْضالُن: اجلرذاُن. والَعَضُل ابلتحريك: مجع َعَضَلِة ا
ر فهو َعِضٌل بنيِ  الَعَضِل، إذا كان كثري الَعَضِل. وعضل: قبيلة، وهو عضل َعَضَلٌة. وقد َعِضَل الرجل ابلكس

 بن اهلون ابن خزمية أخو الديش، ومها القارة. وداٌء ُعضاٌل وأمٌر ُعضاٌل، أي شديٌد أعيا األطباء. وأْعَضَلين
 دى لوجهه.فالٌن، أي أعياين أمره. وقد أْعَضَل األمر، أي اشتدَّ واستغلق. وأمٌر معضل: ال يهت
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: يقال: َعَضَل الرجُل أمْيَُه، إذا منعها من التزويج، يـَْعُضُل ويـَْعِضُل َعْضاًل.  واملعضالت: الشدائد. األصمعي 
وَعضََّلِت الشاُة تْعضياًل، إذا  أمره وُحلَت بينه وبني ما يريد.وَعضَّلُت عليه تعضيال، إذا ضيقت عليه عليه يف 



نشب الولد فلم يسهل حمرجه، وكذلك املرأة، وهي شاٌة ُمَعضِ َلٌة ومعضل أيضا بالهاء، وغنم معاضيل. 
م ( عرمر 1وعضلت االرض أبهلها: غصت. قال أوس: ترى األرَض ِمنَّا ابلفضاء مريضًة. مَعضِ َلًة ِمنَّا جبيٍش )

( يف غضون مغضئله من قوهلم: اغضألت الشجرة ابهلمز، 3أمي شجاع تراءى )( وقول الشاعر: كأن زمامها 2)
 إذا كثرت أغضاهنا والتفت.

_________ 
 ( يف اللسان: " جبمع ".1)
 ( بعده يف املخطوطة زايدة: " أي كأهنا مريضة من كثرة من عليها ".2)
 اءد ".( يف اللسان: " ترأد "، ويروى " تر 3)
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الَعَطُل: الشخُص، مثل الطََلل. يقال: ما أحسن َعطََلُه، أي َشطاَطُه ومتاَمه. والَعَطُل: الِشمراُخ من  ]عطل[
دها من القالئد، فهي ُعُطٌل ابلضم، مشاريخ النخلة. والَعَطُل أيضًا: مصدر َعِطَلِت املرأُة وتـََعطََّلْت، إذا خال جي

، يقال َعِطَل الرجُل من وقد يستعمل العطل يف اخللو من الشئ وإن كان أصله يف احلُ وعاِطٌل، وِمْعطاٌل.  لي 
املال واالدب فهو عطل وعطل، مثل عسر وعسر. وقوس ُعُطٌل أيضاً: ال وتَر عليها. واألعطاُل من اإلبل: 

الرجُل، إذا بقي ال عمل له.  ٌة َعِطلٌة ابلكسر، ونوٌق َعِطالٌت، أي حساٌن. وتـََعطَّلاليت ال أرساَن عليها. وانق
( . 1ُل: الرجال الذين ال سالح معهم. والتعطيُل: التفريُغ. وبئٌر مَعطََّلٌة، لِبيوِد أهِلها )واالسم الُعْطَلُة. واألعطا

 ويف احلديث عن عائشة رضى هللا عنها
_________ 

 ذهب.أهلها. ابد يبيد بيدا وبيادا وبيودا وبوادا وبيدودة، أي ( أي لذهاب 1)
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يف امرأة توفيت، فقالت. " عطلوها " أي انزعوا حليها. واملَُعطَُّل: املواُت من األرض. وإبٌل معطلة: ال راعى 
فرس. وقال عمرو ابن هلا. وعطالة: جبل لبىن متيم. والعيطل من النساء: الطويلة العنق، وكذلك من النوق وال

 كلثوم:
( 2 )ا قول الراجز: ابت يبارى شعشعات ذبال فهى تسمى بريما وعيطال( * وأم1ذراعي عيطل أدماء بكر )



 وقد حدوانها هبيد وهال فهما امسان لناقة واحدة.
 (3الُعْطبوُل من النساء: احلسنُة التامة. وقال ) ]عطبل[

_________ 
 ( عجزه:1)

 توان * ويروى:تربعت االماعز وامل
 هجان اللون مل تقرأ جنينا

 زمزما وعيطال ".( يف اللسان: " 2)
 ( عمر بن أىب ربيعة.3)
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 إن من أعجب العجائب عندي قـَْتَل بيضَاء ُحرٍَّة عطبول واجلمع العطابيل والعطابل. وأنشد أبو عمرو:
 (1مثل العذارى احلسر العطابل )

فاد. وكذلك اجلراد وكلُّ ما عاظََلًة وِعظااًل، وتعاظََلْت، إذا لِزم بعضها بعضاً يف السعاَظَلِت الكالُب مُ  ]عظل[
قال أبو زحف الكلىب: متشى الكلب دان للكلبة: يبغى العظال مصحرا ابلسوأة  يـَْنِشُب. وجراٌد عاِظٌل وَعْظلى.

ويقال: النه ركب االثنان  ( : يوم للعرب، مسى بذلك الن الناس ركب بعضهم بعضا فيه.2ويوم العظاىل )
 ى وألوما( يف يوم العظاىل مالمة فيوم الغبيط كان أخز 4( : فإن تك )3ر )والثالثة الدابة الواحدة. قال الشاع

_________ 
 ( قبله:1)

 لو أبصرت سعدى هبا كتائلى
 ( بضم العني وفتحها أيضا.2)
 ( العوام بن شوذب الشيباين.3)
 ( يف اللسان: " فإن يك ".4)
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 بني القواىف.ُل يف القوايف: التضمنُي. يقال: فالٌن ال يُعاِظُل وتـََعظََّل القوُم على فالن: اجتمعوا عليه. والِعظا
الَعْفُل: جمس  الشاة بني رجليها، إذا أردت أن تعرف مسنها من هزاهلا. قال بشر يهجو رجال: جزيز  عفل[]

القفا شبعان يربض حجرة حديث اخلصاء وارم العفل معرب والعفل والعفلة، ابلتحريك فيهما: شئ خيرج من 
 ُء.النساء وحياء الناقة شيبة ابأُلْدرة اليت للرجال، واملرأُة َعْفالقبل 

الَعْفَشليُل: الرجُل اجلايف الثقيل. وعجوٌز َعْفَشليٌل: مسرتخيُة اللحم. وقال اجلرمى: العفشليل:  ]عفشل[
 الكساء اجلايف.

َمْعقواًل أيضاً، وهو مصدٌر، وقال الَعْقُل: احِلْجُر والنهى. ورجٌل عاقل وعقول. وقد عقل يعقل َعْقاًل و  ]عقل[
املصدر ال أييت على وزن مفعول البتة، ويتأول املعقول فيقول: كأنه عقل له سيبويه: هو صفة. وكان يقول: إن 

 شئ أي حبس وأيد وشدد. قال: ويستغىن هبذا عن املفعل الذى يكون مصدرا. والعقل: الدية.
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ستعماهلم هذا احلرف، حىت قتول، مث كثر ان االبل كانت تعقل بفناء وىل املقال االصمعي: وإمنا مسيت بذلك ال
قالوا: عقلت املقتول، إذا أعطيت ديته دراهم أو داننري. والعقل: ثوب أمحر. قال علقمة: َعْقاًل وَرْقماً تكاد 

: امللجأ، واجلمع الُعقوُل. قال الطرُي ختَطفه كأن ه من َدِم األجواِف َمدموُم ويقال: مها ضرابِن من الربود. والَعْقلُ 
( لوان املرء تنفعه العقول والعقول ابلفتح: الدواء الذى ميسك البطن. 1دت للَحَداثِن صعبا )أحيحة: وقد أعد

ولفالٍن ُعْقَلٌة يـَْعَتِقُل الناَس، إذا صارع. ويقال أيضاً: به ُعْقَلٌة من السحر، وقد ُعِمَلْت له ُنْشرٌة. واملَْعِقُل: 
هو من مزينة مضر ينسب إليه هنر ابلبصرة، والرطب أ، وبه مسى الرجل. ومعقل بن يسار من الصحابة، و امللج

 املعقلى.
_________ 

( يف اللسان: " عقال "، وهو املعقل. قال االزهرى: أراه أراد ابلعقول التحصن يف اجلبل. يقال: وعل عاقل، 1)
 إذا حتصن بوزره عن الصياد.

 (5 -صحاح  - 223)
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م القاف، مسيت بذلك وأما معقل بن سنان من الصحابة فهو من أشجع. وابلدهناء خرباء يقال هلا معقلة، بض
الهنا متسك املاء كما يعقل الدواء البطن. قال ذو الرمة: حزاوية أو عوهج معقلية ترود أبعطاف الرمال احلرائر 

ُقَلٍة، أي بقيٌَّة من ِديٍة كانت عليه. وصار دُم فالن َمْعُقَلًة، إذا واملعقلة: الدية. يقال: لنا عند فالن َضَمٌد من َمعْ 
أي صار ُغْرماً يؤدونه من أمواهلم. ومنه قيل: القوم على معاِقِلِهم األوىل، أي على ما كانوا صاروا َيدونَه، 

( : اي بىن التخوم 1الدابة. وقال ) يـََتعاقلون يف اجلاهلية كذا يـََتعاقلوَن يف اإلسالم. والعقَّاُل: ظْلٌع أيخذ يف قوائم
فرس. والعاقول من النهر والوادي والرمل: املعوج   ال تظلموها إن ظلم التخوم ذو عقال وذو عقال أيضا: اسم

 منه. وَعواقيُل األمور: ما التبَس منها.
_________ 

 ( يف نسخة زايدة " الشاعر أحيحة ابن اجلالح ".1)
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وعقيلة كل شئ: أكرمه. والدرة ل. والَعقيَلُة: كرميُة احلي ، وكرمية اإلبل. ة. وعقيل: اسم رجوعقيل مصغر: قبيل
( : سعى ِعقااًل فلم يرتك لنا َسَبدًا فكيف لو قد َسعى َعْمرٌو 1َعقيَلُة البحر. والِعقاُل: صدقُة عاٍم. وقال )

( . 3 أن ُتشرتى الصدقُة حىتَّ يـَْعِقلها الساعي )( وعلى بين فالٍن ِعقاالِن، أي صدقُة سنتني. وُيكرهُ 2ِعقاَلنْي )
لَقتيَل: أعطيُت ديته. وَعَقْلُت له دَم فالٍن، إذا تركَت الَقَوَد للدية. قالت كبشُة أخت عمرو بن معد وَعَقْلُت ا

مُت عنه جنايته، يكرب: وأرسَل عبُد هللِا إذ حاَن يوُمه إىل قومه ال تـَْعِقلوا هلُُم َدمي وَعَقْلُت عن فالن، أي َغرِ 
 الفرق بني َعَقْلُتُه وَعَقْلُت عنه وَعَقْلُت له. وذلك إذا لزَمْته ديٌة فأدَّيتها عنه. فهذا هو

_________ 
 ( عمرو بن العداء الكلىب.1)
 ( بعده: الصبح احلَيُّ أْوابدًا ومل جِيدوا عند التفرق يف اهليجا مجالني2)
 اال على الظرف، أراد مدة عقال.( أي يقبضها. قال ابن االثري: نصب عق3)
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وهو أن جيىن العبد على حر. ( : " ال تعقل العاقلة عمدا وال عبدا " قال أبو حنيفة رمحه هللا: 1ويف احلديث )
وقال ابن أىب ليلى: هو أن جيىن احلر على عبد. وصوبه االصمعي وقال: لو كان املعىن على ما قال أبو حنيفة 



تعقل العاقلة عن عبد، ومل يكن وال تعقل عبدا. وقال: كلمت أاب يوسف القاضى يف ذلك  لكان الكالم ال
: َعَقْلُت البعري أْعِقُلُه َعْقاًل، وهو أن حبضرة الرشيد فلم يفرق بني عقلته وعقلت  عنه، حىت فهمته. األصمعي 

اُل، واجلمع ُعُقٌل. وَعَقَل الَوِعُل، تثين وظيَفه مع ذراعه فتشد مها مجيعاً يف وسط الذراع، وذلك احلبل هو الِعق
جبل بعينه، وهو يف شعر زهري  أي امتنع يف اجلبل العايل، يـَْعِقُل ُعقواًل. وبه مسِ ي الوعل عاِقاًل. وعاقل: اسم

(2. ) 
_________ 

( قوله ويف احلديث اخل. يف القاموس: وقول الشعىب ال تعقل العاقلة عمدا وال عبدا، وليس حبديث كما 1)
 توهم اجلوهرى.

 ( وهو قوله: ملن طلل كالوحي عاف منازله عفا الرس منه فالرسيس فعاقلة2)
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ًأ. وقال أهل العراق: هم وعاقلة الرجل: عصبته، وهم القرابة من قبل األب الذين يُعطوَن ِديََة من قتله خط
ه، فإذا بلغ ثلث الدية صارت دية املرأة ( الرجل إىل ثلث ديتها، أي توازي1أصحاب الدواوين. واملرأة تعاقل )

أمسكه. وَعَقَل الظلُّ، أي قام قائم الظهرية. وعاقلته  على النصف من دية الرجل. وَعَقَل الدواُء بطَنه، أي
ابلعقل. وبعرٌي أعَقُل وانقٌة َعْقالُء بيِ نة الَعَقِل، وهو التواء يف رجل البعري واتساع فعقلته أعقله ابلضم، أي غلبته 

 قة:كثري. قال ابن السكيت: هو أن يفرط الروح حىت يصطك العرقوابن، وهو مذموم. قال اجلعدى يصف ان
 ( *2مفروشِة الرِجِل فـَْرشاً مل يكن عقال )

_________ 
. يعىن موضحته وموضحتها سواء. وقوله فإذا بلغ، يعىن العقل املفهوم من تعاقل، ( قوله واملرأة تعاقل اخل1)

 س.كما يف القامو 
 ( صدره:2)

 ة سليتها أبمون ذمرت مجالمطِويَِّة الَزْوِر َطيَّ البئِر َدْوَسرٍة * وقبله: وحاجة مثل حر النار داخل
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د وأعقل القوم، إذا َعَقَل هبم الظل ، أي جلأ وقلَص، عند انتصاف النهار. وَعقَّلتُ   اإلبل، من الِعقاِل، شدِ 
 ( :1للكثرة وقال )
قيك لتحلبها. واْعتَـَقَل ( * واعتقلت الشاة، إذا وضعت رجلها بني فخذيك أو سا2شيظمى )يعقلهن جعد 

رحمه، إذا وضعه بني ساقه وركابه. واْعُتِقَل الرجُل: ُحِبَس. واْعُتِقَل لسانه، إذا مل يقدر على الكالم. وصارعه 
 العقَل، كما يقال: حتل م وتكي س. وَتعاَقَل:  الشعزبية، وهو أن يلوى رجله على رجله. وتـََعقََّل: تكلَّفَ فاعتَـَقَلهُ 

ذلك وليس به. وعقلت املرأة شعرها: مشطته. والعاقلة: املاشطة. وقوهلم: " ما أعقله عنك شيئا أرى من نفسه 
 ( " أي دع3)

_________ 
 هال.( بقيلة االكرب، وكنيته أبو املن1)
 ( عجزه:2)

 وبئس معقل الذود الظؤار
ما أغفله ابلغني ل اجلوهرى ما أعقله عنك شيئا أي دع عنك الشك تصحيف والصواب ( يف القاموس: وقو 3)

 والفاء ".
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كأنه قال: ما أعلم   عنك الشك. وهذا حرف رواه سيبويه يف ابب االبتداء يضمر فيه ما بىن على االبتداء،
الختصار. وكذلك قوهلم: خذ شيئا مما تقول فدع عنك الشك. ويستدل هبذا على صحة االضمار يف كالمهم ل

لك واالخفش عن هذا احلرف فقالوا عنك، وسر عنك. وقال بكر املازىن: سألت أاب زيد واالصمعى وأاب ما
ن هذا. والعقنقل: الكثيب العظيم املتداخل مجيعا: ما ندرى ما هو؟ وقال االخفش: أان مذ خلقت أسأل ع

ا مسُّوا مصا1الرمل، واجلمع َعقاِقل )  رين الضب عقنقال.( . ورمبَّ
 الُعْقبوَلُة والُعْقبوُل: احَلالُء، وهو قروٌح صغاٌر خترج ابلَشفة من بقااي املرض. واجلمع العقابيل. ]عقبل[
بعض. وَعَكَلُه: حبسه. يقال: َعَكلوهم َمْعَكَل  عكلت املتاع أعكله ابلضم، إذا نضدت بعضه على ]عكل[

مر: جدَّ. وَعَكَل فالٌن: مات. وَعَكَلُه، أي ساقه. أبو عمرو: وَعَكْلُت َسْوٍء. وَعَكَلُه: صرعه. وَعَكَل يف األ
 َعْكاًل، وهو أن َتعقله حببٍل، وذلك احلبل هو العكال. البعري أْعُكُلهُ 

_________ 
 ( وعقنقالت أيضا.1)
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تناطحا. وَعَكَل كل، مثل أحكل. واحتكل واعتكل الثوران: قال الفراء: أعكل على اخلرب واعتكل، أي أش
ِكَلِت املسرجُة ابلكسر، أي اجتمع فيها الُدْرِديُّ مثل َعِكَرْت. وعكل: قبيلة، وبلد برأيه، أي حدس به. وعَ 

يمة. أيضا. والعوكل من النساء: اجلمقاء. والعوكل: الكثيب العظيم إال أن ه دون العقنقل. والعوكلة: الرملة العظ
 قال ذو الرمة:

 (1عوانك )وقد قابلته عوكالت 
( ، هم أوالد 2الَعلُّ: الُقراد املهزول. والَعلُّ: الرجل املسنُّ الصغري اجلثة، يشبَّه ابلقراد. وبنو العالَِّت ) ]علل[

 الرجل من نسوة
_________ 

 ( عجزه:1)
 ركام نفني النبت غري املآزر * أي ليس هبا نبت إال ما حوهلا.

الت فمن علموا أن قد تلفني. قال عبد املسيح. والناس أبناء ع( وأنباء عالت يستعمل يف اجلماعة املخ2)
 أقل فمجفو وحمقور وهم بنو أم من أمسى له نشب فذاك ابلغيب حمفوظ ومنصور
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( مثَّ علَّ من هذه. والعَلُل: الشرُب الثاين. 1مسيت بذلك ألنَّ الذي تزوَّجها على أوىل قد كانت قبلها ) شىت،
د هَنٍَل. وعلَُّه يـَُعلُُّه ويَِعلُُّه، إذا سقاه السقية الثانية. وعلَّ بنفسه، يتعدَّى وال يتعدَّى. وأعلَّ القوُم: يقال: َعَلٌل بع

ْعليُل: سقٌي بعد سقي، وَجيْنُ الثمرة مر ة بعد أخرى. وعلَّ الضارُب املضروَب، إذا اتبَع بْت إبلهم الَعَلَل. والتَـ شر 
َض عليَّ َسْوَم عالٍَّة "، أي مل يبالغ، ألن العالَُّة ال يُعرُض عليها الشرُب َعْرضاً عليه الضرَب. ويف املثل: " َعرَ 
أصَدرهتا قبل رِي ها. ويف أصحاب االشتقاق من يقول: هو  . وأْعَلْلُت اإلبل، إذايُبالغ فيه كالعرض على الناِهلةِ 

ملرض، وحدٌث يشغل صاحبه عن وجهه، كأنَّ ابلغني املعجمة، كأنه من العطش، واالول هو املسموع. والِعلَُّة: ا
 تلك العلََّة صارت ُشغاًل اثنياً منَـَعه ُشغله األول. واعتلَّ، أي مرض، فهو عليل.

_________ 



ر: " قد كانت قبلها انهل مث عل من هذه ". وعبارة القاموس: " الن الىت تزوجها على أوىل قد ( يف املختا1)
 كانت قبلها انهل ".
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أعلك هللا، أي ال أصابك بِعلٍَّة. واعَتلَّ عليه بِعلٍَّة واْعتَـلَُّه، إذا اعتاَقه عن أمر. واْعتَـلَُّه: جتىنَّ عليه. وقوهلم: وال 
على ِعالَّتِِه، أي على كلِ  حال. وقال: وإن ضربت على العالت أجت أجيج اهلقل من خيط النعام وقال زهري: 

 على ِعالَّتِِه َهرُِم وَعلََّلُه ابلشئ، أي هلاه به كما يعلل الصىب بشئ من وادَ إن البخيل ملوم حيث كان ولكن اجل
الطعام يتجزَّأ به عن اللنب. يقال: فالٌن يَعلِ ُل نفسه بتَـَعلٍَّة. وتـََعلََّل به، أي تلهَّى به وجتزَّأ. وعل الشئ فهو 

الربد. والُعاللُة ابلضم: ما تـََعلَّْلَت به.  فيفمعلول. واملعلل: يوٌم من أايم العجوز، ألنه يعلل الناس بشئ من خت
والُعالَلة: بقيَّة اللنب، واحللَبة بني احللبتني، وبقيَُّة ُجْري الفرس، وبقية كل شئ. يقال تعاللت الناقة، إذا 

 استخرجت ما عندها من السري. وقال:
 وقد تعاللت ذميل العنس:
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. وعل ولعل لغتان مبعىًن. يقال: َعلََّك تفعل لعالىل، وقد ذكرانه يف املعتللية ابلكسر: الغرفة، واجلمع اوالع
ا قالوا: َعلَّين وَلَعلَّين. وأنشد أبو زيد حلامت: أريين جوادًا مات ُهزاًل َلَعلَّين أرى ما  وَعلِ ي أفعل وَلَعلِ ي أفعل. ورمبَّ

وق ع ملرجوٍ  أو خموٍف، وفيه طمٌع يدت الالم توكيدًا ومعناه الت( ويقال أصله َعلَّ. وإمنا ز 1تـََرْيَن أو خبياًل خُمَلَّدا )
وإشفاٌق. وهو حرف مثل إن  وليت وكأن  ولكن ، إال أهنا تعمل عمل الفعل لشبههن به، فتنصب االسم وترفع 

زيد قائم، وعل زيد قائم.  اخلرب، كما تعمل كان وأخواهتا من االفعال. وبعضهم خيفض ما بعدها فيقول لعل
( : الرهابة الىت ُتْشِرف على البطن من العظم كأنه لسان. 2عل ابلضم )ه أبو زيد من بىن عقيل. والعلمسع

 والُعْلُعُل: الذكر من القنابر. والُعْلُعُل: عضو الرجل إذا أنعظ.
_________ 

البيت يف وذكر احلوىف أنه لدريد. وهذا ( قال ابن برى: ذكر أبو عبيدة أن هذا البيت حلطائط بن يعفر. 1)
 قصيدة حلامت مشهورة.

 ( يف القاموس: والعلعل كهدهد، وفدفد.2)
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عاليُل: سحائٌب بعضها فوق بعض، الواحد يـَْعلوٌل. قال الكميت: كأنَّ مجاانً واِهَي الِسْلِك فوقه كما اهنَلَّ واليَ 
 ء.من بيٍض يَعاليَل َتْسُكُب ويقال: الَيعاليُل نـُفَّاخاٌت تكون فوق املا

، أي طلب إليه العمل. واْعَتَمَل: اضطرب َعِمَل َعَماًل. وأْعَمَلُه غريه واْستَـْعَملُه مبعىًن. واْستَـْعَمَلُه أيضاً  ]عمل[
( وعمل: اسم رجل. وقالت امرأة 1يف العمل. وقال: إنَّ الكرمي وأبيك يـَْعَتِمْل إن مل جيَِْد يوما على من يتكل )

 (2ترقص ولدها )
_________ 

 بعده: (1)
 فيكتسى من بعدها ويكتحل * أراد من يتكل عليه فحذف عليه.

أبو زيد: الذى رقصه هو أبوه، وهو قيس بن عاصم، واسم الولد حكيم، واسم أمه ( قال ابن برى: قال 2)
مغفوسة بنت زيد اخليل. وأما الذى قالته أمه فيه فهو: أشبه أخى أو أشبهن أابكا أما أىب فلن تنال ذاكا تقصر 

 ن تناله يداكاأ
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أشبه أاب أمك أو أشبه عمل وال تكونن كهلوف وكل وارق إىل اخلريات زأن يف اجلبل ورجل عمل بكسر امليم، 
( : الناقة النجيبة املطبوعة على العمل. وطريٌق ُمْعَمٌل، أي 1أي مطبوع على العمل. ورجٌل َعموٌل. واليَـْعَمَلُة )

ِسنان، وهو دون الثعلب. وعاملة: حى من اليمن، وهو عاملة بن سبأ. يلي ال رمح: ماحلب مسلوك. وعامل ال
ويزعم نساب مضر أهنم من ولد قاسط. قال االعشى: أعامل حىت مىت تذهبني إىل غري والدك االكرم ووالدكم 

 على ُت فالانً َعمَّلْ قاسط فارجعوا إىل النسب اال تلد االقدم وتعمل فالن لكذا. والتعميل: توليُة العمل. يقال: 
 ( ابلضم: رزق العامل.2البصرة. والعمالة )
_________ 

 ( ومجعها يعمالت.1)
 ( يف القاموس: العمالة مثلثة.2)
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ل بذنبه. وقال اخلليل: العميثل البطئ الذي ُيسبل ثيابه كالوادع الذي  ]عمثل[ َثُل: الذاي  : الَعَميـْ قال األصمعي 
 ىل التشمري. وأنشد اليب النجم:ُيْكفى العمل وال حيتاج إ

 ثـََلُة: الناقُة اجلسيمُة. والعميثل: االسد.( * وقال أبو زيد يف كتاب اإلبل: الَعَميْـ 1ليس مبلتاث وال عميثل )
أبو عمرو: العندل: الطويل. وقال أبو زيد: هو العظيم الرأس، مثل القندل. وأما العنادل مجع  ]عندل[

ل اسم جاوز أربعة أحرف ومل يكن الرابع من حروف املد واللني، فإنه يرد إىل العندليب، فمحذوف منه، الن ك
( 2مع والتصغري. فإن كان احلرف الرابع من حروف املد واللني فإهنا ال ترد إىل الرابعي )الرابعي مث يبىن منه اجل

 وتبىن منه.
_________ 

ندل ليس مبلتاث وال عميثل وليس ( قبله وبعده: يهدى هبا كل نياف عندل ركب يف ضخم الذفارى ق1)
 ابلفيادة املقصمل

 ( يف القاموس: " ويبىن منه اجلمع ".2)
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الَعْوُل والَعْوَلُة: رفُع الَصوت ابلبكاء، وكذلك الَعويُل. تقول منه: أْعَوَل. ويف احلديث: " املُْعَوُل عليه  ]عول[
ُت عليه َدالًَّة ومحلت عليه. يقال: َعوِ ْل علي  مبا يد: َعوَّْلُت عليه: أْدَللْ يُعذَُّب ". وأْعَوَلِت القوُس: َصوََّتُت. أبو ز 

شئت، أي استعن يب، كأنه يقول: امِحْل عليَّ ما أحببَت. وماله يف القوم من ُمَعوٍَّل، واالسم الِعَوُل. قال أتبََّط 
 (2( سباق )1شر ًا: َلِكنَّما ِعَويل إن كنُت ذا ِعَوٍل على َبصرِي بكسب احلمد )

_________ 
 له بكسب احلمد يف بعض النسخ " اجملد " كما يف اللسان.( قو 1)
( بعده: محال ألوية شهاد أندية قوال حمكمة جواب آفاق ويف املفضليات: " جوال آفاق ". وقبله: سباق 2)

اهى املاء غاايت جمد يف عشريته مرجع الصوت هدابني أرفاق عارى الظنابيب مشتد نواشره مدالج أدهم و 
 لصوت رجال يصيح برفاقة آمرا =غساق يريد مبرجع ا

(5/1776) 

 



والعالة: شبه الظُلَّْة ُيْسَترَتُ هبا من املطر، خمففة الالم. تقول منه َعوََّلت عالة، أي بنيتها. قال عبد مناف بن رِْبٍع 
اله يعوهلم َعْواًل وِعياَلًة، أي اهلذىل: فالطعن شغشغة والضرب هيقعة ضرب املعول حتت الدمية العضدا وعال عي

 شهرًا، إذا كفيته معاشه. قال الكميت: كما خامرْت يف ِحْضِنها ُأمُّ عامٍر ِلذي قاهَتم وأنَفق عليهم. يقال: ُعْلُتهُ 
احلبِل حىت عال أوس عياهلا الن الضبع إذا صيدت وهلا ولد من الذئب مل يزل الذئب يطعم ولدها إىل أن 

ذى يعلق احلبل ل " ابلغني املعجمة، أي أخذ جراءها. وقوله " لذى احلبل " أي للصائد اليكرب. ويروى: " غا
( رسول هللا واطََّرحوا قوَل الرسوِل 1يف عرقوهبا. وعال امليزان فهو عاِئٌل، أي مائٌل. قال الشاعر: قالوا اتَـَّبعنا )

 وعالوا يف املَوازينِ 
_________ 

. الظنبوب: حرف عظم الساق. والعرب متدح اهلزال، وهتجو السمن. * = وانهيا: واهلد: الصوت الغليظ
 : عروق ظاهر الذراع. واالدهم: الليل. وواهى املاء: املنفتح ابملطر.والنواشر

 ( يف اللسان: " إان تبعنا رسول هللا ".1)
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( ومنه قوله تعاىل: )ذلك أْدىن أالَّ 1ِل )وقال أبو طالب: مبيزاِن صدٍق ال يُِغلُّ َشعريًَة له شاهٌد من نفسه غرُي عائِ 
ومال. وعاَلين الشئ: أي غلبىن وثقل ا وال جتوروا. يقال: عاَل يف احلكم، أي جار َتعولوا( . قال جماهٌد: ال متيلو 

 على. وعاَل األمُر، أي اشتد  وتفاقم. وعيَل صربي، أي ُغِلَب. وقوهلم: " عيَل ما هو عائُِلُه "، أي ُغِلَب ما هو
غالبه. ُيْضَرُب للرجل الذي يـُْعجب من كالمه أو غري ذلك، وهو على مذهب الُدعاء. قال النمر بن تولٍب: 

 ( :2ُحبًّا ُرَوْيدًا فليس يعولك أن تصرما وقول الشاعر ) وأْحِبْب َحبيَبكَ 
 ( *3وعالت البيقورا )
_________ 

 ( أورده صاحب اللسان يف مادة )عيل( .1)
 ة " أمية بن أىب الصلت ".( يف نسخة زايد2)
 (5 -صحاح  - 224( البيت بتمامه كما سيأيت: سلع ما ومثله عشر ما عائل ما وعالت البيقورا )3)
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أي إن السنة اجلدبة أثقلت البقر مبا محلت من السلع والعشر. وإمنا كانوا يفعلون ذلك يف السنة اجلدبة، 
بل، ا السلع والعشر، مث يضرمون فيها النار وهم يصعدوهنا يف اجلفيعمدون إىل البقر فيعقدون يف أذانهب

فيمطرون لوقتهم كما زعموا. قال أمية بن أىب الصلت يذكر ذلك: سنة أزمة ختيل ابلنا من ترى للعضاه فيها 
صريرا ال على كوكب ينوء وال ريح جنوب وال ترى طخرورا ويسوقون ابقر السهل للطو د مهازيل خشية أن 

ما ومثله عشر ما عائل ما وعالت البيقورا اقدين النريان يف ثكن االذ انب منها لكى هتيج البحورا سلع تبورا ع
والعول أيضاً: َعْوُل الفريضة. وقد عاَلْت، أي ارتفعت، وهو أن تزيد ِسهاماً فيدخل النقصاُن على أهل 

عالت فهى متيل على أهل الفريضة الفرائض. قال أبو عبيد: أظنه مأخوذا من امليل، وذلك أن الفريضة إذا 
 : عال زيد الفرائض وأعاهَلا مبعىًن، يتعدَّى وال يتعدى.مجيعا فتنتقصهم. ويقال أيضا
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 وعوال ابلضم: حى من بىن عبد هللا بن غطفان. وقال:
َقُر هبا الصخر، واجل1ومجع عوال ما أدق واالما ) مع املعاول. وأما قول ( * وامِلْعَوُل: الفأُس العظيمة اليت يـُنـْ

مسعت فيها رنة لغط املعاول يف بيوت هداد فإن معاول وهدادا: حيان الشاعر يف وصف احلمام: فإذا دخلت 
 من االزد. وعول: كلمة مثل ويب، يقال عولك، وعول زيد، وعول لزيد. وقد ذكر يف )ويب( .

َهُل من النوق: السريعة. قال أبو حامت: وال يقال مج ]عهل[ َهٌل. وقال:الَعيـْ  ٌل َعيـْ
َهاًل َرسوما ) َهَلٍة ُعرْبِ الِسفاِر ( 2زَجرُت فيها َعيـْ َهَلُة. قال الشاعر: انشوا الرِجاَل فساَلْت كل َعيـْ * وكذلك الَعيـْ

 َملوِس الليِل ابلكور
_________ 

 ( أول البيت:1)
 أتتىن متيم قضها بقضيضها

 ( قبله:2)
 وبلدة جتهم اجلهوما:
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( : إن تبخلي اي مجل أو تعتلى أو تصبحي يف الظاعن 1ا عيهل، مشددا يف ضرورة الشعر. وقال )قالو  ورمبا
َهٌل: شديدٌة. والعاِهُل: ( ببازل وجناء أو عيهل وامرأة عيهل وعيهلة أيضا: ال2املوىل )  تستقر نـََزقاً. وريٌح َعيـْ

 زوج هلا: عاهل.املَِلك األعظم، كاخلليفة. أبو عبيدة: يقال للمرأة الىت ال 
عاَل الفرُس يَعيُل َعْياًل، إذا ما َتَكفَّاَ يف مشيته ومتايل، فهو فرٌس َعيَّاٌل، وذلك لكرمه. وكذلك الرجل  ]عيل[

 ايل. قال أوس يف صفة الفرس:إذا تبخرت يف مشيته ومت
 ( * ويروى: " عيار ".3كاملرزابين عيال أبوصال )

_________ 
 ( منظور بن مرثد االسدي.1)
 ( بعده:2)

 نسل وجد اهلائم املعتل
 ( صدره:3)

 ليث عليه من الربدى هربية:
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والتعييل: سوء الغذاء. وَعيََّل الرجل فرَسه، إذا سيبه يف املفازة. ويقال اللياس بن مضر بن نزار: قيس عيالن، 
ه يقال قيس بن عيالن. رب عيالن غريه، وهو يف االصل اسم فرسه، ويقال: هو لقب مضر، النوليس يف الع

عيالن بقة إذا وجدت ريح العصري تغنت والعيالن: الذكر من  ( : أال إمنا قيس بن1قال زفر بن احلارث )
َلًة وُعيواًل، إذا  َلُة والعاَلة: الفاقُة، يقال: عاَل يَعيُل َعيـْ َلًة( ، الِضباع. والَعيـْ افتقر. قال تعاىل: )وإن ِخْفُتْم َعيـْ

 (2يدري الفقرُي مىت ِغناه وما يدرى الغىن مىت يعيل )وقال أحيحة: وما 
_________ 

 ( الكاليب.1)
( قبله: فهل من كاهن أو ذى إله إذا كان من رىب قفول اراهنه فريهنىن بنيه وأرهنه بىن مبا أقول وبعده: وما 2)

 أبى االرض يدركك املقيل تدرى إذا أزمعت أمرا
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َلٌة. ، أي فقراء. وعياُل الرجل: من يَعولُه. وواحد الِعياِل عيل، وترك أوالده يتامى َعْيلى وهو عائٌل وقوٌم َعيـْ
رجل، أي كثرت ِعيالُُه، فهو ُمعيٌل واملرأة ُمعيَلٌة. قال واجلمع عيائل، مثل جيد وجياد وجيائد. وأعال ال

، فأان عاِئٌل، إذا مل تدِر أيَّ وجهٍة األخفش: أي صار ذا ِعياٍل. أبو زيد: ِعلُت الضالََّة أعيُل َعْياًل وَعَيالانً 
 وأْعَوَل، إعوااًل، تبغيها.. وقال األمحر: عالىن الشئ يعيلىن عيال ومعيال، إذا أعجزك. قال أبو زيد: أعال الرجلُ 

 أي حَرَص.
 فصل الغني

َغِرٌل: مسرتخي اخللق. أبو  عيٌش أْغَرُل، أي واسٌع. وغالٌم أْغَرُل، أي أقْـَلُف. والُغْرَلُة: الُقْلَفُة. ورجلٌ  ]غرل[
به، وكذلك والغدير تبقى فيه الَدعاميُص ال يُقدر على شر  عمرو: الِغْرَيُل والِغْرَيُن: ما يبقى من املاء يف احلوض،

 ما يبقى يف أسفل القارورة من الثفل.
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رقيقاً قد جفَّ على وجه وقال االصمعي: هو أن أييت السيل فيلبث على وجه األرض مث يَنُضب فرُيى طيناً 
 يف كتاب املطر: هو الطني حيمله السيل فيبقى على وجه األرض رطبا كان أو ايبسا.األرض. وقال أبو زيد 

الِغْرابُل معروف. وَغْربَلت الدقيق وغريه. ويقال: َغْربـََلُه، إذا قطعه. أبو عبيد: املغربل: املقتول املنتفخ.  ]غربل[
 ( يقتل ذا الذنب وال من ذنب له1ُمَغْربَلْه )وأنشد: ترى امللوَك حوله 

 َغْرقـََلِت البيضة، أي َمذَرت. ]غرقل[
 الغرمول: الذكر. ]غرمل[

_________ 
 ( قبله: أحيا أابه هاشم بن حرمله يوم اهلباءات ويوم اليعمله ترى امللوك حوله مغربله ورحمه للوالدات مثلكه1)
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زلة وغزالن، مثل غلمة وغلمان. وقد أْغَزَلِت الظَبيُة. يتحرَّك، وجيمع على غ الَغزاُل: الشادُن حني ]غزل[
وُمغازََلُة النساء: حمادثتهن ومراودهتن. تقول: غازلتها وغازلتين. واالسم الَغَزُل. وتـََغزََّل، أي تكلف الَغَزَل، 

فت الغزالة رأس ى. قال ذو الرمة: فأشر الن يف َغزاَلِة الُضحوَتغازَلوا. وَغزاَلُة الضحى: أو هلا. يقال: جاءان ف
حزوى أراقبهم وما أغىن قباال يعىن االظغان. ونصب " الغزالة " على الظرف. ويقال: الَغزاَلُة الشمس أيضًا. 



ما يـُْغَزُل به. قال  ْغَزُل وامِلْغَزُل:وَغَزَلِت املرأة القطَن تـَْغزِلُُه َغْزاًل واْغتَـَزَلْتُه مبعىًن. والَغْزُل أيضاً: املَْغزوُل. واملُ 
الفراء: واألصل الضم، وإمنا هو من ُأْغِزَل، أي ُأديَر وفُتل. وأْغَزَلِت املرأة: أدارت املُْغَزَل. وَغِزَل الكلب 

 ابلكسر، أي َفرَت، وهو أن يطلب الَغزاَل حىتَّ إذا أدركه وثَغا من َفرِقه انصرف عنه وهلى.
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 هو أغزل من امرئ القيس ".يف املثل: " وقد َغِزَل َغَزاًل. ويقال ورجل غزل، أي صاحب َغَزٍل، 
( ، واالسم الُغْسُل ابلضم. يقال ُغْسٌل وغسل. قال الكميت يصف 1غسلت الشئ غسال ابلفتح ) ]غسل[

محار وحش: حتت االالءة يف نوعني من غسل ابات عليه بتسجال وتقطار يقول: يسيل عليه ما على الشجرة من 
( : فياليل 2الرأس من ِخْطميِ  وغريه. وأنشد ابن االعرايب ) رة من املطر. والغسل ابلكسر: ما يغسل بهاملاء وم

اً َعَليَّ حراٌم ما مَيَسُّين الِغْسُل أي ال أجامع غريها فأحتاج إىل الِغْسِل طمعاً يف تزوجها  إنَّ الِغْسَل ما دمِت أميِ 
(3. ) 

_________ 
 ( غسل الشئ من ابب ضرب.1)
 ( لعبد الرمحن بن دارة.2)
وطة زايده: " وقيل أراد أىن إذا أتيتك أتعرض لرؤيتك وأان أشعث مغرب ال تظىن ىب أىن صاحب ( يف املخط3)

 من تكملة الصغاىن. 915ريبة ". وراجع صفحة 
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يه الياء والنون كما زيد يف قال األخفش: ومنه الِغْسَلنْيَ، وهو ما انـَْغَسَل من حلوم أهل النار ودمائهم، وزيد ف
ى أبفاويه الطيب ومُيَْتَشط به. وال تقل َغْسَلٌة. واْغَتَسْلُت ابملاء. ِعِفر ِيَن. ويقال: ِغْسَلٌة ُمَطرَّاٌة، وهي آٌس يَُطرَّ 

واملُْغَتَسُل  ْغَتَسُل به، وكذلك املُْغَتَسُل. قال هللا تعاىل: )هذا ُمْغَتَسٌل ابرٌد وشراٌب( .والَغسوُل: املاء الذي يُـ 
ُل املوتى، واجلمع املَغاِسُل. والُغساَلُة: ما أيضاً: الذي يـُْغَتَسُل فيه. واملَْغِسُل، بكسر السني وفتحها: َمْغسَ 

ل، ورمبا قالوا غسيلة، يذهب هبا مذهب النعوت، َغَسْلَت به الشئ. وال شئ غسيل ومغسول. وملحفة غسي
ة: الذى يكثر الضراب وال يلقح. ويقال حلنظلة بن الراهب: ( . وفحل غسلة، مثال مهز 1حنو النطيحة )

 يوم أحد فغسلته املالئكة.غسيل املالئكة، النه استشهد 



_________ 
، وسكيت: كثري الضراب، أو يكثر ( يف القاموس: وفحل غسل ابلكسر، وكصرد، وأمري، ومهزة، ومنهر1)

 الضراب وال يلقح. وكذا الرجل.
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  الشجرُة: لغٌة يف اخضألت.ألَّتِ اْغضَ  ]غضل[
الَغْيَطُل. مجع َغْيطََلٍة، وهي الشجر الكثري امللتف. وقال امرؤ القيس: فظل يرنح يف غيطل كما  ]غطل[

يستدير احلمار النعر والغيطلة: واحدة الغياِطِل، وهي ذوات اللنب من الظباء والبقر. وأما قول زهري: كما 
ن ومل ينظر به احلشك فيقال: هي الشجر امللتف، أي ولدته أمه يف العيو خاف  ( فز غيطلة1استغاث بسئ )

 ( .2غيطلة. وقال أبو عبيدة: هي البقرة الوحشية. والغيطلة: جلبة القوم. وغيطلة الليل: التجاج سواده )
 ( عن الشئ يغفل َغْفَلًة وُغفواًل، وأْغَفَلُه عنه غريه.3غفل ) ]غفل[

_________ 
هملة: اللنب يكون يف أطراف األخالف قبل نزول الدرة. والفز: ولد البقرة. اجلمع ني املح الس( السئ بفت1)

 أفزاز.
 ( يف املخطوطة زايدة: " والغيطلة غلبة النعاس ".2)
 ( من ابب دخل.3)
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واألغفاُل: املَواُت.  وأغفلت الشئ، إذا تركته على ِذكٍر منك. وتغافـَْلُت عنه وتـََغفَّْلُتُه، إذا اهتبلَت َغْفَلَتُه.
ٌل: مل متطر. ودابٌَّة ُغْفٌل: ال مِسََة عليها. يقال: أرٌض ُغْفٌل: ال علَم هبا وال أثر عمارٍة. وقال الكسائي: أرٌض ُغفْ 

 ( .2( : جانبا العنفقة )1. ورجٌل ُغْفٌل: مل جيرِ ب األمور. واملغفلة الىت يف احلديث )وقد أغقلتها، إذا مل تسمها
: واحدة الغالت. والغلل املاء بني األشجار واجلمع األغالُل. قال الراجز دكني: ينجيه من مثل غلةال ]غلل[

يف الغارة كاحلمام  ( يقول: ينجى هذا الفرس من خيل سراع3محام االغالل. وقع يد عجلى ورجل مشالل )
 الواردة. وقال أبو عمرو: الغلل: املاء الذى ليس له

_________ 



  بكر، رأى رجال يتوضأ، فقال: " عليك ابملغفلة ".( هو حديث أىب1)
 ها، ووهم اجلوهرى ".( يف القاموس: " وكمرحلة: العنفقة، ال جانبا2)
 ( بعده:3)

 ظمأى النسا من حتت راي من عال:
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بيد: هلا غلل جرية، وإمنا يظهر على وجه األرض ظهورًا قلياًل، فيخفى مر ًة ويظهر مر ًة. والغلل: املصفاة. قال ل
ضهم يرويه: " غلل " من رازقي وكرسف أبميان عجم ينصفون املقاوال يعىن الفدام الذى على رأس االابريق. وبع

لة: سرعة السري. واملغلغلة: الرسالُة احملمولة من بلٍد إىل بلد. والغال: أرض مطمئنة ذات مجع غلة. والغلغ
ن سلم، كما يقال عيص من سدر، وقصيمة من غضى. والغالُّ شجر، ومنابُت الَسَلِم والطَْلِح. يقال: غال م

لك املُْغَتلُّ. ويقال: نِْعَم َغلوُل أيضاً: نبٌت، واجلمع ُغالٌَّن ابلضم. وبعرٌي َغالَُّن ابلفتح: شديد العطش، وكذ
الثوب وحتت  الشيخ هذا، أي الطعام الذي يدِخُله جوَفه، على َفعوٍل بفتح الفاء. والِغالَلُة: ِشعاٌر يلبس حتت

الِدرع أيضاً. والِغلُّ ابلكسر: الغشُّ واحِلقُد أيضاً. وقد غل  صدره يَِغلُّ ابلكسر ِغالًّ، إذا كان ذا غش أو ِضْغٍن 
 حقٍد. والُغلُّ ابلضم: واحد األْغالل. يقال يف رقبته ُغلٌّ من حديد. ومنه قيل للمرأة السيئةو 
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، وعليه شاخللق: غل قمل. وأصله أن الُغلَّ  يَـْقَمُل. وَغَلْلُت يده إىل عنقه، وقد ُغلَّ فهو  كان يكون من ِقدٍ  عٌر، فـَ
ُغلَّ الرجُل ( . والُغلُّ أيضاً والغُلَُّة: حرارة العطش، وكذلك الَغليُل. تقول منه: 1َمْغلوٌل. يقال: ما له ُألَّ وُغلَّ )

والَغليُل: الِضْغُن واحلقُد، مثل الُغلِ . والَغليُل: النوى خيلط  يـَُغلُّ َغَلاًل، فهو َمْغلوٌل، على ما مل يسم  فاعله.
( ذو فيئة من نوى قران معجوم وغله فانـَْغلَّ، أي أدخله 2ابلقت، تعلفه الناقة. قال علقمة:....... غل هلا )

ْلَيَة. وَغلَّ نها ما يـَُغلُّ " يعين من الكباش، أي يدخل قضيبه من غري أن يرفع األفدخل. قال بعض العرب: " وم
املفاوَز، أي دخلها وتوس طها. وغلَّ من املَْغَنِم ُغلواًل، أي  أيضاً: دخل، يتعدَّى وال يتعدَّى. يقال: َغلَّ فالنٌ 

 خان. وأغل مثله.
_________ 

 جن فوضع يف عنقه الغل ". ( يف اللسان: " أل: دفع يف قضاء. وغل:1)



 ( متامه:2)
 سالءة كعصا النهدي غل هلا:
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وغل املاء بني األشجار، إذا جرى فيها، يـَُغلُّ ابلضم يف مجيع ذلك. وتغلغل املاء يف الشجر، إذا ختلَّلها. قال 
ُغلُّ ابن السكيت: مل نسمع يف املَْغَنِم إال غلَّ ُغلواًل، وقرئ: )ما كان لَِنيبٍ  أن يـَُغلَّ( و " يـَُغلَّ " قال: فمعىن يَـ 

عين أن يؤخذ من غنيمته واآلخر خُيَوَُّن، أي يُنسب إىل الغلول. تمل معنيني: أحدمها خُياُن، يخيون. ومعىن يـَُغلُّ حي
قال أبو عبيد: الغُلوُل يف املغنِم خاصًَّة، وال نراه من اخليانة وال من احلقد. وممَّا يبنيِ  ذلك أنَّه يقال من اخليانة 

ضم. وَغلَّ البعري أيضاً، إذا مل يقض رِيَّه. وأَغلَّ ن الغُلوِل َغلَّ يـَُغلُّ ابلقد َغلَّ يَِغلُّ ابلكسر، ومأَغلَّ يُِغلُّ، ومن احل
الرجُل: خان. قال النمر: جزى هللا عنا محَزَة ابنَة نوفٍل جزَاء ُمِغلٍ  ابألمانة كاذِب ويف احلديث: " ال إْغالَل وال 

ان ". يس على املستعري غري املغل ضميقال ال رشوة. وقال شريح: " لإْسالَل "، أي ال خيانة وال سرقة، و 
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: " ثالث ال يغل عليهن قلب مؤمن " ومن رواه " يغل " فهو من الضغن. 

 وأغلت الضياع، من الغلة. قال الراجز:
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وفالن يُِغلُّ على عياله، أي أقبل سيل جاء من عند هللا حيرد حرد اجلنة املغله وأغل القوم، إذا بلغْت َغلَّتُـُهْم. 
 فرتك من اللحم ملتزِقاً ابإلهاب. وأَغلَّ الوادي، إذا أنبتأيتيهم ابلَغلَِّة. وأَغلَّ اجلازُر يف اإلهاب، إذا سلخ 

الَِّت: الُغالََّن. وأَغلَّ الرجل بصره، إذا شدَّد النظر. واْستَـَغلَّ عبَده، أي كلَّفه أن يُِغلَّ عليه. واْسِتغالُل املُْستَـغَ 
أخذ غلتها. أبو نصر قال: سألت االصمعي: هل جيوز تغللت من الغالية؟ فقال: إن أردت أنك أدخلته يف 

 ىت، شدد للكثرة.. وكذلك غللت هبا حليحليتك وشاربك فجائز
ِذَب َغَمْلُت اجللَد أْغُمُلُه َغْماًل، فهو َغميٌل، وهو أن تلفَّ اإلهاب وتدفنه ليسرتخي ويسِمَح إذا جُ  ]غمل[

صوفُه، فإن غفلت عنه ساعًة فسد، وهو َغميٌل وَغمنٌي. وكذلك التمر إذا فعلت به ذلك ليدرك. ورجٌل 
 النبات إذا ركب بعضه بعضا. قال الراعى:َمْغموٌل: أُلقي عليه الثياب ليعرق، وكذلك 
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 ( :2قال )( والغمل: موضع. و 1وغملى نصى ابملتان كأهنا ثعالب موتى جلدها قد تزلعا )
، وكذلك كل ما ( * أي تتحرك. والغملول: الوادي ذ3ابلغمل ليال والرجال تنغض ) و الشجر والنبت امللتف 

 جٍر أو غمام أو ظُلمة، حىت تسمى الزاوية غملوال.اجتمع من ش
ف ثورًا غاله الشئ واغتاله، إذا أخَذه من حيث مل يُدِر. والَغْوُل: الرتاب الكثري: ومنه قول لبيد يص ]غول[

 حيفر رماًل يف أصل أرطاٍة:
 (5( * وأما قوله )4َيرى دوهنا غوال من الرمل غائال )

_________ 
 قال االصمعي: تسلع جلده وتزلع، إذا تشقق. ( ويروى " تسلعا ".1)
 ( يف نسخة زايدة " الراجز ".2)
 ( قبله:3)

 كيف تراها واحلداة تقبض
 ( يف نسخة أول البيت:4)

 ا متلئبةويربى عصيا دوهن
 ( هو لبيد.5)
 (5 -صحاح  - 225)
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 ( :2( * فهما موضعان. والغول: بـُْعُد املفازة: ألنه يغتال من مير به. وقال )1* مبىن أتبد غوهلا فرجامها )
َزفون( أي ليس فيها غائَِلُة الصُ ( * وقوله تعاىل: )ال ف3به متطت غول كل ميله ) داع: يها َغْوٌل وال هم عنها يـُنـْ

. وقال أبو عبيدة: الَغْوُل أن تـَْغتاَل عقوهلم. وأنشد:  ألنه قال عزَّ وجلَّ يف موضع آخر: )ال ُيَصدَّعوَن عنها(
واجلمع أْغواٌل وغيالٌن. وكلُّ  ( تـَْغتالُنا وتذهب ابألوَِّل األوَِّل والغوُل ابلضم من السعايل،4وما زاَلِت الكأُس )

ل احللم "، ألنه هو غوٌل. يقال غالَْتُه غوٌل، إذا وقع يف مهلكة. و " الغضب غو ما اْغتاَل اإلنساَن فأهلكه ف
 يـَْغتالُُه ويذهب به. يقال: أيَُّة غوٍل أْغَوُل من الغضب.

_________ 
 ( يف نسخة أول البيت:1)



 عفت الداير حملها فمقامها
 نسحة زايدة: " الراجز رؤبة ".( يف 2)
 ( بعده:3)

 نفهبناحراجيج املطااي ال
 ( يروى: " وما زالت اخلمر ".4)
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وهذه أرٌض تـَْغتاُل املشَي، أي ال يتسبني فيها املشى، من بـُْعِدها وَسَعتها. قال العجاج: وبلدٍة بعيدِة الِنياِط 
  يصف َصقرًا:جمهولٍة تـَْغتاُل َخْطَو اخلاطي وقول زهري

املرأُة، إذ يذهب بقوَّته الِشبع. والتَـَغوُُّل: التلو ن. يقال: تـََغوََّلِت  ( * أي ال1ُحْجُن املخالِب ال يَغتالُُه الِشَبُع )
. قال تلونت. قال ذو الرمة: إذا ذاُت أهواٍل َثكوٌل تـََغوََّلْت هبا الُرْبُد فوضى والَنعاُم الَسوارُح واملُغاَوَلُة: املُبادأة

( واْغتاَلُه: 3كأهنا طري تغول يف مَشاِم وُكورا )  ( يذكر رجال أغارت عليه اخلليل: عاينت مشعلة الرعال2جريٌر )
 واألصل الواو. وامِلْغَوُل: سيٌف دقيٌق له قفاً يكون ِغمده كالسوط.قتَله غيَلًة، 

_________ 
 ( يف نسخة أول البيت:1)

 من مرقب يف ذرى خلقاء راسية
 ال ابن برى: " البيت لالخطل ال جلرير ".( ق2)
 الرعال: قطع اخليل. رمشام: جبل ابلعالية.( املشعلة: املتفرقة. و 3)
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 ومغول: اسم رجل. والغوالن ابلفتح: نيت من احلمض، عن أىب عبيد.
( : 1قال )الغيُل ابلكسر: األمجة. وموضُع االسد غيل، مثل خيس، وال تدخلها اهلاء، واجلمع غيول. و  ]غيل[

ا َسِقيَُّة بـَْردِ  : الِغيُل: الشجر ا2يٍ  مَنَْتها ُغيوهُلا )جديدُة ِسْرابِل الشباِب كأهنَّ مللتف. يقال منه: ( قال األصمعي 
َلُة ابلفتح: املرأة السمينة. واغتال الغالم، أي غلظ ومَسن. والغيَلُة ابلكسر: االْغتياُل.  تـََغيََّل الشجر. والَغيـْ

َله. ويقال أيضاً: أَضرَِّت الغيَلُة بولِد غيَلًة، وهو أن خيدعه فيذهب به إىل موضٍع، فإذا صار إليه قتيقال: قـََتله 



ه وهي ترضعه، وكذلك إذا محلتفالٍن، إذا أُتِ  َُ  َيْت أمَّ
_________ 

 ( عبُد هللا بن َعْجالَن الَنهدي .1)
 ا( قبله: وحقة مسك من نساء لبستها شباىب وكأس ابكرتىن مشوهل2)
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للنب. قالت أمُّ ى عن الغيَلِة ". والَغْيُل ابلفتح: اسم ذلك اأمه وهى ترضعه. ويف احلديث: " لقد مهمت أن أهن
َلْت أيضاً، إذا سقت ولدها الَغْيَل، أتبط شراً  : " وال أرَضعُتُه َغْياًل ". وقد أغاَلِت املرأة ولَدها، فهي ُمغيٌل. وأْغيـَ

 فهي ُمغيٌل. واألصمعي يروى بيت امرئ القيس:
أيضًا: املاء ( * على هذا. وأغاَل فالٌن ولده، إذا َغشي أمَّه وهي ترضعه. والَغْيُل 1فأهليتها عن ذي مَتاِئَم ُمْغَيِل )

الذي جيرى على وجه األرض. ويف احلديث: " ما ُسِقَي ابلَغيِل ففيه الُعْشُر، وما ُسقَي ابلَدلو ففيه نصف الُعْشِر 
ُن املمتلئ. قال الراجز: لكاعب  مائلة يف العطفني بيضاء ذات ساعدين غيلني ". والَغْيُل أيضًا: الساعُد الَرايَّ

(2) 
_________ 

 ل البيت:( يف نسخة أو 1)
 فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع

 ( بعده: أهون من ليلى وليل الزيدين وعقب العيس إذا متطني2)
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. الكسائي: الَغواِئِل: الدواهي. وأمُّ غيالن: شجر السمر. واسم ذى  وفالن قليل الغائِلة واملَغاَلُة، أي الشرِ 
 غيالن بن عقبة.الرمة 

 فصل الفاء
قال ابن السكيت: الَفأُل أن يكون الرجل مريضاً فيسمُع آخر يقول اي ساملُ، أو يكون طالباً فيسمع  ]فأل[

آخر يقول اي واجُد، يقال تفاءلت بكذا. ويف احلديث أنه عليه السالم " كان حيب الفأل ويكره الطرية ". 
َقْت أبميَِن فَأِل الزاجريَن  : افتعاٌل منه. قال الكميتواالْفِتئالُ  يصف خياًل: إذا ما َبَدْت حتت اخلَواِفِق ُصدِ 



افِتئاهَلا واجلمع أفْـُؤٌل. قال الكميت: وال أسأُل الطرَي عما تقوُل وال تـََتخاجُلين األفْـُؤُل والِفئاُل: لعبة للصبيان، 
 بو عمر ولطرفة:ولون: يف أيهما هو. وأنشد أخيبئون الشئ يف الرتاب مث يـَْقسمونه ويق

 ( *1كما قسم الرتب املفائل ابليد )
_________ 

 ( يف نسخة أول البيت:1)
 يشق حباب املاء حيزومها هبا:
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واة. ويقال: هو ما يـُْفَتُل بني الفتيلة: الذابلة. وذابل مفتل، شدد للكثرة. والَفتيل: ما يكون يف شق  الن ]فتل[
ه. و " ما زال فالٌن يـَْفِتُل من فالٍن يف الِذروة والغارب "، أي يدور صبعني من الوسخ. وفتلت احلبل وغري اإل

َفَتَل، أي صرفه فانصرف، وهو قلب َلَفَت. والَفَتُل، ابلتحريك: تباعد ما  تَـَلُه عن وجهه فانـْ من وراء خديعته. وفـَ
يدي. قال طرفة: هلا مرفقان أفتالن كأمنا  بنيِ  الَفَتِل، وقوٌم فـُْتُل األن جنيب البعري. يقال ِمرفٌق أفْـَتلُ بني املرفقني ع

 ( بسلمى داجل متشدد1متر )
 (2الفجل معروف، والواحدة فجلة. والفنجلة: مشية فيها اسرتخاء، كمشية الشيخ. وقال ) ]فجل[

_________ 
واية االعلم " متر " بضم التاء وكسر امليم. ور  " كأمنا متر " بفتح التاء، ويروى: ( قال اخلطيب: الرواية اجليدة1)

 " كأمنا أمرا " ابلتثنية، والضمري للمرفقني.
 ( الرجز لصخر بن عمري.2)
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 (1* فصرت أمشى القعوىل والفنجله )
 ( . وقال:2لَفْحُل معروف، واجلمع الُفحوُل، والفحال، والفحالة أيضا مثل اجلمالة )ا ]فحل[

أشواهلا * واملصدر الفحلة ابلكسر. والعرب تسمِ ي ُسَهْياًل الَفْحَل، تشبيهاً له بَفْحِل اإلبل، فحالة تطرد عن 
الشاعر الفحل: النه تزوج أبم جندب  العتزاله النجوم: وذلك أنَّ الَفْحَل إذا قرع االبل اعتزهلا. ويسمى علقمة

أعطيَته َفْحاًل يضِرب يف إبله. وَفَحْلُت إبلي،  حني طلقها امرؤ القيس، ملا غلبته عليه يف الشعر. وأفحلته، إذا



 (3إذا أرسلَت فيها فحال. وقال )
_________ 

 قبله:( 1)
 فإن تريىن يف املشيب والعله * وبعده:

 ثلة: مشية الشيخ يثري الرتاب إذا مشى.واترة أنبث نبثا نقثله * النق
 يف اللسان. ( يف املطبوعة االوىل " احلمالة " ابحلاء املهملة، صوابه2)
 ( أبو حممد الفقعسى.3)

(5/1789) 

 

( أي نعرقبها ابلسيوف. وهو مثل. 2( من ُكلِ  َعرَّاٍص إذا ُهزَّ اهتزع )1نفحلها البيض القليالت الطبع )
والفحيل: فحل االبل إذا كان كرمياً ُمْنِجباً يف ِضرابه. يقال: فحل فحيل. قال الراعى: كانت جنائب منذر 

هو ما كان من ذكوره فحال الانثه وقال: وطرقهن فحيال وفحال النخل، واجلمع الفحاحيُل، و وحمرق أماهتن 
يطفن بفحال كأن بطونه بطون املواىل يومى عيد تغدت وقد يقال فيه َفْحٌل وُفحوٌل. وال يقال ُفحَّاٌل إال يف 

والَفْحُل: حصرٌي يـُت َخُذ من ( إذ ضن أهل النخل ابلفحول 4( : أتبري اي خرية الفسيل )3النخل قال الراجز )
 ُفحَّال النخل.

_________ 
 ( قبله: إان إذا قلت طخارير القزع وصدر الشارب منها عن جرع1)
 ( يف نسخة زايدة شطر اثلث وهو:2)

 مثل قدامى النسر ما مس بضع
 ( أحيحة بن اجلالح.3)
 ( يف نسخة زايدة شطر بني الشطرين:4)

 أتبري من حنذ فشوىل:

(5/1789) 

 



احلديث أنه عليه السالم دخل على رجل من االنصار ويف انحية البيت فحل من تلك الفحول، فأمر وىف 
( مث صلى عليه ". واستفحل االمر، أي تفاقم. وتـََفحََّل، أي تشبَّه ابلَفْحِل. وامرأٌة فحلة: 1بناحية منه فرشت )

 سليطة.
 ُعٍل "، وهو من الغزل واملراودة،ن فـُرْ الُفْرُعُل: ولد الضبع. ويف املثل: " أغزُل م ]فرعل[
الَفْسُل من الرجال: الَرْذُل. واملَْفسوُل مثله. وقد َفُسَل ابلضم َفساَلًة وُفسوَلًة، فهو َفْسٌل من قوٍم  ]فسل[

ُفَسالَء، وأْفساٍل وِفساٍل، وُفسوٍل. وقال: إذ ما عد أربعة فسال فزوجك خامس وأبوك سادى وُفساَلُة احلديد: 
َلُة: املرأة اليت إذا نِشط زوُجها لغشياهنا اْعتَـلَّْت عليه. والَفسيَلُة والَفسيُل: الَوُديُّ، وهو صغار  ُتُه.ُسحالَ  واملَُفسِ 

 النخل، واجلمع الُفْسالُن.
 الفسكل ابلكسر: الذى جيئ يف احللبة ]فسكل[

_________ 
 ( يف اللسان: فكنس ورش.1)

(5/1790) 

 

ال. والعامة تقول فسكل ابلضم. قال أبو الغوث: أو هلا اجمللى ٌل َفْسِكٌل، إذا كان رذآخر اخليل. ومنه قيل: رج
وهو السابق، مث املصلى، مث املسلى، مث التاىل، مث العاطف، مث املراتح، مث املؤمل، مث احلظى، مث اللطيم، مث 

 ل والقاشور.السكيت، وهو الفسك
والفشل: شئ أفشال. وقد فشل ابلكسر فشال، إذا جنب.  الَفِشُل: الرجل الضعيف اجلبان، واجلمع ]فشل[

 من أداة اهلودج. وتفشل املاء، أي سال. والفيشلة: رأس الذكر.
رَج. الَفْصُل: واحد الُفصول. وَفَصْلُت الشئ فانفصل، أي قطعته فانقطع. وَفَصَل من الناحية، أي خ ]فصل[

عضاء. إذا فطمته. وفاَصلُت شريكي. واملَْفِصُل: واحد مفاِصِل األوَفَصْلُت الرضيَع عن أم ه ِفصااًل وافْـَتَصْلُتُه، 
 وأمَّا الذي يف شعر أيب ذؤيب:
 ( *1ُتشاُب مباٍء مثل ماء املَفاِصِل )

_________ 
 ( يف نسخة أول البيت:1)

 مطافيل أبكار حديث نتاجها:

(5/1790) 



 

الرملة، يكون بينهما َرْضراٌض وحًصى صغاٌر ( من 1فهو مجع املَْفِصِل. قال األصمعي : هي من فصل احلبل )
لصغرى: ثالث . وامِلْفَصُل ابلكسر: اللساُن. والفاصَلُة يف الَعروِض: الصغرى والكربى. فايصفو ماؤه ويربُقُ 

متحر ِكات بعدها ساكٌن حنو َضَرَبْت. والكربى: أربع متحر ِكات بعدها ساكٌن حنو َضَربـََتا. والفاِصَلُة اليت يف 
ا اليت َفَصَلْت بني إميانه وكفره. احلديث : " َمْن أنفق نفقة فاصلة فله من االجر كذا " فتفسريه يف احلديث أهنَّ

املدينة واحِلْصن. والَفصيُل: ولد الناقة إذا ُفِصَل عن أم ه، واجلمع ُفْصالٌن ن سور والَفصيُل: حائٌط قصري دو 
ؤا بفصيلتهم، أي أبمجعهم. وِعْقٌد ُمَفصٌَّل، أي ُجِعَل بني كلِ  وِفصاٌل. وَفصيَلُة الرجل: رهطُه االدنون. يقال: جا

ضَّاها. والَفْيَصُل: احلاكُم، ويقال: ، أي علؤلؤتني َخَرزٌَة. والتَـْفصيُل أيضا: التبيني. وفصل القصاب الشاة
 القضاء بني احلق والباطل.

_________ 
 ( يف اللسان " اجلبل ".1)

(5/1791) 

 

الف النقص والنقيصة. واإلْفضاُل: اإلحسان. ورجٌل ِمْفضاٌل وامرأٌة ِمْفضاَلٌة على لَفضيَلُة: خالَفْضُل وا ]فضل[
 أيضاً: الذي يدَّعي الَفْضَل على قومها، إذا كانت ذات فْضٍل مسحًة. وأْفَضَل عليه وتـََفضََّل، مبعىًن. واملُتَـَفضِ لُ 

كم( . وأْفَضْلُت منه شيئاً واْستَـْفَضْلُت، مبعىًن. وَفضَّْلُتُه على غريه أقرانه. ومنه قوله تعاىل: )يُريُد أن يـَتَـَفضََّل علي
ته كذلك. وفاَضْلُتُه فـََفَضْلُتُه، إذا غلبته ابلَفْضِل. والفَ تـَْفضياًل، إ ْضَلُة والُفضاَلُة: ذا حكمت له بذلك، أي صريَّ

ُضَل يـَْفَضُل، مثل َحِذَر حَيَْذُر، ما فضل من شئ. وفضل منه شئ يفضل، مثل دخل َيْدُخُل. وفيه لغة أخرى فَ 
َفِضَل ابلكسر يـَْفُضُل ابلضم، وهو شاذٌّ ال نظري له. قال حكاها ابن السكيت. وفيه لغة اثلثة مركبَّة منهما: 

ئ على لغتني. قال: وكذلك نعم ينعم، ومت متوت، وكدت تكود. وتفضلت سيبويه: هذا عند أصحابنا إمنا جي
 انت يف ثوب واحد، كاخليعل وحنوه. وذلك الثوباملرأة يف بيتها، إذا ك

(5/1791) 

 

مفضل بكسر امليم، واملرأة فضل ابلضم مثال جنب، وكذلك الرجل. وإنه حلسن الفضلة، عن أىب زيد، مثال 
 ( .1اجللسة والركبة )



فقال: أاب عبيدة عنه جلرميُّ: سألت الِفْطَحُل، على وزن اهِلْزبـَُر: زمٌن مل خُيلِق الناس فيه بعد. قال ا ]فطحل[
األعراب تقول: إنه زمٌن كانت احلجارة فيه رطبة. وأنشد للعجاج: وقد أاتان زمن الفطحل والصخر مبتل كطني 

ُتُه )2الوحل )  ( َأمنَي فزاد هللاُ ما بيننا بعدا3( وفطحل بفتح الفاء: اسم رجل. وقال: تَباَعَد ِمينِ  ُفْطُحٌل إذ رََأيـْ
_________ 

وامرأة متفضلة: عليها ثوب فضل، وهو أن خيالف بني طرفيه على عاتقها وتتوشح  يف املخطوطة: "( زايدة 1)
 به ".

( يف نسخة: إنك لو عمرت عمر احلسل أو عمر نوح زمن الفطحل والصخر مبتل كطني الوحل كنت رهني 2)
 هرم أو قتل

 ( يروى: " إذ سألته أمني " و " إذ دعوته ".3)

(5/1792) 

 

( وقرأ بعضهم: )وأوحينا إليهم فَـْعَل اخلرياِت( والِفْعُل ابلكسر 1 ابلفتح: مصدُر فـََعَل يـَْفَعُل )ْعلُ الفَ  ]فعل[
وبئار. والفعال ابلفتح: الكرم. وقال ُهْدبة. َضرواب بَلْحيَـْيِه على  االسُم، واجلمع الفعال، مثل قدح وقداح، وبئر

ْعَلٌة َحَسَنٌة أو َعْظِم َزْورِِه إذا القوُم َهشُّوا للَفعاِل تَـ  َقنَّعا والفعاُل أيضاً، مصدٌر، مثل ذهب ذهااب. وكانت منه فـَ
 ك: كسرته فانكسر.اختلق. وفعلت الشئ فانفعل، كقولقبيحٌة. وافْـتَـَعَل كذابً وزورًا، أي 

وف. وهو االفكل، على أفعل، الرعدة. وال يبىن منه ِفْعٌل. يقال: أخَذه أْفَكٌل، إذا ارتعد من برٍد أو خ ]فكل[
 ينصرف، فإن مسيت به رجال مل تصرفه يف املعرفة للتعريف ووزن الفعل، وصرفته يف النكرة.

 حد ه.الفلُّ ابلفتح: واحد فُلوِل السيف، وهي كسوٌر يف  ]فلل[
_________ 

 ( من ابب منع.1)

(5/1792) 

 

ته. وتـََفلََّلْت مضاربه، أي تكسَّرت. ويقال وسيٌف أَفلُّ بنيِ  الَفَلِل. وَنِضيٌّ ُمَفلٌَّل، إذا أصاب احلجارة فكسر 
ا قالوا: َفلوٌل أيض اً: جاء َفلُّ القوم، أي منهزموهم، يستوي فيه الواحد واجلمع. يقال: رجٌل َفلٌّ، وقوٌم َفلٌّ، ورمبَّ

قال: من قل ذل، وِفالٌل. وَفللُت اجليش: هزمته. وفـَلٌُّه يـَُفلُُّه ابلضم، يقال فـَلَُّه فانـَْفلَّ، أي كسره فانسكر. ي



( يصف العزى، وهى شجرة 2الرض الىت مل متطر وال نبات هبا. وقال )( فل. والفل ابلكسر: ا1ومن أمر )
( أي خال من اخلري. ويروى: " 3كانت تعبد: وأن الىت ابجلزع من بطن خنلة ومن داهنا فل من اخلري معزل )

 صف إبالومن دوهنا " أي الصنم املنصوب حول العزى. وقال الراجز ي
_________ 

 ومه.( أمر بكسر امليم، أي كثر ق1)
 ( عبد هللا بن رواحة.2)
 ( قبله: شهدت ومل أكذب أبن حممدا رسول الذى فوق السموات من عل3)

(5/1793) 

 

( يقال: أفْـَلْلنا، أي ِصران يف ِفلٍ  من األرض. وأَفلَّ الرجُل 1حرقها محض بالد فل وغتم جنم غري مستقل )
تمع. والَفليُل: انُب البعري إذا انثلم. والفلفل ابلضم: حب ي ذهب ماله. والَفليُل والَفليَلُة: الشعر اجملأيضاً، أ

 معروف. وشراٌب ُمَفْلَفٌل: أي يلذع لذَع الفلفل. وتفلفل قادمتا الضرع، إذ اسودت حلمتامها قال ابن مقبل:
و حمذوف من اي لضرع. وقوهلم يف النداء: اي فل، خمففا إمنا ه( * والتوأابنيان: قادمتا ا2هلا توأابنيان: مل يتفلفال )

فالن، ال على سبيل الرتخيم، ولو كان ترخيماً لقالوا اي ُفال. ورمبا قيل ذلك يف غري النداء للضرورة. قال أبو 
 النجم.

_________ 
وله: غري مستقل، أي غري ( الغتم، ابلغني املعجمة واملثناة الفوقية: شدة احلر الذى يكاد أيخذ ابلنفس. وق1)

نسوب إليه. وإمنا يشتد احلر عند طلوع الشعرى الىت يف اجلوزاء. ويف نسخة زايدة شطر مرتفع لثبات احلر امل
 اثلث وهو:

 فما تكاد نيبها توىل
 ( يف نسخة أول البيت:2)

 (5 -صحاح  - 266فمرت على أظراب هرعشية * )

(5/1793) 

 



 (1* يف جلة أمسك فالان عن فل )
 يقال: هو الضالل بن فهلل، غري مصروف من أمساء الباطل، مثل ثهلل. ]فهل[
ابن السكيت: وال تقل أفيلة. وصاحبه فيال. قال الفيُل معروف، واجلمع أْفياٌل، وفيول، وفيلة. قال  ]فيل[

ا ال سيبويه: جيوز أن يكون أصل فيل فعل، فكسر من أجل الياء، كما قالوا أبيض وبيض. وقال االخفش: هذ
( : َبين َربِ  اجلواِد فال 2يكون يف الواحد، إمنا يكون يف اجلمع. ورجل ِفيُل الرأِي، أي ضعيف الرأي. وقال )

نَـْعِذرَُكْم لفيِل واجلمع أْفياٌل. ورجٌل فاٌل، أي ضعيف الرأي خمطئ الفراسة. وقال )َتفيلوا فما أن  (3تم فـَ
_________ 

 ( قبله:1)
 تدافع الشيب وملا تقتل

 ( الكميت.2)
 ( جرير.3)

(5/1794) 

 

، أي ضع فه رأيتك اي ُأَخْيِطُل إذ َجَريْنا وُجر َِبِت الِفراسُة كنَت فاال وقد فال الرأي يَفيُل فُيوَلًة. وفـَيََّل رأيه تـَْفييالً 
قا يف فهو فـَيِ ُل الرأي. أبو عبيد: الفاِئُل: اللحم الذي على خربة الورك. قال: وكان بعضهم جيعل الفائَل عر 

الفخذ. قال الراجز: كأمنا ييجع عرقا أبيضه وملتقى فائله وأبضه ومها عرقان يف الفخذ. وقال االصمعي يف 
حلم ال عظم فيها، ويف تلك النقرة الفائل. قال: وليس بني لفرس: ويف الورك اخلربة، وهى نقرة فيها كتاب ا

شى: قد خنضب العري يف مكنون فائله وقد تلك النقرة وبني اجلوف عظم، إمنا هو جلد وحلم. وأنشد لالع
وضع الطعن. وقول امرئ القيس: َيشيُط على َأْرماِحنا الَبَطُل قال: ومكنون الفائل دمه. يقول: حنن بصراء مب

ى عبل الشوى شنج النسا له حجبات مشرفات على الفال أراد على الفائل، فقبله. والفول: سليم الشظ
 الباقلى.

(5/1794) 

 

 فصل القاف
قبُل: نقيض بعُد. والُقْبُل والُقُبُل: نقيض الدْبِر والُدبُِر. ووقع السهم بُقُبِل اهلدف وبُدبُرِِه. وُقدَّ قميصه  ]قبل[



لتثقيل، أي من مقدمه ومن مؤخره. ويقال اْنِزْل بُقُبِل هذا اجلبل، أي بسفحه. وكان ذلك من قـُُبٍل ومن ُدبٍُر، اب
َلَك، أي أْقِصد قصَدَك وأتوجَّه حنوك. يف قـُْبِل الشتاء ويف قـُْبِل ال صيف، أي يف أوَّله. وقوهلم إذْن أْقِبَل قـُبـْ
َلُة من التَـْقبيِل معروفةٌ  َلٌة وال ِدبـَْرٌة، إذا مل يهتد جلهة . والِقبلُة: اليت ُيَصلَّى حنوالُقبـْ وها. ويقال أيضاً: ما له ِقبـْ

لَ  َلٌة، أي جهٌة. ومن أين ِقبـْ ُتَك، أي من أين جهتك. ويقال: فالٌن جلس قُبالََتُه ابلضم، أي أمره. وما لكالمه ِقبـْ
الوسطى واليت تليها. يقال: الزماُم الذي يكون بني اإلصبع  جتاَهُه، وهو اسٌم يكون ظرفاً. وِقباُل النعِل ابلكسر:

 ه وحداثنه.قابلُت النعَل وأقْـبَـْلُتها، إذا جعلت هلا ِقباَلنْيِ. وأخذت األمر بَقواِبِلِه. أي أبوائل
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َبَل وما دَ  َبَل وأقْـَبَل مبعىًن، يقال عاٌم قاِبٌل أي ُمْقِبٌل. وقبَّح هللا منه ما قـَ بـََر. والقابلة: الليلة املقبلة. وقد قـَ
وبعضهم ال يقول منه فـََعَل. وتقبلت الشئ وقبلته قبوال بفتح القاف، وهو مصدر شاذ، وحكى اليزيدى عن 

ء: القبول ابلفتح مصدر، ومل أمسع غريه. ويقال: على فالن قبول، إذا َقِبَلْتُه النفس. والَقبوُل أىب عمرو ابن العال
 ( :1) قاِبل الَدبوَر. وقالأيضاً: الَصَبا، وهي ريٌح ت

ْقُبُل قُبواًل ابلضم، واالسُم من هذا مفتوٌح، واملص2فإن الريَح طيِ بٌة قَبوُل ) دُر ( * وقد قـَبَـَلِت الريُح ابلفتح تـَ
 مضموٌم. والَقَبُل ابلتحريك: َنْشٌز من األرض يستقبلك. يقال: رأيت بذلك القبل شخصا. قال اجلعدى:

 ( *3إمنا ذكرى كنار بقبل )
_________ 

 الخطل.( ا1)
 ( صدره:2)

 فإن تبخل سدوس بدرمهيها
 ( صدره:3)

 فعلخشية هللا وأىن رجل * وقبله: منع الغدر فلم أمهم به وأخو الغدر إذا هم 
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والقبل أيضا: فَحٌج، وهو أن يتداىن صدر القدمني ويتباعد َعِقبامها. ويقال أيضاً: رأينا اهلالل قـََباًل، إذا مل يكن 
لسواِد على األنف، وقد قَِبَلْت عينه، وأقْـبَـْلُتها أان. ورجٌل أقْـَبُل بنيِ  رئى قبل ذلك. والَقَبُل يف العني: إقباُل ا



دود َشبا ( : وملا أن رأيَت اخليَل قـُْباًل تُباري ابخل1الذي كأنَّه ينظر إىل طرف أنفه. قالت اخلنساء )الَقَبِل، وهو 
وجهها. والَقَبُل أيضاً: أن تشرب اإلبل املاء وهو  الَعوايل وشاٌة قـَْبالُء بيِ نة الَقَبِل، وهي اليت أقْـَبَل قرانها على

تكلَّم فالٌن قـََباًل فأجاَد، وهو أن يتكلَّم ومل يستعد  له. يصب على رؤوسها ومل يكن هلا قبل ذلك شئ. و 
: رََجْزتُُه قـََباًل،   إذا أنشدته رجزا مل تكن أعددته.األصمعي 

_________ 
، قالته يف فائض بن أىب عقيل، وكان قد فر عن توبة يوم قتل. ( قال ابن برى: الشعر لليلى االخيلية1)

ت " بفتح التاء الن بعد البيت: نسيت وصاله وصددت عنه كما صد والصواب يف إنشاده: " وملا أن رأي
 االزب عن الظالل

(5/1796) 

 

بَـَلُة أقْـَبليِه.  بَـَلٍة، وهي الُفْلَكُة، وهي أيضاً ضرٌب من اخلََرِز يؤخذ هبا. وتقول الساحرة: اي قـَ والقبل أيضاً: مجع قـَ
ا ُعلِ قت يف عنق الدابَِّة  اًل ابلضم، أي مقابلة وعياان. ورأيته ِقَباًل بكسر رأيته قـََباًل وقـُبُ ُتدفُع هبا العني. و ورمبَّ

القاف. قال تعاىل: )أَو أيتِيَـُهُم العذاُب ِقَباًل( ، أي ِعياانً. ويل ِقَبَل فالٍن َحقٌّ، أي عنده. وال أكلِ مك إىل عشٍر 
. يقال: قَِبَلِت القابلُة ُة من النساء معروفةٌ أي طاقٌة. والقاِبلَ من ذي ِقبل، أي فيما اْسَتأِنُف. وما يل به ِقَبٌل، 

فهو املرأَة تـَْقبَـُلها ِقباَلًة، إذا قَِبَلِت الَوَلَد، أي تلقَّته عند الوالدة، وكذلك قَِبَل الرجُل الدلَو من املُْستقي قَبواًل، 
 قاِبٌل. والَقبيُل والَقبوُل: القاِبَلُة. قال األعشى:

 ( *1ها ) حبلى أسلمتها قبيلَكَصْرَخةِ 
_________ 

( قبله: وإىن ورب الساجدين عشية وما صك انقوس النصارى أبيلها أصاحلكم حىت تبوءوا مبثلها كصرخة 1)
حبلى أسلمتها قبيلها يقول: ال أصاحلكم حىت تعرتفوا مبثل احلرب الىت أوقعتموها وتصرخوا من شدهتا كصراخ 

 خاض.املرأة احلامل الىت ضرهبا امل
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ى " قبوهلا " أي يئست منها. والَقبيُل: الكفيل والعريُف. وقد قـََبَل به يـَْقُبُل ويـَْقِبُل َقباَلًة. وحنن يف قَبالَِتِه، رو وي
، مثل الروم والزنج والعرب: واجلمع أي يف ِعرافَِتِه. والَقبيُل: ا جلماعُة تكون من الثالثِة فصاعدًا من قوٍم شىتَّ



ان عليهم كل شئ قبال( قال األخفش: أي قَبياًل. وقال احلسن: ِعياانً. والقبيَلُة: قـُُبٌل. وقوله تعاىل: )وحشر 
وُن. وهبا مسِ يت قباِئُل العرِب. طُع املَْشعوُب بعضها إىل بعض، تصُل هبا الُشؤ واحد قباِئِل الرأِس، وهي الق

ن َغْزهِلا حني تـَْفِتُلُه. ومنه قيل: " ما يعِرُف والواحدُة قَبيلٌة، وهم بنو أٍب واحٍد. والَقبيُل: ما أقْـبَـَلْت به املرأة م
سئل قبال، مثل )أدخلين مدخل صدق( . وىف احلديث: " قَبياًل من َدبرٍي ". وأقْـَبَل: نقيض أْدبـََر. يقال: أقبل م

قبلته احلسن عن مقبله من العراق ". وأقبل عليه بوجهه. وأقْـبَـْلُت النعَل، مثل قابـَْلُتها، أي جعلت هلا قباال، وأ
 الشئ، أي جعلته يلى قبالته.
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ٌل، يقال: أقْـبَـْلنا الرِماَح حنو القوِم، وأقْـبَـْلُت اإلبَل أفواَه الوادي. واملُقابـََلُة: املواجهُة. والتقاُبُل مثله. ورجٌل ُمقابَ 
ان املُقابُل من َذوي األْعماِم أبويه. وقد قوِبل. وقال: إن كنَت يف بكٍر مَتُتُّ ُخؤوَلًة فأ أي كرمي النسب من ِقَبلِ 
ُه. ورجٌل ُمْقتَـَبُل الشباِب، إذا مل َينِبْ فيه أثـَُر ِكرَبٍ. واقْـتَـَبَل اخلُطَبَة، أي ارجتلها. واقْـتَـَبَل أمُرُه، أي اْستأنف

عٌة مل َتنِبْ وُتركْت كتاِب: معاَرَضُتُه. وشاٌة ُمقابـََلٌة: ُقِطَعْت من ُأُذهنا قطواالستقبال: ضد االستدابر. وُمقابـََلُة ال
 ٍر فهي ُمدابـََرٌة.مَعلََّقًة من ُقُدٍم. فإن كانت من ُأخُ 

َلَة َسْوٍء، ابلكسر. وَمقاِتُل اإلنساِن: املواضع ال ]قتل[ تَـَلُه ِقتـْ تَـَلُه قـَْتاًل وتـَْقتااًل. وقـَ يت إذا الَقْتُل معروف. وقـَ
 ئ خربا. قال هللا تعاىل:أصيبت قتلته. يقال: " مقتل الرجل بني فكيه ". وقتلت الش
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)وما قتلوه يَقيناً( ، أي مل حُييطوا به ِعلماً. وقـَتَـْلُت الشراَب: مزجته ابملاء. قال حسان: إن الىت انولتىن فرددهتا 
اتَِلُة، بكسر لت قتلت فهاهتا مل تقتل واملُقاتَلُة: الِقتاُل. وقد قاتْلُتُه ِقتااًل وِقيتااًل. وهو من كالم العرب. واملُققت

. وقال ) عامِر بن ُلَؤيٍ  يف بالٍد ( : واْغرِتايب عن 1التاء: القوُم الذين يصلحون للِقتاِل. والِقْتُل ابلكسر: الَعُدوُّ
ال أيضاً: مها ِقْتالِن، أي ِمْثالِن وِحْتناِن. وأقْـتَـْلُت فالانً، أي عرضته للقتل. عن أىب عبيدة. كثريِة األْقتاِل ويق

َتَل، أي تيال، شدد للكثرة. ورجٌل مَقتٌَّل، أي جُمَرٌَّب. وقـَْلٌب ُمَقتٌَّل، أي ُمذلٌَّل قتَـَلُه الِعْشُق. واْستَـقْ وقتلوا تق
 ةاْستماَت. ورجٌل قتيل، أي مقتول. وامرأ

_________ 
 ( يف املخطوطة زايدة: " عبد هللا بن قيس الرقيات ".1)
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فالن، وكذلك مررت بقتيلة، النك تسلك به  تذكر املرأة قلت هذه قتيلة بىن قتيل، ورجال ونسوة قتلى. فإن مل
ا ِسهاُم الغواين القاِتالُت ُعيوهُنا ( : قَت1طريقة االسم. وامرأة قتول، أي قاتَِلٌة. وقال ) وٌل ِبَعْينيها َرَمْتَك وإمنَّ

 كانت وثيَقًة. قال ذو الرم ة:  والَقتاُل، ابلفتح: النَـْفُس، وبقيَّة اجلسم. وانقٌة ذاُت قَتاٍل، إذا
تَـَلُه، كما تقول: َصَدرَُه، ورَأَ 2َمهاٍو َيَدْعُن اجلَْلَس حَنْاًل قَتاهُلا ) َسُه، وفََأَدُه. ويقال: قُتَل الرجل. ( * تقول منه قـَ

ل فإن كان قتله العشق أو اجلن قيل اقتتل، حكاه الفراء عن الكسائي. قال: وال يقال يف هذين إال اقتتل. قا
 ذو الرمة: إذا ما امرو حاولن إن يقتتلنه بال إحنة بني النفوس وال ذحل

_________ 
 ( مدرك بن حصني.1)
 ( صدره:2)

 أان وبيننا * وبعده: أحدث عنك النفس حىت كأنىن أانجيك من قرب فينصاح ابهلا أمل تعلمي اي مى
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َكسََّرْت. وقال: تـََقتـَّْلِت يل حىت املرأُة يف ِمشيتها، إذا تـََقلََّبْت وتـَثـَنَّْت وتَ وتقتل الرجُل حباجِتِه: أَتَتَّى هلا. وتـََقتـََّلِت 
سكت ما هذا بفعِل الَنواِسِك وَتقاَتَل القوم واقتتلوا مبعىن. ومل يدغم الن التاء غري الزمة. ومنهم إذا ما قتلتىن تن

ما، وحيذف االلف، الهنا جمتلبة للسكون. من يدغم فيقول: قتلوا يقتلون فينقل حركة التاء إىل القاف فيه
ف فيهما اللتقاء الساكنني. وتصديق ذلك قراءة احلسن: )إال من خطف اخلطفة( . ومنهم من يكسر القا

والفاعل من االول مقتل ومن الثاين مقتل بكسر القاف. وأهل مكة يقولون: مقتل، يتبعون الضمة الضمة. قال 
ن أانسا يقولون مردفني، يريدون مرتدفني، أتبعوا الضمة الضمة. وقول سيبويه: وحدثين اخلليل وهارون، أ

هرة يف الطول تعرضا مل أيل عن قتلل أراد عن قتلى، فلما أدخل ( تعرضت ىل مبكان حل تعرض امل1الراجز: )
 (2عليه ال ما مشددة كما أدخل نوان مشددة يف قوله )

_________ 
 ( منظور بن مرثد االسدي.1)
 بن قريع.: ( هو دهلب2)
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( * وصار االعراب عليه، فتح الالم االوىل كما تفتح يف قولك: مررت بتمر 1أحب منك موضع القرطن )
 وبتمرة، وبرجل وبرجلني.

( كفىت قثول رث كحبل الثلة 2رتخى، مثل العثول. وأنشد: ال جتعليىن )أبو زيد: الِقثْـَوُل: العييُّ املس ]قثل[
 املبتل

ُل: الرجُل اليابس اجللد السيئ احلال، وقحل لشئ يققحل ا ]قحل[ حل قحوال: يبَس، فهو قاِحٌل. واملُتَـَقحِ 
ُقْحٌل ابلكسر قحال مثال، فهو قحل. وقحل الشيخ قحال: يبس جلده على عظمه. وشيٌخ َقْحٌل ابلتسكني،  وِإنـْ

 أيضا بكسر اهلمزة، أي مسن جدا.
_________ 

 كأن جمرى دمعها املسْت قطنة من أجود القطن  ( قبله: جارية ليست من الوخشن1)
 ( يف اللسان: " ال حتسبين ".2)
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 وأقحلت الشئ: أيبسته. والقحال: داء يصيب الغنم فتجف جلودها.
الفرس خلف الناصية. ويقال: الَقذاالِن: ما اكتنف  الَقذاُل: مِجاع مؤخر الرأس، وهو َمْعِقُد الِعذاِر من ]قذل[
 ُه: ضربُت َقذاَلُه. ويقال: الَقَذُل: امليل واجلور.فا عن مينٍي ومشاٍل، وجيمع على أْقِذَلٍة وُقُذٍل. وَقَذْلتُ فأَس القَ 
 أبو عمرو: رجٌل ِقْذَعٌل، مثال سبحل: هني خسيس. واقذعل: عسر. ]قذعل[

صغريها ُقَذْيٌع. وقال أبو زيد: ما عنده قذ عملة، أي شئ. والقذ عملة: املرأة القصريُة اخلسيسُة، وت ]قذعمل[
 بعضهم. القذعمل والقذ عملة: الضخم من االبل.

 دى:االصمعي: القند فيل: الضخم. قال املخروع السع ]قندفل[
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وحتت رحلى حرة ذمول * مائرة الضبعني قند فيل * للمرو يف أخفافها صليل وأان أظنه معراب، كأنه شبه انقته 
 كنده پيل ".بفيل يقال له ابلفارسية: "  

( . قال هدبة بن اخلشرم: وال قرزال 1قرزل ابلضم: اسم فرس كان لطفيل ابن مالك. والقرزل: اللئيم ) ]قرزل[
 ا ما مشى أو قال قوال تبلتعاوسط الرجال جنادفا إذ

 القرطالة: واحد القرطال. ]قرطل[
، وأصله قرعبل، فزيدت فيه ثالثة أحرف: الن االسم الَقَرْعَبالنَُة: دويبٌة عريضٌة حُمْبَـْنِطَئٌة عظيمة البطن ]قرعبل[

 أكثر من مخسة أحرف. وتصغريه قريعبة.ال يكون على 
يه العامة القرقر.األموي: الَقراِقُل: ُقُمُص الن ]قرقل[  ساِء، واحدها قـَْرَقٌل، وهو الذي تسمِ 

_________ 
 ( والقرزل: القيد، اتج العروس.1)
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، قال جرير: كان الفرزدق إذ يعوذ  ال َشْوَك لُه. ويف املثل: " َذليٌل عاذ بقرملة ": شجٌر ضعيفٌ الَقْرَملُ  ]قرمل[
خباله مثل الذليل يعوذ حتت القرمل والقرمل ابلكسر: ولد البْخيِتِ . والَقراِمُل: اإلبل َذواُت السناَمني. والقرامل: 

 ما َتُشدُّها املرأُة يف شعرها.
: العرجاُن، وقد قـََزَل ابلفتح ، وقد َقِزَل ابلكسر فهو أقْـَزُل. والَقَزالنُ ريك: أسوأُ العرجالَقَزُل، ابلتح ]قزل[

 ( .1قـََزالانً، إذا مشى مشية العرجاِن )
القْسَطُل والَقْصَطُل، ابلسني والصاد: الغبار، والقسطال لغة فيه، كأنه ممدود منه مع قلة قعالل يف  ]قسطل[

تَ غري املضاعف. وأنشد أبو ما ِظرونَُه وَلِنْعَم َحْشُو الِدرِْع لٍك ألوس بن حجر يرثي رجاًل: ولَِنْعَم رِْفُد الَقْوِم يـَنـْ
 والِسرابل ولَِنْعَم َمأوى املُْسَتضيِف إذا َدعا. واخليل خارجة من القسطال

_________ 
 ( االقزل: الدقيق الساقني االعرج، وال يكون أقزل حىت جيمع هاتني.1)

(5/1801) 

 



 آخر: الوق
كأنه قسطال يوم ذى رهج * والقسطالنية: قوس فزح، ومحرة الشفق أيضا. قال مالك بن الَرْيِب: َترى َجَداثً 

 قد َجرَِّت الريُح فـَْوَقُه ترااب كلون القسطالىن هابيا
لداب َة: َعَلْفُتها َصْلُت ا( . وَسْيٌف ِمْقَصٌل وَقصَّاٌل أي قط اٌع، ومنه مُسِ َي الَقصيُل. وقَ 1الَقْصُل: الَقْطُع ) ]قصل[

الَقصيَل. أبو عمرو: الِقْصُل ابلكسر: الضعيُف الفسل، وأنشد: ليس بقصل حلس حلسم عند البيوت راشن 
( : قد 3( : ما يعزل من الرب إذا نقى مث يداس الثانية. والَقَصُل يف الطعام مثُل الزوان، وقال )2مقم والقصالة )

 ( *4غربلت وكربلت من القصل )
_________ 

 ( قصل، من ابب ضرب.1)
 ( يف القاموس: والقصل حمركة ابلفتح وابلكسر وكثمامة: ما عزل من الرب إذا نقى فريمى به.2)
 ( يف نسخة زايدة " الراجز ".3)
 ( قبله:4)

 (5 -صحاح  - 227حيملن محراء رسواب ابلنقل * )

(5/1801) 

 

 والقصلة من االبل، حنو الصرمة.
 طعه. واملُقْصِمُل: الشديد العصا من الرعاء، قال أبو النجم:ُه أي قَقْصَملَ  ]قصمل[

 ( * الن الراعى إمنا يوصف بلني العصا.1وليس ابلفيادة املقصمل )
 الُقْصُعُل مثل الُقْرُزِل: الَلئيُم. ]قصعل[

عت من أصلها فسقطت. وكان الَقْطُل: الَقْطُع، يقال: َقطََلُه فهو َمْقطوُل وَقطيٌل. وخنلٌة َقطيُل، إذا ُقط ]قطل[
( أي مقطوٌل، قال املتنخ ل اهلذيل يصُف قتياًل: جُمَدَّاًل 2ابلضم ) أبو ذؤيب اهلذىل يلقب القطيل. وِجذٌع ُقُطلُ 

 ( جذع الدومة القطل3يتَكسَّى ِجلده َدَمُه كما تقطل )
_________ 

 ( قبله:1)
 ليس مبلتاث وال عميثل



 ل بضمتني ".( يف القاموس: " وجذع قطيل وقط2)
 ( يف اللسان: " كما تقطر ".3)

(5/1802) 

 

ويروى: " يتسقى ". واملقطلة: حديدٌة يُقطع هبا، واجلمع َمقاِطُل. والَقطيَلُة: الِقطعة من الِكساء والثوب ينشف 
 هبا املاء. والقاطول: موضع على دجلة.

 لعراق.قطربل، ابلضم وتشديد الباء: موضع اب ]قطربل[
ُر الِعَنِب، يقال أقعَل الَكْرُم، إذا انشقَّ قُعالُُه وتناثر. والقاِعلُة: واحدة القواِعل، وهي الطوال ُل: نـَوْ الُقعا ]قعل[

 من اجلبال. وقـَْعَوَل الرجُل، أي مشى ِمشية من حيثي الرتاَب إبحدى قدميه على األخرى، لقبل فيهما. وقال:
 ( *1)فصرت أمشى القعوىل والفنجله 

_________ 
 قبله:( 1)

 فإن تريىن يف املشيب والعله * وبعده:
 واترة أنبث نبثانقثله:

(5/1802) 

 

: الَقْعثـََلُة: مشيٌة مثل الَقْعَوَلِة. واملُْقَثِعلُّ ) ]قعثل[ ( من السهام: الذي مل ُيرْبَ بـَْرايً جيِ دًا. قال 1قال األصمعي 
 صائبا ليس ابلعصل وال ابملقثعللبيد: فرميت القوم رشقا 

الُقْفُل معروف. والَقْفُل، ابلفتح: ما يَِبَس من الشجر. والَقفيُل مثله. والَقفيُل أيضاً: نبٌت. والقفيُل:  ل[]قف
 (3( : ملا أاتك ايبسا قرشبا قمت إليه ابلقفيل ضراب )2السوط. قال الراجز )

_________ 
وتقدم. والبيت الشاهد أيضا  عل من السهام وهم، وموضعه يف قثعل.( يف القاموس: وقول اجلوهرى: املقث1)

 والرواية:مصحف، 
ليس ابلعصل وال ابملفتعل * ابلفاء واملثناة الفوقية. وجاء يف رواية شاذة ابلقاف واملثناة الفوقية املفتوحة، من 

 اقتعل السهم، إذا مل يربه جيدا.



 ( أبو حممد الفقعسى.2)
 ( بعده:3)

 لسوء إذ أحبا:ضرب بعري ا

(5/1803) 

 

( . والقاِفَلُة: الُرفقُة الراجعُة من 1. والقفول: الرجوع من السفر. وقد قـََفَل يقُفُل ابلضم )لة: وازنودرهم قف
 ر. والُقفوُل: الُيبوُس. وقد قفل يقفل ابلكسر. قال لبيد:السف

هم. ( * وخيل قوافل: ضوامُر. وأقْـَفَلُه، أي أيبسه. وأقفْلُت اجلنَد من مبعثِ 2غضفا دواجن قافال أعصامها )
رٌق يف اليِد وأقْـَفَل الباب وقفََّل األبواب، مثل أْغَلَق وَغلََّق. ويقال للبخيل: هو ُمْقَفُل اليدين. والِقفاُل: ع

 يـُْفَصُد، وهو معرب.
 اقْـَفَعلَّْت يداه اْقِفْعالاًل، أي تقبضت وتشنجت. ]قفعل[

 القفشليل: املغرفة، فارسي معرب. ]قفشل[
 زرج. وكان يقالالقواقل: قوم من اخل ]قفل[

_________ 
 ( قفل من ابب نصر، وضرب، وعلم.1)
 ( يف نسخة أول البيت:2)

 وا:حىت إذا يئس الرماة وأرسل

(5/1803) 

 

 يف اجلاهلية للرجل إذا استجار بيثرب: قوقل مث قد أمنت.
)واذُْكروا إذ كنتم قليال  ، مثل َسريٍر وُسُرٍر. وقوٌم َقليلوَن وقليٌل أيضاً. قال تعاىل:شئ قليل ومجعه قلل ]قلل[

ُه قلياًل. وأَقلَّ: افْـَتقر. وأقلَّ اجلَرَّة: فكثر كم( . وقد قل الشئ يقل قلة: وأق لة َغرْيُُه وقلَّلُه يف عيِنه، أي أراُه إايَّ
ر. وىف احلديث: : الِذلَِّة. يقال احلمد هلل على القل والكثر، وماله قل وال كثأطاق مَحَْلها. والُقلُّ: الِقلَُّة. والُذلُّ 

( : قد يـَْقُصُر الُقلُّ الَفىت دون مَهِ ِه وقد كان لوال الُقلُّ 1صمعي )" الِراب وإن َكثـَُر فهو إىل ُقلٍ  ". وأنشد األ
أبواه. وقوهلم: مل يرتك قليال وال كثريا. قال أبو  ( ويقال: هو ُقلُّ بن قل، إذا كان اليعرف هو وال2َطالََّع أجُند )



 م وعامر.يبدءون ابالدون، كقوهلم: القمران، والعمران، وربيعة ومضر، وسلي عبيدة: فإهنم
_________ 

 ( خلالد بن علقمة الدرامى.1)
 ( قبله: ويلم لذات الشباب معيشة. مع الكثر يعطاه الفىت املتلف الندى2)

(5/1804) 

 

 يبويه:ورأس اإلنسان قـُل ٌة، وأنشد س والقلة: أعلى اجلبل. وقلة كل شئ: أْعالُه.
 يف قـُلَِّة الِطْفِل * واجلمع قُلٌل. ومنه قول ذي الرم ة يذكر ِفراَخ النعامة ويشبه رؤوسها عجاِئُب تـُْبدي الَشْيبَ 

ْبِع يف قـَُلٍل مثل الَدحاريج مل يَنُبْت هلا َزَغُب والقلة: إانء للعرب، كاجلرة  الكبرية، ابلبنادق: أشداقها كُصدوِع النـَ
َمٍة واتََّكأان وشرِبْنا احَلالَل من قـَُلِلْه وِقالُل هجَر َشبيَهٌة ابحلِباب. ( : وظََلْلنا بِنعْ 1. وقال )وقد جُتَْمع على قَللٍ 

ُه قلياًل. واستقل ت السماء: ارتفعت.  والِقلُّ ابلكسر: ِشبُه الرِْعَدة، يقال: أخذه ِقلٌّ من الَغَضب. واستقلَُّه: عدَّ
قـُْلُقٌل، أي َخفيٌف. وفرس قـُْلُقٌل: أي سريع. والقالل ابلضم: القليل. ورجٌل لَّ القوُم: َمَضوا وارحتلوا. واستق

 والُقْلُقالينُّ: طائر كالفاختة. والقلقالن: نبت.
_________ 

 ( مجيل بن معمر.1)

(5/1804) 

 

َقِل وحاَزِت اوالقلقل ابلكسر: نبٌت له حبٌّ أسود. قال أ لريُح يبيَس بو النجم: وآَضِت البُـْهمى َكنَـْبِل الَصيـْ
 الِقْلِقِل وىف املثل:

قِل * والعامة تقول حبَّ الُفلُفِل. قال االصمعي: هو تصحيف إمنا هو ابلقاف، وهو دقك ابملنجاز حب الِقلْ 
َلُه قلقَلًة وقـَْلقااًل فتَقْلَقَل، أصلب ما يكون من احلبوب حكاه أبو عبيد. وقلقل أي صوت وهو حكاية. وقـَْلقَ 

 اسٌم مثل الزِلزاِل والَزلزاِل.واْضطرَب. فإذا كَسْرَتُه فهو مصدٌر، وإذا فَتْحَته فهو  أي َحرَّكه فتحرَّك
الَقمُل معروف، الواحدة قمَلٌة. وقد َقِمَل رأُسُه ابلكسر قماًل. وقمَل بطُنُه أيضاً، أي َضُخَم. وأما قول  ]قمل[
 (1وا ): َحىت إذا َقِمَلْت بُطوُنُكم ورَأيـُْتم أبْنَاءُكم َشبُّ الشاعر



_________ 
 ئيم العاجز اخلب( بعده: وقلبتم ظهر اجملن لنا إن الل1)

(5/1805) 

 

ا يعين به َكثـَُرت قبائلكم. والقملى، ابلتحريك: الرجل احلقري. والفمل: ُدَويبٌَّة من جنس القردان، إال أهنا فإمن
خرى تطري كاجلراد يف ِخْلَقِة احلََلِم: ومجعها ُقمٌَّل. أصغر منها يركب البعري عند اهلُزال. وأما قملُة الزرع َفُدَويبٌَّة أ

 ا َبدا وَرقُُه صغارا أول ما يتفطر.وأْقَمَل الَعْرَفُج والرمُث، إذ
 القميثل: القبيح املشية. ]قمثل[
بَـَلُة ) ]قنبل[ بَـَلُة من ( : طائفٌة من اخليل ما بني الثالثني إىل األربعني وحنوه. واجلمع القناِبُل. وكذلك ال1الَقنـْ َقنـْ

 الناس طائفة منهم.
َدِل. قال أبو عمرو يف الَقْنَدِل: العظيِم الرأِس مثله. أبو زيد: الَقْنَدُل: العظيُم الرأِس، مثل الَعنْ  ]قندل[

( والقنديل 2والعندل: الطويل. قال أبو النجم: يهدى بنا كل نياف عندل ركب يف صم الذفارى قندل )
 معروف، وهو فعليل.

_________ 
 ( يف اللسان: " والقنبل ".1)
 ( يف نسخة. " ضخم الذفارى ".2)

(5/1805) 

 

القنقل: املكيال الضخم. وقال الراجز: كيل عداء ابجلراف القنقل من صربة مثل الكثيب االهيل وكان  ]قنقل[
 لكسرى اتج يسمى القنقل.

ن قيٍل وقاٍل " َر القيُل والقاُل. ويف احلديث: " هَنى عقال يقول قواًل، وقـَْوَلًة، وَمقااًل، ومقاَلًة. ويقال: َكثُـ  ]قول[
ومها امسان. ويف حرِف عبد هللا: )ذلك عيسى بن مرمي قول احلق الذى فيه مَيرَتون( وكذلك القاَلُة، يقال: 

ؤول ( . ورجٌل ق1َكثـَُرت قاَلُة الناس. وأصُل قلُت قـََوْلُت ابلفتح، وال جيوز أن يكون ابلضم، ألنه يـََتعدَّى )
ت الواو. ورجل مقول ومقوال، وقولة، وقوال، وتقوالة، عن وقوم قول، مثل صبور وصرب. وإن شئت سكن

 الكسائي، أي َلِسٌن كثري الَقْوِل. وامِلْقَوُل: اللسان. وامِلْقَوُل: الَقْيُل بلغِة أهل اليمن، واجلمع املقاول. قال لبيد



_________ 
 ( وما كان ابلضم فال يتعدى.1)

(5/1806) 

 

هلا غلل من رازقي وكرسف أبميان عجم ينصفون املقاوال والقيل: ملك من ملوِك مِحْرَي دوَن امللك األعظم، 
ُفُذ قولُُه، واجلمع َلٌة، وأصله قـَيِ ٌل ابلتشديد، كأنه الذي له قـَْوٌل، أي يـَنـْ أْقواٌل وأْقياٌل أيضاً، ومن مجعه  واملرأُة قـَيـْ

 منه مشد دًا. والقول: مجع قائل، مثل راكع وركع، قال رؤبة:على أْقياٍل مل جيعِل الواحد 
( * االصمعي: القال: اخلشبة الىت تضرب هبا القلة. وأنشد: كأن نزو فراخ اهلام بينهم 1الده فالده )وقول إ

َتُه نزو القالت قالها قال قالينا ويقال: قـَوَّ   على.ْلَتين ما مل أقْل، وأقْـَوْلَتين ما مل أُقْل، أي ادََّعيـْ
_________ 

ملسفه وقوله " إالده فالده " معناه إْن مل يكن هذا األمر ( قبله: فاليوم قد هننهىن تنهنهى أول حلم ليس اب1)
قول: إن مل تضربه اآلن فال اآلَن فال يكون بعد اآلن. قال الكسائي: وال أدرى ما أصله، وإىن أظنها فارسية. ي

 تضربه أبدا. قاله املؤلف.

(5/1806) 

 

( : وَمْنزَِلٌة يف دار صْدٍق وِغْبَطٍة وما اقتاَل من 1وتقول عليه، أي كذب عليه. واقتاَل عليه: حَتكََّم. وقال )
هللا انفلة تقاه وال يقتاهلا إال السعيد  ُحْكٍم عليَّ طَبيُب وقاَوْلُتُه يف أمره وَتقاَوْلنا، أي تفاوضنا. وقول لبيد: وإن

 ( : مىت تقول2تقول وحدها يف االستفهام جمرى تظن يف العمل. قال الراجز )أي: وال يقوهلا. والعرب جترى 
 ( :3القلص الروامسا يدنني أم قاسم وقامسا فنصب القلص كما تنتصب ابلظن. وقال آخر )

 (5ر )( * وقال آخ4عالم تقول الرمح يثقل عاتقي )
_________ 

 ( كعب بن سعد الغنوى.1)
 ". ( يف اللسان: " هدبة بن خشرم2)
 ( يف نسخة زايدة: " عمرو بن معديكرب ".3)
 ( عجزه:4)



 ن إذا اخليل كرتإذا أان مل أطع
 ( هو عمر بن أىب ربيعة.5)

(5/1807) 

 

أما الرحيل فدون بعد غد فمىت تقول الدار جتمعنا وبنو سليم جيرون متصرف قلت يف غري االستفهام أيضا 
 م جيوز فتح إن بعد القول.جمرى الظن، فيعدونه إىل مفعولني. فعلى مذهبه

ُل: َراثثَُة اهلَيئِة. ورجٌل ُمتَـَقهِ ٌل: ايبُس اجلِْلِد سيئ احلال، مثل املتقحل. وقال أبو قال الكسائي: التـََّقهُّ  ]قهل[
 عمرو: التَقهُُّل، شكوى احلاجِة. وأنشد:

َتُه تـََقهَّال ) يـْ َهَل يـَْقَهُل قـَْهاًل، إذا أثىن ثناًء قبيحا. وأقهل ( * والَقْهُل: ُكفراُن اإلحسان. وقد قَـ 1َلْعوًا إذا القـَ
َقَهَل: َضُعَف وسقط )ا  ( .2لرجل: تكلف ما ال يعنيِه وَدنََّس نفَسُه. وانـْ

_________ 
 ( قبله:1)

 فال تكونن ركيكا تنتال * وبعده:
 وإن حطأت كتفيه ذرمال

 ينقهل يرفت عن منسمه اخلشيل =( بعده زايدة يف املخطوطة: وقال يصف عريا وآتنه: تضرحه ضرحا ف2)
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القائلُة: الَظهريُة. يقال: أاتان عنَد القائلِة، وقد يكون مبعىن الَقْيلولِة أيضاً، وهي النَـْوُم يف الَظهريَِة. تقول:  ]قيل[
قيال، وهو شاذ، فهو قائل وقوم قيل، مثل صاحب وصحب، وقيل أيضاً قال يَقيُل قْيلولًة، وقيال، وم

ا: تركت ومل يقولوا ودعت، ال لعلة. والقيل شديد. وما أكأَل قائلَتُه، أي نوَمُه، وال يقال ما أقيله. كما قالو ابلت
تَـَقيََّل، أي سقاه نصف النهار فشرب. قال الراجز : اي رب مهر أيضا: شرب نصف النهاِر. يقال: قـَيـََّلُه فـَ

وٌب للَقْيل، إذا كان ِمهيافاً دقيَق اخلصِر، حيتاُج إىل مزعوق مقيل أو مغبوق من لنب الدهم الروق ويقال: هو َشر 
لنهار. وقيل: اسم رجل من عاد. وقيلة: أم االوس واخلزرج. وأقلته البيع إقالًة، وهو فْسُخُه. شرب نصف ا

ا قالوا  ورمبَّ



_________ 
 لنعمة.هل للضرورة. واخلشيل: احلجارة اخلشنة. ويقال قهل قهال، إذا استقل ا* = شدد الم فينق
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ُه. وتقيََّل فالن أابه، أي أشبهه. وقيال، بكسر  )*( ِقْلُتُه البْيَع، وهي لغٌة قليلٌة. واْستَـَقْلُتُه البيَع فَأقاَلين إايَّ
 القاف: اسم جبل ابلبادية عال.

 صل الكافف
 أبو زيد: الَكَوْأَلُل: القصري. وقد اْكَوَألَّ الرجُل فهو ُمْكَوِئلٌّ. ]كأل[

ْلُتُه، إذا قـَيَّْدَتُه، فهو َمْكبوٌل وُمَكبٌَّل. والَكْبُل: ما ُثيِنَ  كبل[] الَكْبُل: القيد الضخُم. يقال: َكبَـْلُت األسرَي وَكبـَّ
 . وفرٌو َكَبٌل، ابلتحريك، أي قصرٌي. واملُكابَلُة: التأخرُي واحلبُس. يقال: َكبَـْلُتَك من َشفِة الَدْلِو، وهو إْبداُل الَكنْبِ

َر شراءهَديْـ  ا ليشرتَيها غريُك، مثَّ أتخذها َنَك. واملُكابَلُة: أن تُباَع الداُر إىل جنِب دارك وأنت حمتاٌج إليها فتُـَؤخِ 
" إذا وقعت السهمان فال مكابلة " يقول: إذا  ابلُشْفعِة. وقد كره ذلك. ويف حديث عثمان رضى هللا عنه:

 يرى الشفعة للجار.حدت الدور فال حيبس أحد عن حقه. كأنه كان ال 
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الُكْتلُة: القطعة اجملتمعة من الصمغ وغريه. وامِلكَتُل: شبه الزنبيل، َيَسُع مخسَة َعشر صاعاً. واملَُكتَُّل،  ]كتل[
تشديد: القصرُي. أبو عمرو: الكتيلُة بلغة طيئ: النخلة الىت فاتت اليد. وأنشد: قد أبصرت سعدى هبا ابل

احلسن العطابل طويلة االقناء واالاثكل والعطابل: مجع العطبول. ويروى " احلسر "  كتائلى مثل العذارى
َتأُل، ابلضم: القصرُي، والنون ابلراء. والتكتل: ضرب من املشى. وال  زائدٌة.ُكنـْ

 الَكْوَثُل: ُمَؤخَُّر السفينة، وقد يشدد فيقال كوثل. ]كثل[
ُهُم َمعرِفة ال تدخلها األلف والالم، جُترى و يقال للَسَنِة املُْجِدبَِة َكْحُل، وهي  ]كحل[ ال جُتْرى. يقال: َكَحَلتـْ

ُهم. وقال األموي : َكْحُل: السماء. قال الكميت:  السنوَن، أي أصابـَتـْ

(5/1809) 

 



يف السماِء  إذا ما املَراضيُع اخِلماُص أتو َهْت ومل تـَْنَدِمْن أْنواِء َكْحٍل َجنوهُبا ويقال: َصرََّحْت َكْحُل، إذا مل يكن
قـُْرضوب والُقْرضوُب َغْيٌم. قال َسالمُة بن َجْنَدٍل: قـَْوٌم إذا َصرََّحْت َكْحٌل بُيوهُتُُم َمأوى الَضريِك ومأوى كلِ  

َلْت إحدامُها ههنا: الفقرُي وم ن أمثاهلم: " ابَءْت َعراِر ِبَكْحَل " إذا قُتل القاتُل مبقتوِله. يقال: كانَتا بَقَرتنْيِ قـُتـْ
خرى. والُكْحُل ابلضم معروٌف. أبو عبيد: يقال: مضى فالن كحل، أي ماٌل َكثرٌي. واألكحُل: ِعْرٌق يف اليد ابأل

ُل بنيِ  الَكَحِل، وهو الذي يعلو جفوَن عينيه سواٌد مثُل الُكْحِل وال يقال ِعرٌق األكحِل. ورجٌل أْكحَ  يـُْفَصُد.
. وامِلْكَحُل وامِلْكحاُل: املُْلموُل الذي ُيْكَتَحُل به. وامِلْكحاالِن: من غرِي اكتحاٍل. وعنٌي َكحيٌل وامرأٌة َكْحالءُ 

 ما جاء على الضم من االدوات.َحَلُة: اليت فيها الُكْحُل، وهو أحد َعْظما الِذراَعنِي من الفرس. واملُكْ 
 (5 -صحاح  - 228)
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األصمعي: الُكَحْيُل مبينٌّ على  ( .1َكحَّْلُت واْكَتَحْلُت )ُحَلًة. وَكَحْلُت َعْيين وتَ ومتكحل الرجل، إذا أخذ ُمكْ 
 التصغري: الذي ُتْطلى به اإلبل للَجَرب، وهو الِنْفط. قال: والقطران إمنا يطلى به للدبر والقردان وأشباه ذلك.

. أبو عمرو: َكْربـَْلُت الَكْربـََلُة: رخاوة يف القدمنِي. يقال: جاء ميشي ُمَكْرِباًل: أي كأنَّه ميشي يف طنيٍ  ]كربل[
بـَْتها، مثل غربلتها. وأنشد: حيملن مسراء ) ( 3( رسواب ابلنقل قد غربلت وكربلت من القصل )2احلِنطَة، إذا هذَّ

( اللغام على هاماهتا قزعا كالربس طريه 4يباين: ترمى )والكرابل: املندف الذى يندف به القطن. وأنشد الش
 ضرب الكرابيل

_________ 
عيىن أكحل من ابب نصر ومن ابب منع، فهى مكحولة، وكحيل وكحيلة، وكحل من أعني كحلى  ( كحلت1)

 ئل. وكحل من ابب فرح فهو أكحل.وكحا
 ( يف نسخة: " محراء ".2)
 ( يصف حنطة.3)
 غام ".( يف نسخة: " ترى الل4)
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 ( ابن على عليهما السالم.1وكربالء: موضع، هبا قرب احلسني )
( وإن شئت 2َسُل: التثاُقُل عن األمِر. وقد َكِسَل ابلكسر، فهو َكْسالُن، وقوم كساىل وكساىل )كَ ال ]كسل[

كسرت الالم كما قلنا يف الصحارى. وامرأة مكسال: ال تكاد تربُح جملسها، وهو مدٌح هلا، مثل نؤوِم الضُّحى. 
 يف فحل االبل أيضا. اليقوأْكَسَل الرُجِل يف اجِلماِع، إذا خالط أهَلُه ومل يـُْنِزْل. و 

الِكفُل: الِضعُف. قال تعاىل: )يـُْؤِتُكْم ِكْفَلنْيِ من رمحِتِه( . ويقال: إنه النصيب. وذو الكفل: اسم نىب  ]كفل[
 ( :3من االنبياء عليهم السالم، وهو من الكفالة. والكفل: الذى ال يثبت على ظهور اخليل. وقال )

 ( *4كفل الفروسة دائم االعصام )
_________ 
 ( يف القاموس: " به قتل احلسني ".1)
 ( ويروى الكساىل كما يف القاموس. ونقله الصاغاىن.2)
 ( اجلحاف بن حكيم.3)
 ( صدره:4)

 والتغليب على اجلواد غنيمة:
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والِكْفُل  (1واجلمع أْكفاٌل. قال األعشى ميدح قوماً: َغرْيُ ميٍل وال عواويَر يف اهليجا وال عزل وال أْكفاِل )
حديث إبراهيم قال: " أيضاً: ما اكتَـَفَل به الراكُب، وهو أن يُدار الِكساُء حول سنام البعري مثَّ يركب. ومنه 

قال إهنا كفل الشيطان لعنه هللا. والكفيل: الضامن. يقال: يكره الشرب من ثلمة االانء ومن عروته " قال: ي
ه. وَكَفْلُت أيضاً َكْفاًل، أي واصلُت الصوَم. قال القطامي  يصف إباًل كفلت به َكفاَلًة، وَكفلت عنه ابملال لَغرميِ 

ا ِنساُء النَّصارى أصَبَحْت وهي ُكفَّ بِقلَِّة الُشْرِب: يـَُلذْ  ه. َن أَبْعقاِر احلياِض كأهنَّ ُتُه إايَّ ُل وأْكَفْلُتُه املاَل، أي َضَمنـْ
ه فَكَفَل هو به َكْفاًل وُكفوالً  . والَتْكفيُل مثله. وتَكفََّل بَدينه َتَكفُّاًل. والكاِفُل: الذي َيْكَفُل إنساانً وَكفَّْلُتُه إايَّ

( وذكر االخفش أنه قرى أيضا: )وكفليَعوله. ومنه ق  ها( بكسر الفاء.وله تعاىل: )وَكَفَلها زََكرايَّ
_________ 

 واآلكال( يف نسخة زايدة بيت قبله: جندك الطارف التليد من السا دات أهل اهلبات 1)
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 )*( والكفل ابلتحريك للدابة وغريها. يقال: اْكتَـَفْلُت بكذا، إذا وليته كفلك والكنفليلة: اللحية الضخمة.
الكلُّ: الِعياُل والِثْقُل. قال هللا تعاىل: )وهو كلٌّ على مواله( واجلمع الُكلوُل. والكلُّ: اليتيُم. والَكلُّ:  ]كلل[

الد. يقال منه: كل الرجُل َيِكلُّ َكاللًة. والعرب تقول: مل يرِْثُه كاللًة، أي مل يرِْثُه عن ُعُرٍض، الذي ال ولد له وال و 
ُتْم قَناَة املُْلِك غري كاللٍة عن ابين ُمناٍف عبد مشٍس وهاشِم قال ابن  بل عن قـُْرٍب واستحقاٍق. قال الفرزدق: ورِثـْ

عن أعرايب  أنَّه قال: مايل كثرٌي ويرُِثين كاللٌة ُمرَتاٍخ نسُبهم. ويقال: األعرايب: الكاللُة بنو العم  األابعَد. وحكى 
أخذ َطَرفـَْيِه من جهة الوالِد والولِد وليس له منهما أحٌد، فسمِ ي  هو مصدٌر من َتَكلََّلُه النسُب، أي تَطرََّفُه، كأنَّه

إذا مل يكن حلًّا وكان رجاًل من العشريِة. وَكَلْلُت ابملصدر. والعرب تقول: هو ابن عمِ  الَكالَلِة، وابن عم  كالَلٍة، 
  السيُف والريح والطرف واللسان،من املشي أِكلُّ كالاًل وَكالَلًة، أي أْعيَـْيُت. وكذلك البعري إذا أْعيا. وكلَّ 
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، ورجٌل كليُل اللساِن، وَكليلُ يكل كال وِكلًَّة وَكالَلًة وُكلواًل. و  الطرِف. وانٌس جيعلوَن كالََّء  سيٌف َكليُل احلدِ 
ن كل على فعالء وال يصرفونه. واملعىن أنه موضع َتِكلُّ الريح فيه عن عملها يف غري هذا املوضِع. الَبْصَرِة امسا م

 قال رؤبة:
البقِ . وكلٌّ لْفظه  رُت الرَّقيُق خُياُط كالبيِت، يـُتَـَوقَّى فيه من( * والِكلَُّة: السِ 1َيِكلُّ وفد الريِح من حيُث اخْنََرْق )

تقول: كلٌّ حضر وكلٌّ حضروا، على اللفظ مرة وعلى املعىن أخرى. وكل وبعض  واحٌد ومعناه مجٌع. فعلى هذا
معرفتان، ومل جيئ عن العرب اباللف والالم وهو جائز، الن فيهما معىن االضافة أضفت أو مل تضف. 

لقمر، وهو أربعُة أجنٍم ى التاُج إْكلياًل. واإلْكليُل: منزٌل من منازل ااالكليل: ِشبه ِعصابٍَة تـَُزيَُّن ابجلْوهر. ويسمَّ و 
 ُمْصَطفٍَّة. واإلْكليُل: الَسحاُب الذي تراه كأن غشاء ألبسه.

_________ 
 ( يف نسخة قبله:1)

 مشتبه االعالم ملاع اخلفق:
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( 1شدَّدًا. وقال )جاء يف ضرورة الشعر موإكليل امللك: نبت يتداوى به. والكلكل والكلكال: الصدر. ورمبا 
: كأنَّ َمْهواها على الَكْلَكلِ  موضُع كفَّي راهب ُيَصلِ ي ورجٌل ُكْلُكٌل ابلضم، وُكالِكٌل أيضاً، أي قصري غليظ مع 

وهم شدة. وأكل الرجل بعريه، أي أعياُه. وأكلَّ الرجُل أيضاً، أي كلَّ بعريُه. وأصبحُت ُمِكالًّ، أي ذا َقراابٍت 
وَسحاٌب ُمَكلٌَّل، أي ُمَلمٌَّع ابلربق، ويقال: هو الذي َحْوَلُه ِقطٌع من السحاب، فهو مكلل هبن. َعَليَّ ِعياٌل. 

. واكتل الغمام ابلربق، أي ملَع. وَكلََّلُه، أي ألبَسُه اإلكليَل. وروضٌة ُمَكلََّلٌة، أي ُحفَّْت ابلنَـْوِر. واملَُكلَُّل: اجلادُّ 
: َحَسَم ِعْرَق الداِء َعْنُه فـََقَضْب. َتْكليَلِة الل ْيِث إذا فَكلََّل، أي مضى ُقدُ يقال: مَحََل  ماً ومل خيَِْم. وأنشد األصمعي 

 اللَّْيُث َوَثْب. وقد يكوُن َكلََّل مبعىن َجنُبَ. يقال: مَحََل فما َكلََّل، أي فما َكَذَب وما جنب
_________ 

 ( منظور بن مرثد االسدي.1)
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ُر للُمْلِقنَي ابلَسَلِم  كأنه من االضداد. وأنشد أبو زيد جِلَْهم ابن َسَبٍل: وال ُأَكلِ ُل عن حرٍب جُمَلِ َحٍة وال ُأَخدِ 
ُتُه ُمتناِعُم يقال: 1َم. قال األعشى: وتـَْنَكلُّ )وانَكلَّ الرجُل اْنِكالاًل: تبسَّ  ا َجىن أُْقُحواٍن نـَبـْ ( عن ُغرٍ  ِعذاٍب كأهنَّ

واَد الغيِم من َشَر واْفرَتَّ واْنَكلَّ، كل  ذلك تبدو منه األسنان. واْنِكالُل الغيِم ابلربِق، هو َقْدُر ما يُريَك سكَ 
 بياِضه.

ث لغاٍت: َكَمَل، وَكُمَل، وَكِمَل. والكسر أْرَدُؤها. وَتكاَمَل، وأْكَمْلُتُه أان. الكماُل: الَتماُم، وفيه ثال ]كمل[
لة، مثل حافد وحفدة. ويقال: أعطه هذا املاَل َكَماًل، أي ُكل ُه. وكامل: اسم فرس زيد ورجٌل كامل وقوم كم

 واإلْكماُل: اإلمْتاُم. واْسَتْكَمَلُه: اْستَـَتمَُّه.اخليل. والَتكميُل 
_________ 

 ( يف اللسان: " وينكل ".1)
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لج من نون الكملول قال: هو مفازة. وقول محيد: حىت إذا ما حاجب الشمس دمج تذكر البيض بكملول ف
ا ترك التشديد للقافية. وقال اخلليل: الكملول: نبت، وهو ابلفارسية برغست، وإمنوفلج يريد جل يف السري، 

 حكاه أبو تراب يف كتاب االعتقاب. ومن أضاف قال فلج: هنر صغري.



وامرأٌة كهلة. قال الراجز: وال أعود بعدها  الَكْهُل من الرجال: الذي جاوَز الثالثني وَوَخَطُه الَشْيُب. ]كهل[
( وىف احلديث: " هل يف أْهِلَك من كاِهٍل " قال أبو عبيد: ويقال " َمْن 2هلة والصبيا )( أمارس الك1كراي )

 ( وصار كهال.3كاَهَل "، أي من أسن )
_________ 

 ( ويروى: " ولن أعود ".1)
 ( بعده:2)

 ىي القليل الكالم. واملنفه: الذى نفهه السري، أي أعياه.والعذب املنفه االميا * االمي: الع
 ذى يف القاموس: أي تزوج. قاله لرجل أراد اجلهاد معه صلى هللا عليه وسلم.( ال3)

(5/1813) 

 

اِهُل ُمَضَر، وعليها احململ ". والكاهل: احلاِرُك، وهو ما بني الكتفنِي. قال النيب صلى هللا عليه وسلم: " مَتيٌم ك
د بن خزمية، وهم قتلة أىب امرئ القيس. واكتهل، أي صار كهال. ل: أبو قبيلة من أسد، وهو كاهل بن أسوكاه

 واْكتَـَهَل النباُت، أي متَّ طولُُه وظهر نوره. وكنهل ابلكسر: اسم موضع أو ماء.
فأْضحى َيُسحُّ املَاء الَكنَـْهَبُل والَكنَـْهُبُل، بفتح الباء وضمِ ها: ضرٌب من الشجر. قال امرؤ القيس:  ]كهبل[

  والنون زائدة.من كلِ  ِفيَقٍة َيُكبُّ على اأَلْذقاِن َدْوَح الَكنَـْهَبلِ 
 يه.الكوالن ابلقتح: نبت، وهو الرَبِْديُّ. وَتَكوََّل القوُم على فالٍن: جتمعوا عل ]كول[
وَمكياًل أيضا، وهو شاذ الن املصدر من الَكْيُل: امِلكياُل. والَكْيُل: مصدُر كْلُت الطعاَم َكْياًل وَمكااًل  ]كيل[

 ال، وقد قيل مكيل عن االخفش.فعل يفعل مفعل. يقال: ما يف برك مك

(5/1814) 

 

واالسم الكيَلُة، ابلكسر. يقال: إنَّه حَلَسُن الكيَلِة، مثاُل اجلِْلَسِة والرِكبِة. ويف املثل: " َأَحَشفاً وسوَء كيَلٍة " أي 
 وأن تسئ ىل الكيل. ويقال: كلته، مبعىن ِكْلُت له. قال تعاىل: )وإذا كالوُهْم( أي كالوا أجتمُع أن تعطيين َحَشفاً 

خْذُت منه. يقال: كاَل املعطى واكتاَل اآلِخُذ. وِكيَل الطعاُم على ما مل يسم  فاعله، وإْن هلم. واْكتَـْلُت عليه: أ
نهم من يقول: كول الطعام وبوع املتاع شئَت ضمْمَت الكاف. والطعام مكيل ومكيول، مثل خميط وخميوط. وم

الساكنة ال تكون بعد حرف  ( واصطود الصيد، واستوق ماله، بقلب الياء واوا حني ضم ما قبلها، الن الياء1)



مضموم. وكايلته وتكايلنا، إذا كاَل لَك وكْلَت له، فهو ُمكاِيٌل بال مهٍز. وقوهلم: " ال َتكاُيَل ابلَدِم " أي ال جيوز 
ًا. َل إال أثَرك، وال تعترُب فيه املُساواُة يف الفضل إذا مل يكن َغرْيُُه. وكاَل الَزْنُد يكيُل، إذا مل خُيرِج انر أن تقتُ 

 ( : مؤخَُّر الصفوِف. وىف2والَكيُّوُل )
_________ 

 ( التكملة من املخطوطة.1)
 ( مشدد الياء كعيوق.2)

(5/1814) 

 

فا يقاتل به، فقال له: "  عليه وسلم وهو يقاتل العدو فسأله سياحلديث أن رجال أتى رسول هللا صلى هللا
فلعلك إن أعطيتك أن تقوم يف الكيول " فقال: ال. فأعطاه سيفا، فجعل يقاتل به وهو يرجتز، ويقول: إىن 

( وإمنا سكن الباء يف أضرب 1يف الكيول أضرب بسيف هللا والرسول )امرؤ عاهدين خليلي أن ال أقوم الدهر 
 مقلوٌب منه. احلركات. وتكلَّى الرجُل، أي قام يف الكيُّول. واألصل تَكيََّل، وهو لكثرة

 فصل الالم
، وأْصلها َعل ، والالم يف أو هلا زائدة. قال الشاعر ) ]لعل[ ( : يَقوُل أانٌس َعلَّ جَمْنوَن عامٍر 2لَعل  كلمُة َشكٍ 

 ىن أفعل، مبعىن.َيروُم ُسلو ٍا قـُْلُت إىن ملابيا ويقال لعلى أفعل ولعل
 الليُل واحد مبعىن مَجْع، وواحدته ليلة مثل ]ليل[

_________ 
 ( بعده:1)

 جد هبلولضرب غالم ما
 ( هو جمنون بىن عامر.2)

(5/1815) 

 

مترة ومتر. وقد مجع على ليال فزادوا فيها الياَء على غري قياس. ونظريه أهٌل وأهاٌل. ويقال: كان األصل فيها 
َلية. وليٌل أْلَيٌل: شديُد الظلمة. قال الفرزدق:لَيالٌة فحذفت،   ألنَّ تصغريَها لُيَـيـْ

ئٌل، مثل قولك ِشْعٌر شاعٌر يف التأكيد. الكسائي: عاملُتُه ٌة َلْيالُء وليٌل ال( * وليل1والليُل خُمَْتِلَط الَغياِطِل َأْلَيُل )



واجلمع ليال. قال الراجز: مل أر يف صواحب النعال ُماليـََلًة، كما تقول: ُمياَوَمًة من اليوم. وليلى: اسم امرأة: 
حلبارى. وقد كروان، والنهار ولد االالبسات البدن احلواىل شبها لليلى خرية اللياىل وذكر قوم أن الليل ولد ال

 ( : وذكر االصمعي يف كتاب الفرق النهار، ومل يذكر الليل.2جاء ذلك يف بعض االشعار )
_________ 

 ( صدره:1)
 وخاثره يرد عليهمقالوا 

 ( هو قوله: أكلت النهار بنصف النهار وليال أكلت بليل هبيم2)

(5/1815) 

 

 فصل امليم
ُهُه وَشبَـُهُه مبعىًن. والعرب تقول: هو ُمثـَْيُل هذا،  ]مثل[ ِمْثَل: كلمة تسوية. يقال: هذا ِمثُلُه وَمَثلُه كما يقال ِشبـْ

ه به حقرٌي كما أنَّ هذا َحقرٌي. واملَثُل: ما ُيضرب به من األمثال. ومثل الشئ وهم ُأَمْيثاهُلُْم: يريدون أنَّ املَُشبَّ 
اُش، واجلمع ُمُثل، وإن شئت خفَّفَت. وامِلثاُل معروٌف، واجلمع أمثلٌة وُمُثٌل. وَمثَـّْلُت أيضا: صفته. واملثال: الِفر 

( بني يديه 1ُل: الصورَُة، واجلمع التماثيُل. ومثل )له كذا متثياًل، إذا صوَّرت له ِمثاَله ابلكتابَِة وغريها. والِتْمثا
ة: ماثلة. ومثل، أي لطأ ابألرض، وهو من األضداد. وقال ُمثواًل، أي انتصَب قائماً. ومنه قيل ملَنارَِة املسرج

(2: ) 
 ( *3رسوم فمنها مستبني وماثل )

_________ 
 ( من ابب دخل.1)
 ( يف نسخة زايدة " زهري "2)
 ( صدره:3)

 ل منها أهلها وخلت هلا:حتم

(5/1816) 

 



)*( واملستبني: األطالُل. واملاثُل: الُرُسوُم. وَمَثَل به مَيُْثُل َمْثاًل، أي َنكََّل به. واالسم املُثْـَلُة ابلضم. وَمثََّل 
يقال: أْمثَل ابلقتيل: جدعه. واملثلة بفتح امليم وضم الثاء: العقوبة، واجلمع املثالت. وَأْمثـََلُه: جعله ُمثْـَلًة. 

قتله قَودًا. ويقال للحاكم: َأْمِثْلين، وَأِقصَّين، وَأِقْدين. وفالٌن أمثُل بين فالٍن، أي أدانهم  السلطاُن ُفالانً، إذا
للخري. وهؤالء أماثُل القوِم، أي خيارُهم. وقد َمُثل الرجُل ابلضم َمثالًة، أي صار فاضاًل. واملثلى: أتنيث 

قْـَبَل. ومتثل هبذا البيِت وهذا البيَت مبعىًن. وامتثل االقصى. ومتاثل من ِعلَِّتِه، أي أَ االمثل، كالقصوى أتنيث 
أمره، أي احتذاه. قال ذو الرمة يصف احلمار واالتن: رابع هلا مذ أورق العود عنده مخاشات ذحل ما يراد 

 امتثاهلا
 اًل. وأجمل العمل يده.يقال أيضاً: جمََِلْت يُده ابلكسر جمََ جَمََلْت يُدُه مَتُْجُل جْماًل، أي تـَنَـفََّطْت من العمل. و  ]جمل[

(5/1816) 

 

ا املَْجُل، أي مُمتلئًة كامتالء اجملل.  وجاءت االبل كأهنَّ
املَْحُل: اجلَدُب، وهو انقطاع املطر ويبس االرض من الكالء. يقال: بلٌد ماِحٌل، وزماٌن ماحٌل، وأرض  ]حمل[

لد سبسب وبلد سباسب، وأرض جدبة وأرض جدوب، يريدون ابلواحد اجلمع. حمل وأرض حمول، كما قالوا: ب
َلْت. قال ابن السكيت: َأحْمََل البلُد فهو ما حل، ومل يقولوا ممحل. ورمبا جاء ذلك يف الشعر. قال وقد َأحمَْ 

حْمََل القوُم: أجدبوا. واملَْحُل: املكُر حسَّان بن اثبت: إمَّا تـََرْي رأسي تـََغريََّ لونُه مشََطاً فأصَبَح كالثغاِم املُْمِحِل وأَ 
 ، إذا سعى به إىل السلطان، فهو ما حل وحمول.( . به1والكيد. يقال: حَمََل )

_________ 
( حمل، مثلثة احلاء، حمال وحماال: كاده بسعاية إىل السلطان. قاله اجملد. وقال: وىف كالم على رضى هللا عنه. 1)

" أي فتنا يطول شرحها. وليس حبديث كما تومهه اجلوهرى. وال " أمور "  " إن من ورائكم أمورا متماحلة
 فع كما غريه.ابلر 

(5/1817) 

 

( ". واملُماَحَلُة: املماكرة واملكايدة. ومَتَحََّل، أي احتال، فهو ُمَتَمحِ ٌل. 1وال جتعله ماحاًل ُمَصدَّقاً )ويف الدعاء " 
ُمتماحل، أي بعيُد ما بني الطَرفني. ويف احلديث " أموٌر ُمتماحلٌة "  ورجٌل متماحٌل، إذا كان طوياًل. وَسْبَسبٌ 

َث بـَْوِشيٍ  َشَفْينا ُأحاَحُه َغداتَِئٍذ ذي َجْرَدٍة ُمتماِحِل فهو من صفة أي فْت يطول أمرها. وقول أىب ذؤيب: وَأْشعَ 



( : يردن والليل مرم 2. وقال محيد االرقط )َأْشَعَث. واملَحاُل واملَحاَلُة: الَبَكَرُة العظيمُة اليت تستقي هبا االبل
 أيضا: الفقارة.( ورد احملال قلقت حماوره واحملالة 3طائره مرخى رواقاه هجودا سامره )

_________ 
( قال يف املختار: قلت: كأن الضمري يف " جتعله " للقرآن، فإنه جاء يف احلديث عن ابن مسعود رضى هللا 1)

فع، وما حل مصدق، جعله ميحل بصاحبه إذا مل يتبع ما فيه، أي يسعى به إىل عنه: إن هذا القرآن شافع مش
 ق.هللا تعاىل. وقيل معناه: وخصم جمادل مصد

 ( من املخطوطة.2)
 ( من املخطوطة أيضا.3)
 (5 -صحاح  - 229)

(5/1817) 

 

ليال. وقال: ما ذقت ثفال واملمحل، بفتح احلاء مشد دًا: اللنُب الذي ذهبت عنه حالوُة احلََلب وتغريَّ طعمه ق
 منذ عام أول إال من القارص واملمحل

املدل، بكسر امليم: الرجل اخلفى الشخص، القليُل اللحِم، ابلدال والذال مجيعاً. ومَتَدََّل ابملنديل: لغة  ]مدل[
 :يف تـََندَّلَ 
، وكذلك إذا مل يقدر رجٌل ِمْذٌل، أي صغري اجلث ِة، مثل ِمْدٍل. وامِلْذُل: الباِذُل ملا عنده  ]مذل[ من مال أو ِسرٍ 

ولقد أروُح إىل الِتجاِر ُمَرجَّاًل َمِذاًل مبايل لَيِ ناً أجيادي يقال: َمَذْلُت  على ضبط نفسه. قال األسود ابن يـَْعُفر:
َمِذَلُت بسرِ ي َمْذاًل، أي َقِلْقُت به وَضِجْرُت حىتَّ أفشيُته. وكذلك املََذُل ابلتحريك. وقد  ِبِسرِ ي، أْمُذُل ابلضم،

 ، أي َخِدَرْت. وأنشد أبو زيد:ابلكسر. وَمِذْلُت من كالمه: قلقُت. وَمِذَلْت رِجلي أيضاً َمَذالً 

(5/1818) 

 

( واالْمِذالُل: االسرتخاُء والفتوُر. واملََذل 1وإن مذلت رْجلي َدَعْوُتك أْشَتفي بدعواِك من َمِذٍل هبا فيهوُن )
 أم لذي ال يـََتقارُّ وهو ضعيٌف. قال الراعي: ما ابُل َدفِ َك ابلِفراِش َمذيال أقًذى بعيِنكَ مثله. واملَذيُل: املريض ا

 أردت رحيال
 املَُمْرَجُل: ضرٌب من ثياب الَوْشِي. قال العجاج: ]مرجل[



 ِبِشَيٍة َكِشَيِة املَُمْرَجِل * قال سيبويه: ُمراِجُل ميمها من نفس احلرف، وهي ثياب الوشى.
 ( :2َلُه ابلطنِي وغريه، أي لطخه. وقال )ْرطَ مَ  ]مرطل[

 ممغوثة أعراضهم ممرطله
 قال ملسيل املاء مسل ابلتحريك.ابن السكيت: ي ]مسل[

_________ 
 ( يف اللسان:1)

 بذكراك من مذل هبا فتهون
 ( صخر بن عمرية.2)

(5/1818) 

 

 ِوعاٍء خوٍص أو غريه حىتَّ يـَْقطَُر ماؤُه. والذي املَْصُل معروف. وَمَصَل األِقُط: َعِمَلُه، وهو أن جتعله يف ]مصل[
. وَمَصلَ 1ه املُصاَلُة )يسيُل من اجلُْرُح، أي سال منه شئ يسري. وحكى  ( . واملُصاَلُة أيضاً: ُقطارَُة احُلبِ 

اِصاًل. االصمعي: مصلت اسُتُه، إذا قطرت. وأعطاه عطاًء ماصاًل، أي قلياًل. وإنَّه لَيْحُلُب من الناقِة لبناً م
 ( يعاتب امرأته: َلَعْمري لقد َأْمَصْلِت مايلَ كله وما2وأْمَصَل ماَلُه، أي أفسَدُه وصرَفُه فيما الخري فيه. وقال )

سست من شئ فربك ما حقه وأمصلت املرأة، أي ألقْت ولدها وهو ُمْضَغٌة. وأْمَصَل الراعي الغنَم، إذا حلبها 
 مِمْصاٌل، وهي اليت يصري لبنها ُمتَـَزيِ اًل قبل أن حيقن.واستوعَب ما فيها. وشاٌة مُمِْصٌل و 

_________ 
 ( بعده. * كما تالث يف اهلناء الثمله1)
 ( الكاليب.2)

(5/1819) 

 

( إذا ضربتها وَمددهتا لَِتطَول. وكلُّ ممدوٍد مَمْطوٌل، ومنه اشتقاُق املَْطِل 1َمطَْلُت احلديَدة أْمطُُلها َمْطاًل ) ]مطل[
 واملُماطََلُة يف املكافحة. ِن، وهو الَليَّاُن به. يقال: َمطََلُه وماطََلُه حبقِ ِه.ابلَديْ 

معلت الشئ معال، إذا اختلسَتُه. واملَْعُل: السرعُة يف السري. وَمَعَلين عن حاجيت وأْمَعَلين، أي أْعَجَلين.  ]معل[
ته لَّْت ُخْصَيتاُه. وَمَعْلُت أمَرَك، أي َعِجْلُت به وقطعأبو عمرو: َمَعْلت احلماَر وغريه َمْعاًل، وهو ممعوٌل، إذا اْستُـ 



 وأفسدته. ويقال: ال " مُتِْعلوا رِكاَبُكم " أي ال تقطعوا بعضها من بعض.
 ( مَيَْغُل َمَغاًل، إذا أكَل الرتاَب مع البقل فاشتكى بطنه. يقال2َمِغَل الدابَّة ابلكسر ) ]مغل[

_________ 
 مطله وماطله حبقه.( من ابب نصر. وكذلك 1)
 ( من ابب منع وفرح.2)

(5/1819) 

 

به مغلة شديدة. ويكوى صاحب املغلة ثالث لذعات ابمليسم خلف السرة. وأمغل القوم، أي مغلث إبلهم. 
َتُج يف السنة مرَّتني. وقد  أْمَغَلْت غنُم فالن، إذا كانت تلك حاهلا. وهي غنٌم ِمغاٌل. واملغلة: النعجة أو العنُز تـُنـْ

َننْيِ هَبَْكَنٌة َراي    الَرواِدِف مل مُتِْغْل أبوالِد وقال أبو عمرو: املُْمِغُل: اليت حتمُل قبَل قال الُقطامي: بيضاء حَمْطوَطة املَتـْ
طان، أي َوشى يب. وَمَغل فالٌن بفالٍن عند فالٍن، ِفطاِم الصيبِ  وتلُد كلَّ سنٍة. ويقال: أْمَغَل يب فالٌن عند السل

 يه مَيَْغُل َمْغاًل، وإنه لصاحب مغالة.إذا وَقع ف
املُْقُل: مَثَُر الَدْوِم. واملُْقَلُة: َشْحَمُة العنِي اليت جتمُع البياَض والسواد. أبو عبيد: املقل ابلفتح: النظر.  ]مقل[

غمسه. وىف و: مقتله: نظرُت إليه مبُْقَليت. وَمَقَلُه يف املاء مقال: يقال: ما مقلته عيىن منذ اليوم. أبو عمر 
 يفاحلديث: " إذا وقع الذابب يف الطعام فامقلوه، فإن 

(5/1820) 

 

أحد جناحيه مسا وىف اآلخر الشفاء، وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ". واملقلة ابلفتح: َحصاة الَقْسِم اليت تُلقى 
فاِوِز. وقال: َقَذفوا َسيِ َدُهْم يف َوْرَطٍة اِء ليُـْعَرَف قدُر ما ُيْسقى كلى واحد منهم، وذلك عند قلَّة املاء يف املَ يف امل

ك وأما الىت يف حديث ابن مسعود يف مسح احلصى، قال: " مرة وتركها خري من مائة َقْذَفَك املقلة وسط املعرت 
الرجل على عينه ونظره كما يريد. ويقال للرجلني: مها يتماقالِن، إذا انقة ملقلة "، أي من مائة انقة خيتارها 

 ا يف املاء.َتغاطَّ 
َمَكَلِت البئُر، أي قلَّ ماُؤها واجتمع يف َوسطها. فإذا اجتمع فيها قلياًل قلياًل إىل وقِت النَـْزِح الثاين  ]مكل[

 يَِّتَك، أي مَجََّة رَِكيَِّتَك. والبئر مكول، واجلمع مكل.فاسم ذلك املاء َمْكَلٌة، وُمْكَلٌة. يقال: أعطين َمْكَلَة رَكِ 
 ( ، إذا سئمَتُه. واْسَتْمَلْلُتُه كذلك. وقال1ومللت منه أيضاً َملاًل وَملًَّة وَمالَلًة ) ئ ابلكسر،مللت الش ]ملل[



_________ 
 ( ومالال عن القاموس.1)

(5/1820) 

 

وامرأٌة  ( وذو َملٍَّة.1لٌّ وَملوٌل وَملوَلة )ال يسَتِملُّ وال َيْكرى جُماِلُسها وال مَيَلُّ من الَنْجوى ُمناجيها ورجٌل مَ 
( وأمله وأمل عليه، أي أْسَأَمُه. يقال: أَدلَّ 2 لذو َملٍَّة َيْطرُِفَك األْدىن عن االبعد )َملوَلٌة. وقال: إنََّك وهللاِ 

إذا ِخطته اخلِياَطَة فَأَملَّ. وأمل عليه أيضا، مبعىن أمي. يقال: أْمَلْلُت عليه الكتاب. وَمَلْلُت الثوَب ابلفتح، 
َزَة مالًّ واْمتَـلَ األوىل قبل الكف ِ  ْلُتها، إذا َعِمْلتها يف املَلَِّة. واسم ذلك اخلبُز املَليُل واملَْملوُل. . وَمَلْلُت اخلُبـْ

َزًة َملياًل، وال تقل أطعمنا َملًَّة: ألنَّ املَلَّةَ  َز َملٍَّة، وأطعمنا ُخبـْ  الرماُد احلارُّ. قال وكذلك اللحُم. يقال: أطعمنا ُخبـْ
 الشاعر.

_________ 
 وهى ملول.( ومالولة، وماللة. عن القاموس. 1)
( قال ابن برى: الشعر لعمر بن أىب ربيعة. وصواب إنشاده: " عن االقدم ". وبعده: قلت هلا بل أنت 2)

 معتلة يف الوصل اي هند كى تصرمى
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ا ضيفُه يف َملَِّة   ( صلد الندى زاهد يف1أابتك هللا يف أبيات ُمْعَتِنٍز عن املكارم العف والقار ) كلِ  َمْكُرَمٍة كإمنَّ
النَّاِر وقال أبو عبيد: املَلَُّة: احلفرُة نفسها. واملَليَلُة: حرارٌة جيدها الرجل، وهي مُحَّى يف الَعْظم. يقال: به َمليَلٌة 

وملل: اسم  ة.وُمالٌل أيضا ابلضم. وهو يتململ على فراشه ويـََتَملَُّل، إذا مل يستقر من الوجع، كأنه على مل
موضع. وطريق ممل، أي حلب مسلوٌك. ومرَّ فالن مَيَْتلُّ، إذا مرَّ مرًّا سريعاً. وامِللَُّة ابلكسر: الدين والشريعة. 

 وامللمول: امليل الذى يكتحل به.
د نشاملاُل معروف، وتصغريه ُمَوْيٌل. والعامة تقول: مويل بتشديد الياء. ورجٌل ماٌل، أي كثري املال، وأ ]مول[

 أبو عمرو
_________ 

 ( يف نسخة زايدة قبله: ال أشتم الضيف إال أن أقول له أابتك هللا يف أبيات عمار1)
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َنداُه كلُّ داٍن وجاِنِب وماَل الرجُل مَيوُل ومَياُل َمْواًل وَمُؤواًل، إذا صار ذا مال. إذا كان مااًل كان مااًل ُمَرزًَّأ وانَل 
 وموله غريه. وزعم قوم أن املول العنكبوت، الواحدة مولة. وأنشد: ومَتَوََّل مثله.

 عن ثقة.( * ومل أمسعه 1مالى من املاء كعني املوله )
ه: أَْنَظَرُه ومهَّله مَتْهياًل. واالسم املُْهلة ابلضم. واالْسِتْمهاُل: االستنظاُر. املََهُل ابلتحريك: التؤَدُة. وأمهل ]مهل[

د. وامْتَهلَّ امتِْْهالاًل، أي اعتدل وانتصب. واالمتِْْهالُل أيضاً: سكوٌن وفتوٌر. وقوهلم: َمْهالً ومَتَهََّل يف أمره،   أي اأتَّ
ي موحَّدٌة مبعىن أْمِهْل. فإذا قيل لك َمْهاًل قلت: ال مهَل وهللا. اي رُجُل، وكذلك لالثننِي واجلمِع واملؤنَِّث. وه

 يئاً. قال الكميت:وتقول: ما مهٌل وهللا مبُْغِنَيٍة عنك ش
 أقول له إذا ما جاد مهال *

_________ 
 ( قبله من نسخة:1)

 حاملة دلوك ال حمموله:

(5/1822) 

 

* وما مهل بواعظة اجلهول * وقوله تعاىل: )يغاثوا مباء كاملهل( ، يقال: هو النحاُس املُذاُب. وقال أبو )*( 
ُل أيضاً: الَقْيُح والَصديُد. ويف حديث أيب بكر: " اْدِفنوين يف ثـَْويَبَّ عمٍرو: املُْهُل: ُدْرِديُّ الَزْيِت. قال: واملُهْ 

ا مها للمهل والرتاب ".  هذين، فإمنَّ
املَْيُل: املََيالُن. يقال: ماَل الشئ مييل مماال ومميال، مثل معاب ومعيب، يف االسم واملصدر. وماَل عن  ميل[]

فمال. وامليل ابلتحريك: ما كان ِخْلَقًة. يقال منه رجٌل َأْمَيُل العاِتِق،  احلقِ ، وماَل عليه يف الظُْلم. وأماَل الشئ
ذي ال سيَف معه، على أفعل. واأَلْمَيُل: الذي ال يستوي على الَسرج. قال جرير: مل يف ُعُنِقِه َمَيٌل. واأَلْمَيُل: ال

 من الَرْمِل: الُعقدُة الضخمُة، والشجرة يركبوا اخليل إال بعد ما هرمرا فهم ثِقاٌل على أكتاِفها ميُل واملَْيالءُ 
 هن على أهدافها كثبالكثرية الفروع أيضا. قال ذو الرمة: ميالء من معدن الصريان قاصية أبعار 

(5/1822) 

 



ميالء، موضعه خفض النه من نعت أرطاة يف قوله: فبات ضيفا إىل أرطاة مرتكم من الكثيب هلادف وحمتجب 
متاُياًل. واْستماَلُه واْسَتماَل بقْلبه. والَتمييُل بني الشيئني: كالرَتجيح بينهما. وامِليُل من  ( ومتايل يف ِمْشَيِتهِ 1)

هى مد البصر. عن ابن السكيت. وميل الكحل، وميل اجِلراَحة، وميُل الطريق. والفْرَسُخ ثالثة األرض: ُمنت
 أميال.

 فصل النون
ه محل ينهض به. يقال ينهُض برأسه إىل فوق، مثل الذي يعدو وعلي أبو عبيد: النَأالُن: َمْشُي الذي كأنَّه ]أنل[

 رجل نـَُؤول وضبٌع نـَُؤول، إذا فعلَت ذلك.
 لَنبُل: السهام العربية. وهي مؤنتة ال واحد هلا من لفظها. وقد مجعوها على نبال وأنبال. قال الشاعرا ]نبل[

_________ 
 ( يف مجهرة أشعار العرب: " ومرتقب ".1)
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 وكنت إذا رمْيت ذوي سواٍد أبنْباٍل َمَرْقَن من الَسواد والنبَّال، ابلتشديد: صاحُب النبل. قال امرؤ القيس:
البن  ( * يعىن وليس بذى نبل. وكان الوجه أن يقول: وليس بنابل، مثل1وليس بذى سيف وليس بنبال )

شديد. والفعل الِنبالة ابلكسر. والنابل: احلاذُق واتمر. والنابل: الذى يعمل النبل، وكان من حقه أن يكون ابلت
( 3( : قوم أفواقها وترصها )2ٌن انبٌل وابن انبل، أي حاذٌق وابن حاذٍق. وأنشد االصمعي )ابألمر. يقال فال

 ما انتَـَبَل نْبله إال أبخرٍة، أي ما انتَـَبه له وما ابىل به. قالأنبل عدوان كلها صنعا أي أعلمهم ابلنبل. ويقال: 
َله، ونباله، ونبالته، ونبالته.  يعقوب: وفيها أربُع لغات: نبـْ

_________ 
 ( يف نسخة أول البيت:1)

 وليس بذى رمح فيطعنىن به
 ( لذى االصبع العدواين.2)
 ( يف اللسان:3)

 ترص أفواقها وقومها:

(5/1823) 



 

نبيٌل، واجلمع نَبٌل ابلتحريك، مثل كرمي  والنبلة ابلضم: العطية. والنُـْبل: الَنبالة والفضل. وقد نُبل ابلضم فهو
طن اضِطماُر والنَبل: ال بشر: نبيلة موضع احلجلنْي َخْوٌد ويف الكشحنْي والبوكرم. والنبل أيضا: الكبار. ق

( يقول: أأفرح 1الصغار أيضاً، وهو من األضداد. وقال: أفرح أن ُأْرزََأ الِكَراَم َوَأْن ُأوَرَث َذْودًا شصائصا نبال )
صغار االبل وقد رزئت بكبار الكرام. وبعضهم يرويه: " شصائصا نبال " ابلضم، يريد مجع نبلة، وهى ب

 اء. وىف احلديثالعظيمة. والنبل: حجارة االستنج
_________ 

َتين هبا كذابً َجْزٌء فالقيت مثلها عجال الشصائص: الىت ال ألبان هلا. قال ابن برى: 1) ( قبله: إن كنَت َأْزنـَنـْ
ر حلضرمي بن عامر. والنبل يف الشعر: صغار االجسام. قال أبو عبيدة: وبعضهم يقول: النبل. قال ابن الشع

 غرف. واحملدثون يفتحون النون والباء كأنه مجع نبيل يف التقدير. عن اللسان.االثري: واحدهتا نبلة كغرفة و 
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لنبل ابلفتح. يقال: مسيت بذلك لصغرها. وانبلته فنبلته، )*( " اتقوا املالعن وأعدوا النبل " واحملدثون يقولون ا
نـَْباًل ابلفتح، إذا رَمْيته ابلنَـْبِل. إذا كنَت أجوَد نْباًل منه. وقد يكون ذلك يف النُـْبِل أيضاً. ونبْلُت فالانً أنبُـُله 

لعيس وانبالها ونَبلت اإلبل، أي قمُت مبصلحتها، وكذلك إذا سقتها سوقا شديدا. وقال الراجز: ال أتوى ل
فإهنا ما سلمت قواها بعيدة املصبح من ممساها واستنبلىن فنبْلُته، أي انولته نـَْباًل. ويقال: نبِ ْلين حجارَة 

ِطنْيها. ونبَـْلُت فالانً بطعامي: انولُته شيئاً بعد شئ. وتقول: هذا رجل متنبِ ل نْبله، إذا كان معه ستْنجاء أي أعاال
تكلََّف النُـْبل. وتنب ل، أي أخذ األْنبل فاألنْبل. وتنبََّل البعرُي، أي مات. قال ابن االعرايب: نْبل. وتنبَّل أيضاً، أي 

 جليفة. والتنبال: القصري.. والَنبيلة: اوتنبَّل اإلنسان أيضاً وغريه

(5/1824) 

 

َتَل لألمر: استعدَّ له. والَنتل: جَ  ]نتل[ َتَل من الصف، إذا تقدم أصحابه. واستَـنـْ ذٌب إىل قُدٍم. والنْتُل اْستَـنـْ
قال األعشى يصف َمفازة: ال يتَنمَّى هلا يف النَتُل ابلتحريك مثله. أيضاً: بيُض الَنعام مُيأل ماًء فُيدَفُن يف املفازَِة. و 

 القْيظ يـَْهبطُها إال الذين هلم فيما أتـَْوا نـََتُل وأما قول أيب النجم:
بد الضخم: وانتل، بفتح التاء: اسم رجل من العرب. أبو عمرو: تناتل يُطفَن َحوَل نَتٍل وْزواِز * فيقال هو الع



 ض.النْبُت، أي التفَّ وصار بعضه أطوَل من بع
النثَلة: الدرُع الواسعة، مثل النثرة. ابن السكيت: يقال قد نثل درعه، أي ألقاها عنه. وال يقال نثرها.  ]نثل[

َتثْلُتها، إذا استخرجَت تراهَبا. وتقول: حفرُتَك والنثيلة مثل النبيثِة، وهو تراب البئر. وقد نثَ  لُت البئَر نـَْثاًل وانـْ
 ثيُل: الَرْوُث. قال االمحر: يقال لكلنَثٌل، ابلتحريك، أي حمفورة. والن
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 حافر ثل ونثل، إذا راث. وقال الشاعر يصف برذوان:
ا فيها من النْبل، وكذلك إذا نفْضَت ما يف ( * ونثلت كنانيت، إذا استخرجَت م1مثل على آريه الروث منثل )

 من الزاد. وتناثل الناس إليه، أي انصبوا. اجلراب
النْجل: الَنْسل. وجَنَله أبوه، أي َوَلدُه. يقال: قبَّح هللا انجلْيه. وفرٌس انجل، إذا كان كرمي النجل. وجنل  ]جنل[

ه. ، أي ترمي به وتدفعه. وجنَله، أي طعنه فأوسع شق( أي رمى به. والناقُة تنُجل احَلصى مبنامِسِها جنالً 2الشئ )
وجنْلُت اإلهاب، إذا شققت عن ُعرقوبـَْيه مجيعاً مث سلخته، كما َيسلخ الناُس اليوَم. وهو إهاُب َمْنجوٌل. وجَنلت 

 األرض: اخضرَّت. وجنْلت الرجَل جنَلة، إذا ضربته مبقدم رجلك
_________ 

 ( صدره:1)
 أنه ثقيل على من ساسه غري

 ( من ابب نصر.2)
 (5 -صحاح  - 230)

(5/1825) 

 

فتدحرج. يقال: " من جَنََل الناَس جنلوه " أي من شارَّهم شارُّوه. ويقال: استنجل املوضُع، أي كُثر به الَنْجُل، 
ف ء َيْظَهُر من األرض. والنجيل: ما تَكسََّر من ورق اهلَْرم، وهو ضرب من احلمض. قال أبو خراش يصوهو املا

 ماء آجنا:
. والَنَجُل ابلتحريك: َسعُة له عرمض مستأسد وجنيل * والنواجل من اإلبل: اليت ترعاه. وامِلْنَجُل: ما حُيْصد به

( . وطعنٌة جَنْالُء، أي واسعة بيِ نة الَنَجِل. وِسناٌن ِمْنجل، 1مع جُنل )شقِ  العني. والرجُل أجنُل والعنُي جنالُء، واجل



والصحصحان االجنل، هو الواسع. وجنلت الشئ، أي استخرجته. واالجنيل: كتاب عيسى أي واسُع الطعنِة. 
 ويذكر. فمن أنث أراد الصحيفة، ومن ذكر أراد الكتاب. عليه السالم، يؤنث

 : الدبـُْر، يقع على الذكر واألنثى، حىتَّ تقول يعسوب.النْحُل والنْحَلةُ  ]حنل[
_________ 

 مع جنل وجنال.( جنل، كفرح، فهو أجنل. واجل1)

(5/1826) 

 

 والنحل: الناحل. وقال ذو الرم ة:
الُنْحُل: ابلضم: مصدر قولك حَنَْلُتُه من الَعِطيَِّة أحْنَُله حَناًل. والنحلى: ( * و 1فَياٍف َيَدْعن اجلَْلَس حَنْاًل قَتاهُلا )

ها. ويقال من غري أن أتخذ العطية، على فعلى. وحنلت املرأة مهرها عن طيب نفٍس من غري مطالبٍة، أحَنلُ 
ل حنلُتها كذا وكذا، فتُحدَّ ِعَوضاً. يقال: أعطاها َمهَرها حِنلًة، ابلكسر. وقال أبو عمرو: هي التسِمَيُة أن تقو 

( وأحنله اهلمُّ، وحِنل 2الصداَق وتبيِ نه. والِنحلُة أيضاً: الَدعوى. والُنحول: اهلُزاُل. وقد حَنَل ِجْسمه يـَْنَحُل )
يضاً ابلكسر حُنواًل. والفتُح أفصُح. ومَجٌل انِحٌل: َمْهزول. والنواِحل: السيوُف اليت رقَّت ظُباها من كثرة جسُمه أ

 الستعمال. وحنْلُتُه القوَل أحُنُله حَناًل، ابلفتح، إذا أضفَت إليه قواًل قاله غريه وادعيته عليه.ا
_________ 

 ه:( رواه يف مادة )قتل( : " مهاو يدعن ". وصدر 1)
 أمل تعلمي ايمى أان وبيننا

 ( من ابب قطع، وفرح.2)

(5/1826) 

 

وانتحل فالن ِشعر غريه، أو قوَل غريه، إذا ادَّعاه لنفِسه. قال األعشى: فكيف أان وانِتحايل الَقوا يف بعد 
ها ابُن مَحراِء الِعجاِن ( وتَنحَّله مثله. قال الفرزدق: إذا ما قلُت قافَيًة َشرودًا تَنحَّلَ 1املَشيِب َكفى ذاَك عارا )

َتِحُل َمْذهَب كذا وقبيلةَ    كذا، إذا انتسب إليه.وفالٌن يـَنـْ
َنَع  ]خنل[ الَنْخُل والَنخيُل مبعىن، والواحدة خْنلٌة. وقول الشاعر: رأيُت هبا قضيباً فوق ِدْعٍص عليه الَنْخُل أيـْ

. والُكروُم: القَ  الئد. وخَنُل الدقيق: غربلته. والنخالة: ماخيرج منه. والُكروُم فالَنْخل قالوا: ضرٌب من احلُليِ 



: ما يـُْنَخُل به، وهو أحد ما جاء من االدوات على مفعل ابلضم. واملنخل بفتح اخلاء: لغة فيه، مثل واملُْنُخلُ 
 املنصل واملنصل.
_________ 

 ( بعده: وقيدين الشعر يف بيته كما قيد اآلسرات احلماوا1)

(5/1827) 

 

ْتُُه. ورجل انخل الصدر، أي انصح )لشئ: استقْ وانتخلت ا ْلُته: خَتريَّ ( . وبطن خنلة: 1َصْيُت أفَضَلُه. وتـََنخَّ
مكة والطائف. واملنخل، بفتح اخلاء مشددا: اسم شاعر. يقال: " ال أفعله حىت يؤوب املنخل " موضع بني 

ر من هذيل، وهو مالك بن عومير، كما يقال: " ال أفعله حىت يؤوب القارظ العنزي ". واملتنخل: لقب شاع
 أخو بىن حليان بن هذيل.

دلت الدلو، إذا أخرجتها من البئر. والرجل مندل الَنْدُل: النَـْقُل واالختالس. يقال: ندلت الشئ ون ]ندل[
بكسر امليم. وقال يصف ركبا وميدح قوم دارين ابجلود: ميرون ابلدهنا خفافا عياهبم وخيرجن من دارين جبر 

على حني أهلى الناس جل أمورهم فندال زريق املال ندل الثعالب يقول: اندىل اي زريق، وهى قبيلة.  احلقائب
 ندل

_________ 
 ( بعده يف املخطوطة. قال الفزارى: خنلت له نفسي النصيحة إنه عند الضغائن تذهب االحقاد1)

(5/1827) 

 

نه: تندلت ". واملنديل معروف، تقول م( . والعرب تقول: " أكسب من ثعلب 1الثعالب، يريد السرعة )
ابملنديل ومتندلت. وأنكر الكسائي متندلت. واملنديل: عطر يُنسب إىل املَْنَدِل، وهي من بالد اهلند. قال 

( : إذا ما مشْت اندى مبا يف ثياهبا ذكى الشذا واملنذىل املطري والنْيَدالُن، بفتح الدال وقد تضم: 2الشاعر )
( [ . والنودالن: الثداين. واملنودل: الشيخ 3]منخواب ) ب: أنه ال يعرتى إال جباانالكابوس. تقول العر 

املضطرب من الِكرب. وقد نـَْوَدَلْت َخصياُه، أي اسرتختا. األصمعي : مشى الرجُل ُمنَـْوِداًل، أي مشى ُمْسرتخياً. 
 وأنشد:

 ا سال.منودل اخلصيني رخو املشرج * واْنداَل بطُن اإلنسان والدابَِّة، إذ



_________ 
ابن برى: وقيل يف هذا الشاعر: إنه يصف قوما لصوصا أيتون من دارين فيسرقون وميلئون حقائبهم ( قال 1)

 مث يفرغوهنا ويعودون إىل دارين. وقيل: يصف جتارا.
 ( العجري السلوىل.2)
 ( التكملة من املخطوطة.3)

(5/1828) 

 

 ( :1قال )ابلضم فهو َنْذٌل ونذيٌل، أي خسيس. و الَنذاَلُة: الَسفالُة. وقد َنُذَل  ]نذل[
 (2أقيدر حمموز القطاع نذيل )

جلمع األْنزاُل. والنُـْزُل أيضاً: الرْيع. يقال: َطعاٌم كثري النُـْزِل والنَـَزِل ابلتحريك. النُـْزُل: ما يُهيَّأُ للنزيِل، وا ]نزل[
 من أدىن مطِر لصالبتها. وقد نِزَل ابلكسر. وحظٌّ نِزٌل، وأرٌض نزِلٌة ومكاٌن نِزٌل، بنيِ  النزالِة، إذا كانت تسيلُ 
، أي مناِزهِلم. وقال الفراء: الناُس على نزالهتم، أي على أي جُمتِمع. ابن األعرايب: َوَجْدُت القوَم على َنزالهِتم

َليت َميٍ  سالٌم علْيكما هِل استقامتهم، مثل سكناهتم. واملنزل: املنهل والدار. واملْنزِلُة مثله. قال ذو الرم ة: أَمْنزِ 
 اال زمن الالتى مضني رواجع واملنزلة: املرتبة، ال جتمع.

_________ 
 .( أبو خراش اهلذىل1)
 ( صدره:2)

 منيبا وقد أمسى يقدم وردها:

(5/1828) 

 

َزُل، بضم امليم وفتح الزاي: اإلنزاُل. تقول: أنزِْلين  منزاًل ُمباركاً. واستنزل فالن، أي ُحطَّ عن مرتبته. واملُنـْ
َزُل بفتح امليم والزاي: النزول، وهو احللوُل. تقول نَزْلُت نزواًل وَمنزاًل. وقال: أإن ذكرتك الدار منزهلا مُجُْل واملن

بَكْيَت َفَدمَع العنِي ُمنحدٌر َسْجُل نصب املنَزل ألنه مصدر. وأنَزلُه غريه واْستنَزله مبعىن. ونزَّله تنزياًل. والتنزيُل 
( بقوله: ولِنْعَم 1مثل قطاِم، مبعىن انِزْل. وهو معدوٌل عن املُنازَلة، وهلذا أن ثه الشاعر )اً: الرتتيب. وَنزاِل، أيض

َحْشِو الِدرع أنَت إذا ُدِعَيْت نزاِل وجلَّ يف الُذْعِر والنزاُل يف احلرب: أن يَتنازل الفريقان. والتنَـزُُّل: الُنزول يف 



ُل ابلناِس. والُنزالُة ابلضم: ماُء الرجل. وقد أنزَل. ونزل القوم، دة من شدائد الَدهر تنزِ ُمهلة. والنازِلة: الشدي
 إذا أتـَْوا ِمىًن. قال عامر بن الطفيل

_________ 
 ( يف نسخة زايدة: " زهري "1)

(5/1829) 

 

ا نَزلْت إنَّ املَناِزل )*( أانزلة أمساء أم غري انزله أبيىن لنا اي أسم ما أنت فاعله وقال ابن أمحر: وافيت مل ا أاتين أهنَّ
. والنزلُة، كالزكام، يقال به َنزلة، وقد نُزَل. وقوله تعاىل: )وَلَقد رآُه نـَْزَلًة أخرى( مما جتَمُع الَعَجبا أي أَتت ِمىًن 

 حقِ  النزيِل وقوله قالوا: َمرًَّة أخرى. والَنزيُل: الَضيُف. وقال الشاعر: نزيُل القوِم أعُظُمهم حقوقاً " وحقُّ هللا يف
: هو من نزول الناِس بعضهم على بعض. يقال: ما وجدان عندكم تعاىل: )َجنَّاُت الِفْرَدْوِس نـُُزاًل( قال األخفش

 نزال.
الَنْسُل: الَولُد. وتناَسلوا، أي ولَد بعُضهم من بعٍض. وَنَسَلِت الناقة بولد كثري تنسل ابلضم. والَنسوَلُة:  ]نسل[

العسُل إذا ذاَب وفارق   للنسِل. والنسُل، ابلتحريك: اللنُب خيرُج بنفسه من اإلحليل. والَنسيُل:اليت تـُْقَتىن
 الشمع.

(5/1829) 

 

والنسيل والنسال ابلضم: ما سقط من ريش الطائر ووبر البعري وغريه. ويقال: َنَسَل الطائر ريشه ينُسُل وينِسُل 
وكذلك أْنَسَل الطائُر ريشه وأْنَسل ريش بنفسه، يتعدَّى وال يتعدَّى.  . وَنَسَل الوبُر وريُش الطائر( 1َنْساًل )

الطائر، يتعدَّى وال يتعدَّى. وأْنَسَلِت اإلبُل، إذا حان هلا أن تنِسُل وبرها. وأْنَسْلُت القوم، إذا تقدَّمتهم. وَنَسَل 
 سلون( .سرع. وقال تعاىل: )إىل رهبم ينِسُل َنْساًل وَنَسالانً، أي أالثوُب عن الرُجل: سقط. ونسل يف العْدِو ين

 ( :2َفِخٌذ انِشَلٌة: قليلة اللحم. والَنشيُل: حلٌم يُطَبُخ بال تواِبل. قال الراجز ) ]نشل[
 ( *3إن الشواء والنشيل والرغف )

_________ 
 دخل. ( نسل الطائر ريشه من ابب ضرب ونصر. ونسل الريش بنفسه من ابب1)



 ( هو لقيط بن زرارة.2)
 اس االنف للضاربني اهلام واخليل قطف( بعده: والقينة احلسناء والك3)

(5/1830) 

 

َتَشْلُتُه، إذا انتَـَزْعته من ها. وامِلْنَشُل وامِلْنشاُل: حديدٌة يُنشُل هبا وَنَشْلُت اللحَم عن الِقْدِر أَْنُشُلُه ابلضم، وانـْ
 ( .1اخلنصر. وهو يف احلديث )اللحم من الِقدر. واملَْنَشَلُة ابلفتح: موضع اخلامت من 

( . واملنصل واملنصل: 2الَنْصُل: َنْصَل السهم والسيِف والسكِ ني والَرمِح. واجلمع ُنصوٌل، وِنصاٌل ) ]نصل[
السيف. ونصل احلافر: خرج من موضعه. ونصل الشعر يـَْنُصُل ُنصواًل: زال عنه اخلضاُب. يقال: حِلْيٌة انصل. 

فْـَوَق انِصل ". ويقال أيضاً: َنَصَل السهُم، إذا ثبَت منه الَنْصل، ومنه قوهلم: " رماه أبَ وَنَصَل السهُم، إذا خرَج 
نصله يف الشئ فلم خيرج، وهو من األضداِد. وَنصَّْلُت السهم تنصيال: نزعت نصله. وهو كقوهلم: قردت 

 وهو من االضداد. البعري، وقذيت العني، إذا نزعت منه القراد والقذى، وكذلك إذا ركبت عليه النصل:
_________ 

 حديث أىب بكر، قال لرجل يف وضوئه: " عليك ابملنشلة "، يعىن موضع اخلامت.( هو 1)
 ( وزاد يف القاموس " أنصل ".2)

(5/1830) 

 

، أل1وأنصلت الرمح، إذا نزعَت َنْصَلُه ) م كانوا ( وكان يقال لرَجٍب يف اجلاهليَّة: ُمْنِصُل اأَلِسنَِّة وُمْنِصُل اأَللِ  هنَّ
َدما َمضى  بعينزعون األِسنََّة فيه وال يغزون وال يُغرُي بعُضهم على بعض. قال األعشى: تدارََكُه يف ُمْنِصِل اأَلل ِ 

( والِنصيُل: َمْفِصُل ما بني العنق والرأس من حتت اللحَينْيِ. وتـََنصََّل فالٌن من 2غري َدْأداٍء وقد كاَد يـَْعَطُب )
 نصلت الشئ واستنصلته، إذا استخرجته. يقال: اْستَـْنَصَل اهليُف السفا، إذا أسقطته.ذنبه، أي تربأ. وت

انَضَلُه: أي راماه. يقال: انَضْلُت فالانً فـََنَضْلُتُه، إذا غلْبته. وانـَْتَضَل القوُم وتَناَضلوا، أي رموا للَسْبِق.  ]نضل[
فالٍن، إذا تكلََّم عنه بُعْذرِِه ودَفَع. واْنِتضاُل اإلبل:  ومنه قيل: انْتِضلوا ابلكالم واألشعار. وفالٌن يناِضُل عن

 ري.َرْمُيها أبَْيديها يف الس
_________ 



 ( زايدة يف املخطوطة: " وأنصلت اللحم، إذا نصلت خمه ".1)
 ( يف اللسان: " يذهب ".2)

(5/1831) 

 

َتَضْلُت سهماً من الكنانَِة، أي اخرتت.  ونضلة: اسم رجل. وكان هاشم بن عبد وانتضلت رجال من القوم، وانـْ
 مناف يكىن أاب نضلة.

: الناِطُل ابلكسر غري مهموٍز: ُكوٌز كان ُيكاُل به اخلمُر. واجلمع الَنياِطُل. قال أبو ذؤيب: فلو  ]نطل[ األصمعي 
ْيَطُل: والدلو. وقال اأنَّ ما عند ابن جُبَْرَة عندَ  ُلْل هلايت بناِطِل والنـَ  لراجز:ها من اخلمر مل تـَبـْ
ابلَنطوِل، وهو أن جتعل املاء املطبوخ  ( * والنيطل: الداهية. ونطلت رأس العليل1انهبتهم بنيطل جروف )

 ابألدوية يف كوٍز مث تصبه على رأسه قليال قليال.
تَـَعْلُت، إذا احتذيت.النَـْعُل: احِلذاُء، مؤنَـَّثٌة، وت ]نعل[ َلٌة. تقول: نـََعْلُت وانـْ  صغريها نـَُعيـْ

_________ 
 ( بعده:1)

 مبسك عنز من مسوك الريف:

(5/1831) 

 

. ويقال: حلمار الوحش: انِعٌل، لصالبة حافره. ( "1ورجل انعل: ذو نعل. ويف املثل: " َأِطرِ ي فاًنَِّك انِعَلٌة )
َعْلُت ُخفِ ي ودابَّيت، وال يقال: نـََعْلُت. والنَـْعُل: األرٌض الغليظُة، يربق حصاه ال ينبت شيئا. ونـَْعُل السيف:  وأنـْ
ُه أجْل ال وإْن ما يكون يف أسفل َجْفِنِه من حديدٍة أو فضَّة. وقال ذو الرم ة. إىل َمِلٍك ال يـَْنُصُف الساَق نـَْعلُ 

 ( والنَـْعُل: الَعَقُب الذي يُلبس ظهرسية القوس.2كانت ِطوااًل مَحائُِلْه )
_________ 

يضرب للمذكر واملؤنث، واالثنني واجلميع على لفظ ( قال ابن السكيت: أي أدىل فإن عليك نعلني. 1)
معناه اركب االمر الشديد فإنك  التأنيث: الن أصل املثل خوطبت به امرأة فيجرى على ذلك. وقال أبو عبيد:

قوى عليه. قال: وأصله أن رجال قال لراعية له كانت ترعى يف السهولة وترتك احلزونة: أطرى، أي خذى طرر 



 ه، فإن عليك نعلني. قال: أحسبه عىن ابلنعلني غلظ جلد قدميها.الوادي، وهى نواحي
 ( يف اللسان: " ال تنصف الساق " و " طواال حمامله ".2)

(5/1832) 

 

)*( واالنعال: أن يكون البياُض يف ُمؤخَّر الُرْسِغ ممَّا يلي احلاِفَر على األْشَعِر، ال يـَْعدوه وال يستدير. يقال: 
َعَلٌة، إذا فرٌس ُمنَـعَُّل يِد ك ذا ورِْجِل كذا، فإذا جاوز األشاِعَر وبعض األرساِغ واستداَر فهو الَتْخدمي. وَوِديٌَّة ُمنـْ

 رهبا.قُِلَعْت من ُأمِ ها بك
النَـْعَثُل: الذكُر من الِضباع. ونعثل: اسم رجل كان طويل اللحية، وكان عثمان رضى هللا عنه إذا نيل  ]نعثل[

 طول حليته. والنَـْعثـََلُة، مثل النَـْقثـََلِة، وهي ِمشيُة الشيخ.منه وعيب شبه بذلك الرجل ل
فالٌن نَِغٌل، إذا كان فاِسَد الَنَسِب. والعامَّة تقول:  نَِغَل اأَلدمُي ابلكسر، أي فسد، فهو نَِغٌل. ومنه قوهلم: ]نغل[

، أي َضِغَن. يقال: نَِغَلْت نِيَّاهُتُْم، أي فسدتْ  . وبرَأ اجلرح وفيه شئ من نغل، ابلتحريك نـَْغٌل. ونَِغَل قلُبُه عليَّ
 أي فساد. والنغل أيضا: اإلْفساُد بني القوم والنميمة. قال االعشى يذكر نبات االرض:

(5/1832) 

 

 ( ويوما أدميها نغال1يوما تراها كشبه أردية اخلمس )
َلُة الصالِة. والناِفَلُة أيضاً: َوَلُد الولد. وانتفل النَـْفُل والناِفَلُة: َعِطيَُّة الَتَطوُِّع من حيث ال جِتُب، ومنه انفِ  ]نفل[

َت بنا عن جدِ  َمْعرََكٍة ال تلفنا عن َتفى منه وتـََنصََّل، كأنَّه إبداٌل منه. قال األعشى: لئْن ُمنيمن الشئ، أي انْـ 
 دماء القوم ننتفل والنَـَفُل ابلتحريك: الغنيمُة، واجلمع األنفاُل. قال لبيد:

( * تقول منه: نـَفَّْلُتَك تنفياًل، أي أعطيتك نـََفاًل. والتَـنَـفُُّل: التطوع. والنفل أيضا: 2ب ِنا خرُي نـََفْل )إنَّ تـَْقوى رَ 
 (3عر )نبت يف قول الشا
_________ 

( اخلمس ابلكسر: ضرب من برود اليمن. وىف اللسان: " أردية العصب ". ونغل وجه االرض، إذا هتشم 1)
 من اجلدوبة.

 ( صدره:2)



 إبذن هللا ريثى والعجلو
 ( هو القطامى.:3)

(5/1833) 

 

( * ويقال لثالِث لياٍل من الشهر: نـَُفٌل، وهي بعد الُغَرِر. والنَـْوَفُل: البحُر. والنوفل: 1به احلوذان والنفل )
 ( :2الرجل الكثري العطاء. وقال )

 ملحة.( * ونوفل: اسم رجل. والنوفلة: امل3أيىب الظالمة منه النوفل الزفر )
ل الشئ: حتويله من موضٍع إىل موضٍع. والنَـَقُل أيضا: اخلفُّ اخلََلُق، والنَـْعُل اخلََلُق املَرقَـَّعُة. والِنْقُل نق ]نقل[

َقُل ابلفتح )  ( . قال الكميت4ابلكسر مثله يقال: جاء يف نـَْقَلنْيِ له ويف نِْقَلنْيِ له، واجلمع نِقاٌل، وكذلك املَنـْ
_________ 

 استمر هبا احلادى وجنبها بطن الىت نبتها احلوذان والنفليت بتمامه: مث ( الب1)
 ( يف نسخة زايدة: " أعشى ابهلة ".2)
 ( صدره:3)

 أخو رغائب يعطيها ويسأهلا
 - 231( يف القاموس: واملنقل يف بيت الكميت: وصارت أابطحها كاالرين وسوى ابحلفوة املنقل = )4)

 صحاح(

(5/1833) 

 

ن وشبه ابحلفوة املنقل أي يصيب صاحَب اخُلفِ  ما يصيب احلاىف من الرمضاء. وىف ح مثل االريوكان االابط
ال امرأة ( يف بيتها ظلمة، إ1حديث ابن مسعود رضى هللا عنه: " ما من مصلى المرأة أفضل من أشد مكاان )
 احلديث والشعر، ما كان قد يئست من البعولة، فهى يف منقليها " قال أبو عبيد: لوال أن الرواية اتفقت يف

َقَلُة: املرحلُة من مراحل السفر. والنُـْقُل  وجه الكالم عندي إال كسرها. واملنقل أيضًا: الطريُق يف اجلبل. واملَنـْ
 لنُـْقَلُة: االسم من االنتقال من موضع إىل موضع.ابلضم: ما يـَتَـنَـقَُّل به على الشراب. وا

_________ 
ا تومهه اجلوهرى، وهو الذى خيصف نعله بنقيلة، أي سوى احلاىف واملنتعل أبابطح * = بضم امليم ال بفتحها كم



ول: حلفوة: احتفاء القوم املرعى. واملنقل: النجعة، ينتقلون من املرعى إذا احتفوه إىل مرعى آخر. يقمكة. أو ا
 استوت املراعى كلها.

يث ابن مسعود: " من أشد مكان " ( قال ابن برى: يف كتاب الرمكى خبط أىب سهل اهلروي يف نص حد1)
 ابخلفض، وهو الصحيح.

(5/1834) 

 

َقُل من سهم فيجعل على سهٍم آخر. قال الكميت:  )*( والنقل ابلتحريك: الريُش يـُنـْ
 ( * والنَـَقُل أيضاً: احلجارُة مع الشجر. قال ابن السكيت: النَـَقُل: احلجارُة مثل1ال نـََقٌل ريُشها وال َلَغُب )

مكان نقل، ابلكسر. والنقل يف البعري: داٌء ُيصيب ُخفَُّه فيَـَتَخرَُّق. والنَـَقُل: املُناقـََلُة يف يقال: هذا  األْفهاِر.
املَْنِطِق، ومنه قوهلم: رجٌل نَِقٌل، وهو احلاضر اجلواب. قال لبيد: ولقد يعلم صحىب كلهم بعدان السيف صربى 

ثَتُه وحونقل وانقْلُت فالانً احلديَث، إذا ح َنقيُل: الطريُق. وكلُّ طريٍق نَقيٌل. والَنقيُل: ضرٌب من دَّثَك. والدَّ
قُع الَسرْيِ، وهو املداومة عليه. والَنقيَلُة: املرأُة الغريبُة يقال: هو ابن نَقيَلٍة. ابن السكيت: الَنقيَلُة: الُرقْـَعُة اليت يُر 

ويب نـَْقاًل، إذا رقـَْعتُه. وأنـَْقْلُت خفِ ي، إذا نـََقْلُت ث عبيد: يقال هبا ُخفُّ البعري أو النعُل، واجلمع النقاِئُل. أبو
 أصلحته. وكذلك نـَقَّْلُتُه تـَْنقياًل. يقال: نـَْعٌل منقلة.

_________ 
 ( صدره:1)

 وأقدح كالظبات أنصلها:

(5/1834) 

 

يت تـُنَـقِ ُل الَعْظَم، أي تكسره والتنقل: التحول. ونقله تنقيال، إذا أكثر نقلُه. واملُنَـقِ َلُة بكسر القاف: الَشجَُّة ال
َلُة الفرَس: أ جله على غري َحَجٍر حلُْسِن نـَْقِلِه يف احِلجارة. قال ن يضع يده ور حىتَّ خيرَج منها َفراُش العظاِم. وُمناقـَ

اإلبُل هَنَاًل وَعلاًل جرير: من كلِ  ُمْشرَتٍِف وإْن بـَُعَد املَدى َضرِِم الرِقاِق ُمناِقِل اأَلْجراِل والِنقاُل أيضاً: أن تشرب 
َقٌل. وقال الشاعر  َعُه حىتَّ 1)بنفسها، من غري أحٍد. وقد نـََقْلُتها أان. ويقال: فرٌس ِمنـْ ( يصف فرساً: فنَـَقْلنا ُصنـْ

 َشتا انِعَم الباِل جَلوجاً يف الَسَنْن والناِقَلُة من الناس: ِخالُف الُقطَّاِن. واألَْنِقالُء: ضرٌب من التمر ابلشأم.
 (2النَـْقثـََلُة: ِمشية الشيخ، يُثرُي الرتاب إذا مشى. وقال الراجز ) نقثل[]



_________ 
 ( عدى بن زيد.1)
 ( هو صخر بن عمري.2)

(5/1835) 

 

 (1قاربت أمشى القعوىل والفنجله واترة أنبث نبثا نقثله )
 جِلاُم الرَبيد. ورجٌل قال أبو عبيد: الِنْكلُ ( . والِنْكُل أيضاً: حديدُة الِلجاِم. و 2الِنْكُل ابلكسر: الَقْيُد ) ]نكل[

ُلُه. ويقال: َنكََّل به تـَْنكياًل، إذا  نكل ونكل، مثل شبه وشبه، كأنه ينكل به أعداؤُه. ورماُه هللاُ بُنْكَلٍة، أي مبا يـَُنكِ 
ُل ابإلنساِن. وقال:  جعله َنكااًل وِعرْبًَة لغريِِه. واملَْنَكُل: الذي يـَُنكِ 

( * وَنَكَل عن الَعُدوِ  وعن اليمنِي يـَْنُكُل ابلضم، أي َجنُبَ. والناِكُل: اجلبان 3ِل )َأْقفائِهْم ابملَْنكَ واْرِم على 
 الضعيف. وقال أبو عبيدة: نكل ابلكسر: لغة فيه. وأنكره االصمعي. ويف احلديث: " إن هللا حيب النكل

_________ 
 ( يف اللسان: " نبث النقثله ".1)
 ال، كما يف املختار.( ومجعه أنك2)
 ( بعده:3)

 بصخرة أو عرض جيش جحفل * ويف اللسان: " فارم " و " مبنكل ".

(5/1835) 

 

 على النكل " ابلتحريك، يعين الرجَل القويَّ اجملرََّب على الفرس القوى اجملرب.
ْنموٌل، إذا أصابه الَنْمُل. والَنْمُل: ( . وأرٌض منََِلٌة: ذات مَنْل. وطعاٌم مَ 1ٌة )الَنْمُل معروٌف، الواحدة مَنْلَ  ]منل[

يها األطباُء الُذابَب. وتقوُل اجملوُس: إنَّ ولَد الرجِل بُثورٌ  َقرَُّح فَتْسعى وتـَتَّسُع، ويسمِ   ِصغاٌر مع وَرٍم يسرٍي، مث تـَتـَ
ٍق ملْعَشٍر ِكراٍم وأانَّ ال خَنُطَّ ِفَي صاحُبها. وقال: وال َعْيَب فينا غرَي ِعرْ إذا كاَن من ُأْخِتِه مث خطَّ على الَنْمَلِة شُ 

. وفرٌس منَُِل على النَ  ْمِل والَنْمَلُة أيضاً: عيٌب من عيوب اخليل، وهو َشقٌّ يف احلاِفر، من األشَعِر إىل املََقطِ 
. وفرٌس ذو مُنَْلٍة ابلضم، أي ك نميَمُة. ورجٌل ( أيضاً: ال2ثرُي احلركِة. والُنْمَلُة ابلضم )القوائِم، إذا كان ال يستقرُّ

و وكذلك اإلمْناُل، وقد َأمْنََل. قال الكميت: وال ُأْزِعُج الكِلَم املُْحِفظا ِت لالقربني وال منٌَِل، أي منَّاٌم عن أيب عمرٍ 



 أمنل
_________ 

 ( وقد تضم امليم. ومجعه منال.1)
 .( هي مثلثة، وكسفينة أيضا2)

(5/1836) 

 

 انِمل، وهي رُءوُس األصابع.( : واحدُة األ1واالمنلة ابلفتح )
مِلْنواُل: اخلشُب الذي يـَُلفُّ عليه احلائك الثوَب، وهو النَـْوُل أيضاً، ومجعه أْنواٌل. ويقال أبو عمرو: ا ]نول[

للقوِم إذا اْستَـَوْت أخالقـُُهم: ُهم على ِمنواٍل واحٍد. وَرَمْوا على ِمْنواٍل واحٍد، أي على ِرْشٍق واحٍد. ويقال: ال 
وقوهلم: نـَْوُلَك أن تـَْفَعل كذا، أي َحقَك وينبغي لَك. وأصله على أيِ  ِمْنواٍل هَو، أي على أيِ  وجٍه هو. أدري 

من الَتناُوِل، كأن ك قلَت: تناُوُلَك كذا وكذا. قال العجاج: هاجت ومثلى نوله أن يربعا محامة هاجت محاما 
 ( .2ما ينبغى لك. والنوال: العطاء ) سجعا أي حقه أن يكف. وما نـَْوُلَك أن تـَْفَعل كذا، أي

_________ 
 ( بتثليث امليم واهلمزة، تسع لغات، وهى الىت فيها الظفر. واجلمع أانمل وأمنالت.1)
 ( يف املخطوطة: " والنول والنوال العطاء ".2)

(5/1836) 

 

ا : أعطيته نواال. قال وضَّاح اليمن: فمأنوُل نـَْواًل، ونلته العطية. ونولته والنائل مثله. يقال: نـُْلُت له ابلَعطيًّة
َبأهُتا ما رَخََّص هللا يف الَلَمْم ) ( يعين التقبيل. ابن السكيت: رجٌل انٌل: كثرُي 1نـَوََّلْت حىتَّ َتَضرََّعُت ِعْنَدها وأنـْ

 ه. وقول لبيد:الَنواِل. ورجالِن انالِن، وقوٌم أنوال. وانولته الشئ فتناول
 ( * أي ابلصواب.2لَنواِل )َجزِْعُت ولَْيَس ذلك اب

َهُل: املَْوِرُد، وهو عنُي ماٍء َتِرُدُه اإلبُل يف املراعي. وتسمَّى املنازل اليت يف املفاوز على طُُرِق الُسفَّاِر  ]هنل[ املَنـْ
 مناِهَل، ألنَّ فيها ماًء. والناهلُة: املختِلفُة إىل املنهل. وقال

_________ 
 م تبسمت وقالت معاذ هللا من فعل ما حر ( قبله: إذا قلت يوما نوليىن1)



 ( يف نسخة أول البيت:2)
 وقفت هبن حىت قال صحىب:

(5/1837) 

 

ُن، وهو من ومل  تراقب هناك انهلة الواشني ملا اجرهد انهلها أبو زيد: الناهل: العطشان. والناهُل: الَرايَّ
َهُل منها األَسُل النَّاهُل قال أبو عبيد: هو هاهنا ( : الطاعُن الَطْعَنَة يوَم الَوغى يَـ 1األضداد. وقال الشاعر ) نـْ

مثل طالب وطلب. ومجع النهل هنال، مثل جبل وجبال. الشارُب، وإْن شئَت العطشاُن. ومجع الناهل هنل، 
ْلُتُه قال الراجز: إنك لن تثأثى النهاال مبثل أن تدارك السجاال والنَـَهُل: الُشْرُب األوَُّل. وقد هنََِل ابلكسر وَأهنَْ 

رُتَدُّ إىل املرعى. ومنهال: اسم أان، ألنَّ اإلبل ُتسقى يف أوَِّل الِوْرِد فرُتَدُّ إىل الطعن، مث تسقى الثانية وهي الَعَلَل ف
 رجل.

 النَـْهَشُل: الذئُب. والنَـْهَشُل: الصقُر. وهنشل: اسم رجل، قال سيبويه: هو ]هنشل[
_________ 

 ( هو النابغة.1)

(5/1837) 

 

نه فعلل، وإذا كان يف الكالم مثل جعفر مل ميكن احلكم بزايدة النون. وكان لقيط بن زرارة التميمي ف الينصر 
 يكىن أاب هنشل.

انَل خريًا يَناُل نـَْياًل، أي أصاب. وأصله نيل ينيل، مثل تعب يتعب. وأانله غريه، واالمر منه نل بفتح  ]نيل[
 صنم، كانت لقريش.فيض مصر. وانئلة: اسم امرأة. وانئلة: ، وإذا أخربَت عن نفسك كسرته. والنيل النون

 فصل الواو
املْوِئُل: امللجأُ، وكذلك املَْوأََلُة مثال املهلكة. وقد َوَأَل إليه يِئُل َوْأاًل ووءوال على فعول، أي جلأ. وواءل  ]وأل[

فالن وقودهم الوألة. وعلة: الدمنة والسرجني. يقال إن بىن  على فاعل، أي طلب النجاة. والوألة مثال
 ْوَأَلِت املاشيُة يف الكال، على أفعلت، أي أثرت فيه أببواهلا وأبعارها. قال العجاج:األصمعي: يقال: أ

(5/1838) 



 

( ومصفر اجلمام موأل * واستوألت االبل: اجتمعت. واالول نقيض اآلخر، وأصله أوأل على على 1أجن )
أدغم، يدل على ذلك قوهلم: هذا أول منك. واجلمع االوائل أفعل مهموز االوسط، قلبت اهلمزة واوا و 

أيضا على القلب. وقال قوم: وول على فوعل، فقلبت الواو االوىل مهزة. وإمنا مل جيمع على أواول  واالواىل
الستثقاهلم اجتماع الواوين بينهما ألف اجلمع. وهو إذا جعلته صفة مل تصرفه، تقول: لقيتته عاما أول، وإذا مل 

عام االول. وتقول ما رأيته مذ عام أول، عله صفة صرفته، تقول لقيته عاما أوال. قال ابن السكيت: وال تقل جت
ومذ عام أول، فمن رفع االول جعله صفة لعام كأنه قال: أول من عامنا، ومن نصبه جعله كالظرف كأنه قال: 

 مذ عام قبل عامنا. وإذا قلت ابدأ هبذا أول، ضممته على
_________ 

 " أجن " وقبله أببيات:( قال ابن برى: صوابه كما أنشده أبو عبيد يف الغريب املصنف: 1)
 مبنهل جتبينه عن منهل:

(5/1838) 

 

( . وإن أظهرت احملذوف نصبت فقلت: ابدأ به أول فعلك، كما تقول قبل 1الغاية، كقولك فعلته قبل )
أمس قلت: ما رأيته مذ أول من أمس، فإن مل تره مذ فعلك. وتقول: ما رأيته مذ أمس، فإن مل تره يوما قبل 

ومني قبل أمس قلت: ما رأيته مذ أول من أول من أمس، ومل جتاوز ذلك. وتقول: هذا أوَُّل بنيِ  األوَّليَِّة. قال ي
ت له أولية الشاعر: ماَح البالَد لنا يف أوَِّليَِّتنا على ُحسوِد األعادي مائٌح قـَُثُم وقول ذى الرمة: وما فخرمن ليس

مفاخر آابئه. وتقول يف املؤنث، هي األوىل، واجلمع األوَُّل مثل ُأْخَرى وُأَخَر.  تعد إذا ُعدَّ القدمُي وال ِذْكُر يعين
 ( :2وكذلك اجلماعة الرِجاُل من حيُث التأنيث. قال الشاعر )

 ( *3َعْوَد َعَلى َعْوٍد ألْقواٍم أول )
_________ 

 ن: " كقولك افعله قبل ".( يف املخطوطات واللسا1)
 ( هو بشري بن النكث.2)
 ( بعده:3)

 ميوت ابلرتك وحييا ابلعمل:



(5/1839) 

 

يعىن انقة مسنة على طريٍق قدمٍي. وإن شئت قلت االولون. ووائل: قبيلة. وهو وائل بن قاسط ابن هنب بن 
 أفصى بن دعمى.

فهو وبِيٌل، أي  بلة. وقد َوُبَل املرَتُع ابلضم َوْباًل وَواباًل،الَوبـََلُة ابلتحريك: الِثقُل والَوخاَمُة، مثل اال ]وبل[
ْوبـَْلُت البَـَلَد، أي وخيٌم. ويقال أيضاً: ابلشاِة  وبـََلٌة شديدة، أي شهوٌة للفحل. وقد اْستَـْوبـََلِت الغنم. واْستـَ

عصا الضخمُة. وقال: لَو أصَبَح يف مُيْىن اْستَـْومَخُْتُه، وذلك إذا مل يوافقَك يف َبَدِنَك وإن كنت حُتبُّه. والَوبيُل: ال
 ( وكذلك املوبل بكسر الباء. وقال1) َيَديَّ زِماُمها ويف َكفِ َي األْخرى وبيٌل حُتاِذرُهْ 

_________ 
( قبله: أما والذى مسحت أركان بيته طماعية أن يغفر الذنب غافره وبعده: جلاءت على مشى الىت قد 1)

َلها ال تعاسرهتـُُنضِ َيْت وَذلَّْت وَأعْ   َطْت َحبـْ

(5/1839) 

 

زعمت جؤية أنىن عبٌد هلا أسعى مبَْوِبِلها وأكسُبها اخلَنا واملَْوِبُل أيضاً: احلُزمُة من احلطب، وكذلك الوبيل. قال 
 طرفة:

قال  لوابل: املطر الشديُد. وقد َوبـََلِت السماُء تَِبُل. واألرض َمْوبوَلٌة.( * وا1عقيلة شيخ كالوبيل ألندد )
 وعذاٌب َوبيٌل، أي شديٌد. والواِبَلُة: طرُف األخفش: ومنه قوله تعاىل: )َأْخذًا َوبيال( أي شديدًا. وضرٌب َوبيلٌ 

 الَكِتِف، وهو رأس العضد. ووابل: اسم ماء لبىن أسد.
 ك: احلبُل من الليف. والوثيل: الليف. وسحيم بن وثيل. وواثلة: اسم رجل.الَوَثُل، ابلتحري ]وثل[

_________ 
عقيلة شيخ كالوبيل يلندد العصا، أو  ( يف القاموس: والوبيل يف قول طرفة: فمرت كهاة ذات خيف جاللة1)

 ميجنة القصار، ال حزمة احلطب، كما تومهه اجلوهرى.

(5/1840) 

 



)*( 
وضع، على ما الَوَجُل: اخلوف. تقول منه: َوِجَل َوَجاًل وَمْوَجاًل ابلفتح، وهذا موجله ابلكسر، للم ]وجل[

عد. وىف املستقبل منه أربع لغات: يـَْوَجُل، وايَجُل، وييجل، وييجل بكسر الياء. وكذلك فيما فسرانه يف و 
أشبهه من ابب املثال إذا كان الزما. فمن قال ايجل جعل الواو ألفا لفتحة ما قبلها، ومن قال ييجل بكسر 

كلها ابلكسر. وهم ال   ، وحنن نيجل، وأنت تيجل،الياء فهى على لغة بىن أسد، فإهنم يقولون: أان إجيل
يكسرون الياء يف يعلم، الستثقاهلم الكسر على الياء، وإمنا يكسرون يف ييجل لتقوى إحدى الياءين ابالخرى. 

ومن قال ييجل، بناه على هذه اللغة ولكنه فتح الياء، كما فتحوها يف يعلم. واالمر منه اجَيْل، صارت الواو ايًء 
 ألْوَجُل، وال يقال يف املؤنث وجالء، ولكن وجلة.قبلها. وتقول: إين منه  لكسرة ما

 الَوَحُل ابلتحريك: الطنُي الرقيُق. واملوحل ابلفتح: املصدر، وابلكسر ]وحل[

(5/1840) 

 

وَحِل ( : فأصبح العني رُكودًا على األْو شاِز أن يـَْرَسْخَن يف املَ 1املكان واالسم على ما فسرانه. قال الشاعر )
لتسكني، يروى ابلفتح والكسر. يقول: وَقفْت بقُر الوحش على الروايب خمافَة الوحِل، لكثرة املطر. والَوْحُل اب

ْوَحَل املكاُن. وَوِحَل ال ( : وقع يف الَوَحِل. وأْوَحَلُه غريه. وواحله فوحله، أي 2رجُل ابلكسر )لغٌة رديئة. واْستـَ
 غلبه فيه.

املرآُة يف لغتنا. وحكى أبو عبيد: الَوذيَلُة القطعة من الفضَّة، ومجعها ذيلُّ: الَوذيَلُة أبو عمرو: قال اهل ]وذل[
 يقال: لقد تَوذَّلوا منه. ( . والَوذاَلُة: ما يقطع اجلزَّار من اللحم بغري َقْسٍم.3َوذاِئُل )
 الورل: دابة مثل الضب، واجلمع ورالن ]ورل[

_________ 
 ( املتنخل.1)
 ( وحل يوحل وحال وموحال: وقع يف الوحل.2)
 ( ووذيل أيضا كما يف القاموس.3)

(5/1841) 

 



 ( .1وأرؤل ابهلمز )
حد. يقال: َوسََّل الَوسيَلُة: ما يتقرَّب به إىل الغري، واجلمع الَوسيُل والَوساِئُل. والتوسيل والتـََوسُُّل وا ]وسل[

فالٌن إىل رب ه َوسيَلًة، وتَوسََّل إليه بَوسيَلٍة، أي تقرَّب إليه بعمل. والتَـْوسيُل والتَـَوسُُّل أيضاً: السرقُة. يقال: أخذ 
 سرقه. والواِسُل: الراغب إىل هللا. قال لبيد:فالن إبلي تـََوسُّاًل، أي 

: ماء لطيئ. قال واقد بن الغطريف الطائى، وكان قد مرض ( * ومويسل2بَلى كلُّ ذي ديٍن إىل هللا واِسُل )
 فحمى املاء واللنب: لئن لنب املعزى مباء مويسل بغاىن داء إنىن لسقيم

 : " وهل ابلَرمِل َأْوشاٌل ".الَوَشُل ابلتحريك: املاء القليل. ويف املثل ]وشل[
_________ 

 وقلبت الواو مهزة النضمامها.( وأورال أيضا. وقال ابن برى: أرؤل مقلوب من أورل، 1)
 ( يف اللسان: " كل ذى رأى ". وصدره. * أرى الناس ال يدرون ما قدر أمرهم *.2)
 (5 -صحاح  - 232)

(5/1841) 

 

( : اقرأ على الوشل 2( َوَشالانً، أي َقَطَر. وجبٌل واِشٌل: يقطر منه املاء. وأما قول الشاعر )1وَوَشَل املاُء )
( فهو اسم جبل عظيم بناحية هتامة، وفيه مياه عذبة. وجاء 3ملشارب مذ هجرت ذميم )السالم وقل له كل ا

 الغناِء والضعف. وفالن واِشُل احلظ ، أي انقصه. وانقٌة القوُم أْوشااًل، أي يتبع بعضهم بعضاً. والُوشوُل: قلَّةُ 
 َوشوٌل: كثرية اللنب.

 أي بلغ. وأوصله غريه.وصلت الشئ وصال وصلة. وَوَصَل إليه ُوُصواًل،  ]وصل[
_________ 

 ( وشل املاء يشل وشال ووشالان: سال أو قطر.1)
 ( أبو القمقام االسدي.2)
ضحى ولربد مائك واملياه محيم لو كنت أملك منع مائك مل يذق ما يف ( بعده: سقيا لظلك ابلعشى وابل3)

 قالتك ما حييت لئيم

(5/1842) 

 



اجلاهليَّة، وهو أن يقول اي لفالن. قال تعاىل: )إال الذين َيِصلوَن إىل )*( ووصل مبعىن اتصل، أي َدعا دعوى 
. ويقال: هذا َوْصُل هذا، أي مثله.  قوٍم( أي يـَتَِّصلوَن. والَوْصُل: ضدُّ اهِلجراِن. والَوْصُل: َوْصُل الثوِب واخُلفِ 

ٌة، واجلمع ُوَصٌل. واألْوصاُل: بينهما ُوْصَلٌة، أي اتِ صاٌل وذريعة. وكل شئ اتصل بشئ فما بينهما ُوْصلَ و 
املفاِصُل. والَوصيَلُة اليت كانت يف اجلاهليَّة، هي الشاُة تلد سبعة أبُطٍن َعناَقنْيِ َعناَقنْيِ: فإن ولدت يف الثامنة 

َعناقاً، قالوا: َوَصَلْت أخاها. فال يذحبوَن أخاها من أجلها، وال يشرب جداي ذحبوه آلهلتهم، وإن ولدت َجْدايً و 
بنها النساء وكان للرجل، وجرت جمرى السائِبة. والَوصيَلُة: الِعمارَُة واخِلْصُب. والَوصيَلُة: األرُض الواسعُة. ل

ْوِصَلَة ". فالواصلُة: اليت تصل الشعر. والَوصاِئُل: ثياٌب خمطَّطٌة ميانِيٌَّة. ويف احلديث: " لعن هللا الواِصَلَة واملُ  ْستـَ
 هبا ذلك. وتـََوصََّل إليه، أي تلطَّف يف الُوصوِل إليه. والَتواُصُل: ضد التصارم.واملُستوِصلُة: اليت يفعل 

(5/1842) 

 

ووصله توصيال، إذا أكثر من الوصل. وواَصَلُه ُمواَصَلًة وِوصااًل. و. منه املواصلة يف الصوم وغريه. وموصل 
املتنخل اهلذىل: ليس مليت بوصيل وقد علق البعري: مابني عجزه وفخذه. واملَْوِصُل: ما يُوَصُل من احلبل. قال 

دعاء لرجل. أي ال وصل هذا احلى هبذا امليت، أي ال مات معه. مث قال: وقد علق فيه فيه طرف املوصل 
طرف املوصل، على أنه سيتصل به، أي قد علق يف احلى السبب الذى يصري به إىل ما صار إليه امليت. 

ملوصل زد منا والعراق لنا واملوصالن ومنا املصر واحلرم يريد اواملوصل: بلد. وقول الشاعر: وبصرة اال
 واجلزيرة. وواصل: اسم رجل. واجلمع أواصل، تقلب الواو مهزة كراهية اجتماع الواوين.

 ( : اأَلْروى، واجلمع الُوعوُل واالوعال.1الَوْعُل ) ]وعل[
_________ 

 ( الوعل، ابلفتح، وككتف، ودئل. =1)

(5/1843) 

 

( 1حلديث: " تظهر التحوت على الُوعوِل "، أي يغلب الضعفاُء من الناس أقوايءهم. وأما قول الراجز )وىف ا
: 

حٌد. ( * فهى هضبة. ويقال: هم عليه وعل واحد، ابلتكسني، أي ضلٌع وا2وأم أوعال كها أو أقراب )
: الَوْعُل امللَجأُ. وأنشد لذي الرم ة: حىتَّ إذا مل جيد َوْعاًل  وجَنَْنَجها خماَفَة الرمي حىتَّ كل ها ِهيُم وقال األصمعي 



اخلليل: معناه مل جيد بُدًّا. يقال: مايل عن ذلك َوْعٌل ووعى، أي ماىل منه بد. وقال الفراء: ماىل عنه وغل ابلغني 
 هذا البيت املتقدم. وتوعلت اجلبل: علوته، مثل توقلت. ووعلة: اسم شاعر من جرم.معجمة، أي جلا. وأنشد 

_________ 
 * = وهو اندر: تيس اجلبل. واجلمع أوعال، ووعول ووعل بضمتني، وموعلة، ووعلة. واالنثى بلفظها. قاموس.

 ( هو العجاج1)
 ( بعده:2)

 ذات اليمني غري ما إن ينكبا:

(5/1843) 

 

ُل َوغاًل، إذا دخل على َوَغَل الرجُل يَِغُل ُوغواًل، أي دخل يف الشجر وَتوارى فيه. ويقال أيضاً: َوَغَل يَغِ  ]وغل[
الواِرِش يف الطعام. قال امرؤ  القوم يف شراهبم فشرب معهم، من غري أن يُدعى إليه والواِغُل يف الشراب، مثل

القيس: فاليوَم فاشرب غرَي ُمْسَتْحِقٍب. إمثاً من هللِا وال واِغِل أبو عمرو: الَوْغُل أيضاً: الشراب الذي يشربه 
و بن قمئة: إن أك مسكريا فال أشرب الوغل وال يسلم مىن البعري والوغل أيضا: الواغل. وأنشد قول عمر 

وحاجب كردسه يف احلبل منا غالم كان غري وغل حىت افتدى منا مبال جبل الفراء:  النذل من الرجال. وأنشد:
ري السريُع واإلمعاُن يقال ماىل عن هذا األمر َوْغٌل، أي بُدٌّ. والوغل: بكسر الغني السيئ الغذاء. وااليغال: الس

 يغالفيه. قال األعشى: تـَْقَطُع اأَلْمَعَز املَُكوِْكَب َوْخدًا بَنواٍج سريعة اال

(5/1844) 

 

 وتوغل يف االرض، إذا سار فيها وأبعد.
الَوْقُل ابلتسكني: شجُر املُْقِل. وتـََوقَـّْلُت اجلبَل: علْوتُه. يقال منه: وعل وقل ووقل، مثل ندس وندس،  ]وقل[

يف اجلبل، أي تصعد. وىف املثل: " أو قل من َغْفٍر "، وهو ولُد  وحذر وحذر. وقد وقل ابلفتح، إذا تـََوقَّلَ 
 اأَلْرِويَِّة. وفرٌس َوِقٌل، ابلكسر، إذا أحسن الدخول بني اجلبال.

كَلٌة، أي عاِجٌز َيِكُل أمَرُه إىل رجٌل وََكٌل ابلتحريك ووَُكَلٌة أيضاً مثال مُهََزٍة، وُتَكَلٍة. يقال: فالٌن وكَلٌة تُ  ]وكل[
 (2( : وال تكونن كهلوف وكل )1ويتَّكل عليه. قالت امرأة ) غريه،

_________ 



( هي منفوسة بنت زيد اخليل. قال ابن برى: والرجز إمنا هو لزوجها قيس بن عاصم. وأما الذى قالته 1)
 كاأما أىب فلن تنال ذاكا تقصر أن تناله يدا  منفوسة فإهنا قالته يف ولدها حكيم: أشبه أخى أو أشبهن أابكا

 ( قبله: =2)
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وموكل ابلفتح: اسم موضع. قال لبيد يصف اللياىل: وغلنب أبرهة الذى ألفينه قد كان خلد فوق غرفة موكل 
تاج فرٌس واِكٌل: يتَّكُل على صاحبه يف العدو وحيوهو شاذ، مثل موحد. وواكلت الدابة، إذا أساءت السرَي. و 

ْلُتُه أبمر  إىل الضرب، يقال: دابَّة فيها وِكاٌل شديد، ووكال شديد، ابلفتح والكسر. والوكيل معروف. يقال: وكَّ
الُتْكالُن. كذا تـَوْكياًل، واالسم الوَكاَلُة والوِكاَلُة. والتَـوَكُُّل: إظهار العجز واالعتماد على على غريك، واالسم 

إذا اعتمدته. وأصله اوتكلت، قلبت الواو ايًء النكسار ما قبلها، مث أبدلت منها  واتََّكْلُت على فالٍن يف أمرى،
التاء فأدغمت يف اتء االفتعال. مث بنيت على هذا االدغام أمساء من املثال وإن مل تكن فيها تلك العلة، تومها 

 إن
_________ 

 ارق إىل اخلريات زأن يف اجلبلأشبه عمل * وبعده: يصبح يف مضجعه قد اجندل و * = * أشبه أاب أمك أو 
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التاء أصلية، الن هذا االدغام ال جيوز إظهاره يف حال، فمن تلك االمساء التكلة، والتكالن، والتخمة والتهمة، 
ة وختيمة، وال تعيد الواو الن هذه حروف الزمت البدل والتجاة، والرتاث، والتقوى. وإذا صغرت قلت تكيل

( : ِكليين هلَمٍ  اي 1اجلمع. ووكله إىل نفسه وكال كوال، وهذا االمر موكوٌل إىل رأِيَك. وقوله )فثبتت يف التصغري و 
عليه واتكل هو ُأَمْيَمَة انِصِب وليٍل أقاسيه بطئ الكواكب أي دعيىن. وواَكْلُت فالانً ُمواَكَلًة، إذا اتَّكْلَت 

 عليك.
ا أعولت. قال العجاج: كأن أصوات كالب هترتش هاجت بولوال وْلَوَلِت املرأُة وْلَوَلًة ووْلوااًل، إذ ]ولول[

 وجلت يف حرش
 يقال: لقيُتُه أوََّل وهلٍة، أي أول شئ. والوهلة: الفزعة. ]وهل[



_________ 
 ( هو النابغة الذبياىن1)
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: وترى جليضتهن والَوَهُل ابلتحريك: الَفزَُع. وقد َوِهَل يوهل، وهو وهل ومستوعل. قال القطامى يصف إبال
ال كأن هبن جنة أولق أبو زيد: وهل يف الشئ وعن الشئ، يوهل وهال، إذا غلط فيه وسها. عند رحيلنا وه

 ووهلت إليه ابلفتح أهل وهاًل، إذا ذهب َومْهَُك إليه وأنَت تريُد غريَُه، مثل ومهت.
َلُه  ]ويل[ ا كلمُة عذاٍب، يقال: َويـْ َوْيالُه! قال  وويـَْلَك وويلي، ويف الندبَِة:ويٌل: كلمة مثل ويٍح، إال أهنَّ

 األعشى:
( * وقد تدخل عليها اهلاء فيقال: ويلٌة. قال مالك بن جعدة التغليب: 1ويلي عليَك ووْيلي منَك اي رَُجُل )

المك ويلة وعليك أخرى فال شاة تنيل وال بعري وتقول: ويل لزيد، وويال لزيد، فالنصب على إضمار الفعل، 
 فأما إذا أضفت فليس إال لى االبتداء. هذا إذا مل تضفه،والرفع ع

_________ 
 ( يف نسخة أول البيت:1)

 قالت هريرة ملا جئت زائرها:
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ارسلت فيه اجلبال  النصب: النك لو رفعته مل يكن له خرب. قال عطاء بن يسار: الويل: واد يف جهنم، لو
 ملاعت من حره.

 فصل اهلاء
ابلتحريك: مصدر قولك: َهِبَلْتُه أمُّه، أي َثَكلْتُه. واإلْهباُل: اإلْثكال. واهلبوُل من النساء:  اهلََبلُ  ]هبل[

االمر  الَثكول. واملَْهِبُل: أقصى الَرِحم، ويقال: طريق الَولِد، وهو ما بني الظبَيِة والرحم، قال الكميت: إذا طرق
المساء بن خارجة. وقال: فالحشأنك مشقصا أوسا أويس  ابملعضال ت يتنا وضاق به املهبل واهلبالة: اسم انقة

 (1من اهلباله )
_________ 



( يصف ذئبا طمع يف انقته املذكورة. وقوله: فالحشأنك، يقال: حشأت الرجل ابلسهم حشأ: إذا أصبت 1)
 الويس: الذئب.به جوفه. وقوله: أوسا، يعىن عوضا. وا
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ناس واإلبل، وقد هبـ َلُه اللَّْحُم، إذا كثـَُر عليه ورِكَب بعضه بعضًا، نُّ من الواهلبل، مثال اهلجف: الثقيل املس
 وأْهبَـَلُه. يقال: رجل ُمَهبٌَّل. قال أبو كبري:

( * ويقال: هو املَُلعَُّن. وقالت عائشة رضي هللا عنها يف حديث اإلفِك: " والنِ ساُء َيومئٍذ 1فَشبَّ َغرْيَ ُمَهبَّل )
( " واالْهتباُل: االْغتناُم، واالْحتياُل واالقتصاُص. يقال: اْهتَـبَـْلُت َغْفلَته. قال الكميت: 2اللْحُم )ال يُهبِ ُلهنَّ 

ل ذو وعاَث يف غابٍر منها ِبَعثْـَعَثٍة حنَر املكافئ واملكثوُر يـَْهَتبل واهلَبَّاُل: الَصيَّاُد الذي يـَْهِبُل الصيَد، أي يغرتَّه. قا
 اٌل ِلبُـْغَيِتِه ألفى أابه ِبذاَك الَكْسِب يكتِسُب وِذْئٌب َهِبٌل: حُمتاٌل.يِد َهبَّ الرم ة: أو ُمْطَعُم الصَ 

_________ 
 مصحح املطبوعة االوىل. ( يف نسخة: " مل يهبلهن " وأخرى " ما يهبلهن ". أه1)
ى بلة االخر ( يصف الثور والكالب. والعثعثة: اللني من االرض. واملكافئ: الذى يذبح شاتني إحدامها مقا2)

 للعقيقة. واملكثو: املغلوب.
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 ايدة النون: مشية الضبع العرجاء.وهبل: اسم صنم كان يف الكعبة. واهلنبلة بز 
( يقال: َهتَـَلِت 1االصمعي: التهتال، مثل التهتان. وأنشد للعجاج: ضرب السوارى متنه ابلتهتال ) ]هتل[

 وسحائب هتل.السماُء َهْتاًل وَهَتالانً وهَتْتااًل. 
 اهلَْتَمَلُة: الكالُم اخلفيُّ. وقد هتمل. ]هتمل[
 ( :2باِل مطمئن وقال )اهلَْجُل: غائٌط بني اجل ]هجل[

( * وهجل به هتجيال: أمسعه القبيح وشتمه. وَهَجَل ابلقصبة وغريها، إذا رمى 3ابهلجل منها كأصوات الزانبري )
 وجاء. قال الكميتهبا. واهلَْوَجُل من االبل: السريعة، مثل اهل

_________ 
 ( قبله:1)



 عزز منه وهو معطى االسهال * عزز: صلب:
 طائى.( أبو زبيد ال2)
 ( قال ابن برى: والذى يف شعره: الزاننري، ابلنون، وهى احلصى الصغار. وصدر البيت:3)

 حتن للظمء مما قد أمل هبا:
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 أي يف ليلتها. واهلوجل: الرجُل األْهوج. وقال: (1إشارهتم ابلسيا ط هو جاء ليلتها هوجل ) وبعد
: اهلوجل: األرض أتخذ مرًَّة هكذا 2ُسُهدًا إذا ما انَم ليُل اهلَْوَجِل ) ( * واهلوجُل: الفالُة ال أعالَم هبا. األصمعي 

 ُسخاٌم أبايدي غزل كأنَّه ابلَصْحُصحاِن األجْنَِل ُقْطٌن ومرًَّة هكذا. قال جندٌل: واآلُل يف كلِ  َمراٍد َهْوَجلِ 
اهلَديُل: الذكُر من احلمام. قال ِجراُن الَعْوِد: كأنَّ اهلَديَل الظالَع الرِجِل َوْسطها من البَـْغي ِشر ِيٌب يـَُغرِ ُد  ]هدل[

َزُف واهلَديُل: صوت احلمام. يقال: َهَدَل الُقْمِريُّ يـَْهِدُل َهدياًل، عنَد  مثل يـَْهِدُر. قال ذو الرم ة: أرى انَقيت ُمنـْ
 املَُحصَِّب شاَقها َرواُح اليماين واهلَديُل املَُرجَّعُ 

_________ 
 ( يف التكملة: " وقبل إشارهتم ".1)
 ( اليب كبري اهلذىل. وصدره:2)

 فأَتْت به حوَش الفؤاِد ُمَبطَّناً:
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فليس من محامة إال واهلديل: فرخ كان على عهد نوح عليه السالم فصاده جارح من جوارح الطري. قالوا: 
( : وما من هتتفني به لنصر أبسرع جابة لك من هديل وهدلت الشئ أهدله 1وتبكى عليه. قال الشاعر )

َهَدَل البعرُي َهْداًل، وهو أن أتخذه الَقرحُة فيَـْهِدُل ِمْشَفُرُه، فهو  هدال، إذا أرخيته وأرسلته إىل أسفل. ويقال:
كان طويل امِلشفر، وذلك ممَّا مُيَْدُح به. وقد َهِدَل ابلكسر يهدل هدال. قال َفصيٌل هاِدٌل. وبعرٌي َهِدٌل، إذا  

 الراجز:
َلْت شفُتُه، أي  َلْت أغصاُن الشجرة، بكل شعشاع صهاىب هدل * وبعري أهدل أيضا. وقد هَتَدَّ اسرتخْت. وهَتَدَّ

 وساُق حر فوقه أصال أبودية ذوات هدال أي تدلَّْت. واهلَداُل ابلفتح: ما تدىلَّ من الُغصن. وقال: يدعو اهلَديلُ 



 اهلدمل ابلكسر: الثوب اخللق. قال أتبط شرا ]هدمل[
_________ 

 ( هو الكميت االسدي.1)
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( * واهلدملة، على وزن السبحلة: الرملة الكثرية الشجر، عن أىب عبيد. 1* عجوز عليها هدمل ذات خيعل )
 ( :2وقال )

 (3يم )كأهنا ابهلدمالت الرواس
اليُل: التالُل الصغاُر، الواحد ُهْذلوٌل. وَهْوَذَل البعرُي اهلُْذلوُل: الرجل اخلفيف، والسهم اخلفيف. واهلَذ ]هذل[

ببوله، إذا اهتزَّ بوله وحترَّك. وَهْوَذَل الِسقاُء، إذا متخَّض. وَهْوَذَل الرجُل، إذا اضطرب يف عْدوه، وكذلك 
 الدْلو. وقال:

 مضر. قعر الطوى * وهذيل: حى من مضر، وهو هذيل بن مدركة بن إلياس بن هوذلة املشآة يف
 اهلَْذَمَلُة: ضرٌب من املشي. ]هذمل[
 اهلَْرَجَلُة: االختالط يف املشي. وقد هرجلت. ]هرجل[

_________ 
 ( يف نسخة أول البيت:1)

 هنضت إليها من جثوم كأهنا
 ( يف نسخة زايدة " الشاعر ذو الرمة ".2)
 ل البيت:( أو 3)

 من دمنة هيجت شوقي معاملها:
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 اهلََمْرَجُل من اإلبل: السريُع، وامليم زائدة. وقال أبو زيد: اهلََمْرَجَلُة من النوق: النجيبة الراحلة. ]مهرجل[
 اهلرطال: الطويل. ]هرطل[
 لروم، على وزن خندف. ويقال أيضا هرقل، على وزن دمشق.هرقل: ملك ا ]هرقل[



اهلركولة، على وزن الربذونة: اجلارية الضخمة املرجتة األرداِف. واهلَراِكَلُة من ماء البحر، حيث تكُثر  ]هركل[
 فيه األمواج. قال ابن أمحر يصف ُدرًَّة: رأى من دوهِنا الَغوَّاُص َهْواًل َهراِكَلًة وحيتاان ونوان

 ل ذو الرمة:َهْرَمَلُه، أي نَتَف َشعره. وشعر هراميل، إذا سقط. قا رمل[]ه
 ( *1قد هرمل الصيف عن أعناقها الوبرا )

_________ 
 ( صدره:1)

 (5 -صحاح  - 233ردوا الحداجهم بزال خميسة * )
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 اهلَْرَوَلُة: ضرٌب من الَعْدِو، وهو بني املشى والعدو. ]هرل[
 اهلَْزُل: ضد اجلد . وقد َهَزَل يـَْهِزُل. قال الكميت: ]هزل[
( * واهلُزاُل: ضدُّ الِسَمِن. يقال: ُهزَِلِت الدابَّة ُهزااًل على ما مل يسم  فاعله. وَهَزْلُتها 1يف كلِ  يوٍم وهَنِْزُل )جتَِدُّ بنا 

 أان َهْزاًل، فهو مهزول. وأهزل القوم، إذا أصابت مواشيهم سنة فهزلت.
 ابن السكيت: ما فيه هزبليلة، أي شئ. ل[]هذب

غريها: الذي أيخذُه الرجُل من غري إذِن صاحبه، يبلغ عليه حيث يريد مث يرده. اهلَشيَلُة من اإلبل و  ]هشل[
 وقال: وكل هشيلة ما دمت حيا على حمرم إال اجلمال

_________ 
 ( أوله:1)

 أراان على حب احلياة وطوهلا:
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الغزيرُة. قال: واهلَْيَضَلُة:  أبو عبيد عن الفراء: اهلَْيَضَلُة من النساء: الضخمة الَنَصُف، ومن النوق: ]هضل[
أصواُت الناس. وقال غريه: اهلَيَضُل: اجليش الكثري. وأنشد للكميت: وحول سريرك من غالب ثىب العز 

 والعرب اهليضل
. يقال َهَطَلِت السماُء هَتِْطُل َهْطاًل وَهْطالانً وهَتْطااًل. ( : تتابع املطر والدمع وسيالنُهُ 1اهلَْطُل ) ]هطل[



َهِطٌل، ومطٌر َهِطٌل: كثرُي اهلََطالِن، وسحائُب ُهْطٌل مجع هاِطٍل. ودميٌة َهْطالُء، وال يقال سحاب  وسحابٌ 
جل أحسن. أهطل. وهذا كقوهلم: فرس روعاء وهى الذكية وال يقال للذكر أروع، وامرأة حسناء ومل يقولوا ر 

( : البعري املعيي. وانقٌة 2وَتُدر  أبو عبيدة: اهِلْطُل )قال امرؤ القيس: دميٌة َهْطالُء فيها وطٌف طََبُق األرِض حترَّى 
 َهْطلى: متشي ُرويدًا. وقال

_________ 
 ( واهلطالن.1)
 ( ابلكسر كما يف املخطوطة.2)
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* أاببيل هطلى من مراح ومهمل * واهلطال: اسم جبل، وقال: على هطاهلم منهم بيوت كأن العنكبوت هو 
: اجلماعة يُغزى هبم ليسوا ابلكثري. ويقال اهلياطلة: جيل من الناس كانت له شوكة وكانت هلم ابتناها واهلَْيَطلُ 

 واهليطل، يقال: هو الثعلب.( من بقاايهم. 3( وخنجينة )2( . وأتراك خلخ )1بالد طخريستان )
 اهلِْقُل: الفيتُّ من النعام. ]هقل[
 ج:اهلَْيَكُل: الفرُس الطويُل الضخم. قال العجا  ]هكل[

 ( *4وهو طرف هيكل )
_________ 

 ( يف اتج العروس " طخارستان " ويف معجم البلدان لياقوت أهنما لغتان.1)
 " آخره جيم. وأما خلخ وخزجل فلم يذكرمها ايقوت.( يف اللسان " خزجل " ويف معجم البلدان " خلج 2)
 ( وكذا يف اللسان، ومل يذكرها ايقوت.3)
 ( قبله: =4)

(5/1851) 

 

 ْيَكُل: البناُء املُْشِرُف. واهلَْيَكُل: بيٌت للنصارى، وهو بيت االصنام.واهلَ 
َوْيِن من حديٍد أو خشب،  ]هلل[ اهِلالُل: أوَّل ليلٍة والثانية والثالثة، مث هو قمٌر. واهِلالُل ما ُيَضمُّ بني احلِنـْ

. واهلالل: السنان الذي له واجلمع األِهلَُّة. وهالل: حى من هوازن. واهِلالُل: املاُء القليل يف أ سفل الرَِكيِ 



ى إذا انكسر منه. وقول ذي الرم ة: إليك ابتْذلنا كلَّ وهٍم كأنَّه شعبتان يصاد به الوحش. واهِلالُل: طرف الرح
فرحه،  ِهالٌل َبدا يف َرْمَضٍة يـَتَـَقلَُّب قالوا: يعين حيًَّة. وهَتَلََّل السحاُب بربِقِه: َتأْلأَل. وهتلل وجه الرجل من

 واْستَـَهلَّ. وهتَلََّلْت دموُعُه، أي سالت.
_________ 

مسحل أن االمري ابلقضاء يعجل عن كسالتى واحلصان يكسل عن السفاد وهو طرف * = أظنت الدهنا وظن 
 هيكل

(5/1851) 

 

ال إله إال هللا. يقال: قد واهْنََلِت السماُء: َصبَّْت. واهنلَّ املطُر اهنِْالاًل: سال بشدَّة. وَهلََّل الرجل، أي قال 
َلَلِة، أي من قول ال إله إال هللا. والتَـْهليُل: الُنكوص. يقال: مَحََل فما َهلََّل، أي فما َجنُبَ. قال  أكثرَت من اهلَيـْ

 كعب بن زهري:
زيد: اهلََلُل أوَّل  ( * واهلََلُل: الفَرُق. يقال: هلك فالٌن َهَلاًل، أي فَرقاً. أبو1عن ِحياِض املوت هَتْليُل ) فما هلمْ 

املطر. يقال: اْستُـْهَلِت السماُء، وذلك يف أوَّل مطرها. ويقال: هو صوُت وْقِعِه. واْستَـَهلَّ الصيبُّ، أي صاح عند 
ا رفع صوته ابلتلبية. وأَهلَّ ابلتسمية على الذبيحة. وقوله تعاىل: )وما ُأِهلَّ به لغرِي الوالدة. وأَهلَّ املُْعَتِمُر، إذ

( أي نوِدَي عليه بغري اسم هللا. وأصله رفع الصوت. قال ابن أمحر: يهلل ابلفرقد ركباهنا كما يهل الراكب هللاِ 
 : اْستَـَهلَّ هو، مبعىن تبني.املعتمر وأهل اهلالل، واْسُتِهلَّ على ما مل يسم  فاعله. ويقال أيضاً 

_________ 
 ( صدره:1)

 ال يقع الطعن إال يف حنورهم:

(5/1852) 

 

يقال أهل. ويقال أْهَلْلنا عن ليلة كذا، وال يقال أْهَلْلناُه فَهلَّ، كما يقال أدخلناه فدخل، وهو قياسه.  وال
واهللهل: سم، وهو معرب. ويقال: ثوٌب َهْلَهٌل: سخيُف النسِج. وقد َهْلَهَل النسَّاُج الثوَب، إذا أرقَّ نسَجُه 

( ويروى " هلله ". 1نسِج كاذٍب ومل أيِت ابحلقِ  الذي هو ساطع ). قال النابغة: أاتَك بثوٍب َهْلَهِل الوخفَّفهُ 
وشعر هلهل، أي رقيق. ويقال مسى امرؤ القيس بن ربيعة أخو كليب وائل مهلهال النه أول من أرق الشعر. 



ُه، ( ويقال: َهْلَهْلُت أدرِكُ 2ا أو ضئبال )ويقال: بل مسى بقوله: ملا توغل يف الكراع هجينهم هلهلت أأثر مالك
 كما يقال كدُت أدرِكه. واهلالِهُل: املاء الكثري الصاىف.

_________ 
 ( ويروى: " انصع ".1)
( قال ابن برى: الذى يف شعره: " ملا توعر " وضئبال، كذا وردت، والذى يف اللسان )صنبل، هلل( " 2)

 صنبال ".

(5/1852) 

 

يث ال يدرى. وَهال: زجٌر للخيل. وَهاٍل مثله، أي ويقال: قد ذهَب بذي ِهِليَّاٍن بكسر اهلاء، إذا ذهَب حب
اقرىب. وهل: حرف استفهام، فإذا جعلته امسا، شددته. قال اخلليل: قلت اليب الدقيش: هل لك يف ثريدة كأن 

؟ فقال: أشد اهلل. ابن السكيت: وإذا قيل هل لك يف كذا وكذا، قلت: ىل فيه، ( 1ودكها عيون الضياون )
ماىل فيه، وال تقل: إن ىل فيه هال. والتأويل: هل لك فيه حاجة؟ فحذفت احلاجة ملا عرف  أو: إن ىل فيه، أو:

، أي شيئا. وقد املعىن، وحذف الراد ذكر احلاجة كما حذفها السائل. ويقال: ما أصاب عنده َهلًَّة وال بلَّةً 
دهر( قال: معناها قد أتى. وهل قد فسرانه يف بلة. أبو عبيدة يف قوله تعاىل: )َهْل أتى على اإلنسان ِحنٌي من ال

 تكون مبعىن " ما "، قالت ابنُة احلُماِرِس:
 ( * أي ما هي، فلهذا أدخلت إال.2هل هي إالَّ ِحَظٌة أو تْطليْق )

_________ 
 سنور الذكر.( مجع ضيون، وهو ال1)
 ( بعده:2)

 أو صلف من بني ذاك تعليق:

(5/1853) 

 

ال: حيهال الثريد، ومعناه هلم إىل الثريد، فتحت ايؤه الجتماع الساكنني، )*( وقوهلم هال، استعجال وحث، يق
وبنيت حى مع هل امسا واحدا، مثل مخسة عشر، ومسى به الفعل ويستوى فيه الواحد واجلمع واملؤنث، وإذا 

لف من ف لبيان احلركة، كاهلاء يف قوله تعاىل: )كتابيه( ، و )حسابيه( الن االوقفت عليه قلت حيهال، واالل



خمرج اهلاء. ويف احلديث: " إذا ذكر الصاحلون فحيهل بعمر "، بفتح الالم مثل مخسة عشر، ومعناه عليك 
تنوين فإمنا  بعمر وادع عمر، أي إنه من أهل هذه الصفة. وجيوز فحيهال ابلتنوين، جيعل نكرة. وأما فحيهال بال

لبيد يذكر صاحبا له كان أمره ابلرحيل يف السفر:  جيوز يف الوقف، فأما يف االدراج فهى لغة رديئة. وأما قول
يتمارى يف الذى قلت له ولقد يسمع قوىل حيهل فإمنا سكنه للقافية. وقد يقولون حى من غري أن يقولوا هل، 

ى الفالح "، وإمنا هو دعاء إىل الصالة والفالح. قال من ذلك قوهلم يف االذان: " حى على الصالة حى عل
 ابن أمحر:

(5/1853) 

 

أنشأت أسأله ما ابل رفقته حى احلمول فإن الركب قد ذهبا قال: أنشأ يسأل غالمه كيف أخذ الركب وحكى 
سيبويه عن أىب اخلطاب أن بعض العرب يقول: حيهل الصالة، يصل هبل كما يصل بعلى، فيقال: حيهل 

عل املؤذن، كما يقال حولق لصالة، وهلموا إىل الصالة. وقد حيالصالة، ومعناه ائتوا الصالة واقربوا من ا
( ، مركبا من كلمتني. قال الشاعر: االرب طيف منك ابت معانقى إىل أن دعا داعى الصباح 1وتعبشهم )

فحيعال وقال آخر: أقول هلا ودمع العني جار أمل حيزنك حيعله املنادى ورمبا أحلقوا به الكاف فقالوا: حيهلك، 
موضَع هلا من اإلعراب، الهنا ليست ابسم. قال أبو عبيدة:  لوا رويدك والكاف للخطاب فقط، والكما قا

 ومسع أبو مهدية االعرايب
_________ 

( حولق: أكثر من قول ال حول وال قوة إال هللا. وتعبشم: انتسب إىل عبد مشس أو تعلق هبم حبلف أو 1)
 جوار أو والء ومثله تعبقس يف عبد القيس.

(5/1854) 

 

يقول له " زوذ " فقال: ما يقول؟ قلنا: يقول عجل. فقال: أال يقول حيهلك، أي  رجال يدعو ابلفارسية رجال
 هلم وتعال. وقول الشاعر:

 ( * فإمنا جعله امسا ومل أيمر به أحدا.1هيهاؤه وحيهله )
َمَلْت مثله. عينُه هَتُْمُل وهَتِْمُل مَهْاًل ومَهَالانً، أي فاضْت. واهنَْ  اهلَْمُل، ابلتسكني: مصدر قولك: مَهََلتْ  ]مهل[

واهلََمُل، ابلتحريك: اإلبل اليت ترعى بال راٍع، مثل النَـَفَش، إال أن النفش ال يكون إال لياًل، واهلََمُل يكون لياًل 



ها مَهَاًل، أي ُسًدى، إذا أرسلتها ترعى لياًل وهنارًا بال وهنارًا. يقال: إبٌل مَهٌَل، وهاِمَلٌة، ومُهَّاٌل، وَهواِمُل. وتركتُ 
: الذي له راٍع. واهلََمَل أيضاً: املاء الذي ال مانع له. راعٍ  . ويف املثل: " اختلط املَْرِعيُّ ابهلََمِل ". واملَْرِعيُّ

 وأمهلت الشئ: خليت بينه وبني نفسه.
_________ 

 م يوم كثري تناديه وحيهله( يف اللسان: وهيج احلى من دار فظل هل1)

(5/1854) 

 

 املستعمل. واملهمل من الكالم: خالف
 هاله الشئ يهوله هوال، أي أفزعه. ومكاٌن َمهيٌل، أي خموف. قال رؤبة: ]هول[
ِده َمهاوَي َخْرٍق َمهاٍب ( : أجاز إلينا على بع2( أفياف هلا فيوف * وكذلك مكان مهال. قال اهلذيل  )1مهيل )

ا هالك من شئ. وَهوََّل القوُم على الرجل. َمهاِل وُهْلُتُه فاهتال: أفزعته ففزع. والتهويل: التفزيع. والتهاويل: م
قال أبو عبيدة: كان يف اجلاهلية لكلِ  قوٍم انٌر وعليها َسَدنٌَة، فكان إذا وقع بني رجلني ُخُصومة جاء إىل النار 

 ، وكان السدنُة يطرحون فيها ملحاً من حيث ال يشعر، يـَُهوِ لوَن هبا عليه. قال أوسفيحلف عندها
_________ 

ل الصاغاىن: هذا تصحيف، وصوابه " مهبل " بسكون اهلاء وكسر الباء املعجمة بواحدة. واملهبل: ( قا1)
 املنقطع بني أرضني. من حواشى اللسان.

 : أال اي لقومي ِلطْيِف اخلَيا ِل أَرق ِمن انزح ذى دالل:( هو أمية بن عائذ اهلذىل. وقبل البيت2)

(5/1855) 

 

( * واسم تلك النار اهلوَلُة ابلضم. قال الكميت: كهوَلِة ما أْوَقَد املُحِلفوَن 1 حاِلُف )كما َصدَّ عن انِر املَُهوِ لِ 
هاويُل أيضاً: األلوان املختلفة، من األمحر واألصفر واألخضر. وَهوََّلِت املرأة، إذا لدى احلاِلفني وما َهوَّلوا والتَ 

وُّاًل، إذا تذاءبت هلا. وقد فسرانه يف الذئب. واهلالة: الدارة تزيَّنت حبليها ولباسها. أبو زيد: هَتَوَّْلُت للناقة هتََ 
 حول القمر. واهلولول: الرجل اخلفيف.

 اجلراب: صَببته من غري َكْيٍل. وكلُّ شئ أرسلته إرساال، من رمل أو تراب أو طعاٍم ِهْلُت الدقيق يف ]هيل[
( ". وهتيل: تصبب. 2ملثل: حمسنة " فهيلى )وحنوه، قلت: هلته أهليه هيال، فاهنال، أي جرى وانصب. ويف ا



 وأَهْلُت الدقيق لغة يف ِهْلُت، فهو مهال ومهيل.
_________ 

 ( صدره:1)
 الشمس صد بوجههإذا استقبلته 

 ( يف نسخة " أراك حمسنة " وهو كما يف اللسان.2)

(5/1855) 

 

ل أبو عبيد: أي ابلرمل والريح. وهيالن يف شعر ويقال للرجل إذا جاء ابملال الكثري: جاء ابهلَْيِل واهلَْيلمان. قا
 ( : حى من اليمن، ويقال هو مكان.1دى )اجلع

_________ 
( بيت اجلعدى هو قوله: كأن فاها إذا توسن من طيب مشم وحسن مبتسم يسن ابلضرو من براقش أو 1)

يشبهه. قال أبو عمرو: هيالن أو انضر من العتم والضرو: شجر طيب الرائحة. والعتم: الزيتون، وقيل نبت 
 .براقش وهيالن: واداين ابليمن

(5/1856) 

 

)*( 
 فصل الياء

. قال لبيد: اليَـَلُل: قصُر األسنان العليا، ويقال انعطاُفها إىل داخل الفم. ورجٌل أَيلُّ، وامرأٌة َيالَّءُ  ]يلل[
بسهام. ويليل: موضع. قال جرير: نظرت إليك  َرِقِميَّاٌت عليها انِهٌض ُتْكِلُح األْرَوَق منهم واألَيل  أي رميتُـُهمْ 

 مبثل عيىن مغزل قطعت حبائلها أبعلى يليل

(5/1856) 

 



 ابب امليم:
 فصل االلف:

َفِتقُ    ُخْرَزاتن فتصريان واحدة. وقال:]أمت[ األَتوُم: املُْفضاُة، وأصله يف الِسقاء تـَنـْ
عن يف اخلري والشر. قال أبو عطاء الِسْندي : َعِشيََّة قام أاي ابن خناسية أتوم * واملَْأمَتُ عند العرب: النساء جيتم

النائحاُت وُشقِ َقْت جيوٌب أبيدي مأمتٍَ وُخدوُد أي أبيدى نساء. وقال أبو حية النمريي: رمته أانٌة من ربيعٍة 
: املصيبة، يقولون: كنا  نـَُؤوُم الُضحى يف مْأمٍت أيٍ  َمْأمتَِ يريد يف نساء أي نساء. واجلمع املآمت. وعند العامةعامرٍ 

يف مْأمتَِ فالن، والصواب أن يقال: كنا يف مناحة فالن. واالمت يف قول النابغة: فأوردهن بطن االمت شعثا يصن 
 املشى كاحلدمل التؤام اسم واد.

(5/1857) 

 

آمِثٌ وَأثيٌم، وَأثوٌم أيضاً. وَأمَثَُه هللا ابلكسر إ مثاً وَمَأمَثاً، إذا وقع يف اإلمث، فهو  األمْثُ: الذْنُب. وقد َأمِثَ الرجل ]أمث[
( : فَهْل أيَْمثَُينِ  هللاُ يف َأْن ذََكْرهُتا وَعلَّْلُت 1يف كذا أيَْمُثُُه وأيَْمثُُه، أي َعدَّه عليه إمثاً، فهو َمْأثُوُم. وأنشد الفر اء )

 فرَأصحايب هبا ليلة الن
_________ 

وليس بنصيب االسود املرواىن وال بنصيب االبيض اهلامشي، إمنا هو  ( الشعر لنصيب االسود. قال ابن برى:1)
لنصيب بن رايح االسود احلبكى موىل بىن احلبيك بن عبد مناة بن كنانة. والبيت من القصيدة الىت فيها: أما 

لى نحر لقد زادين للجفر حبا وأهله ليال أقامتهن ليلى عوالذى اندى من الطور عبده وعلم آايت الذابئح وال
اجلفر وهل أيمثىن هللا يف َأْن ذََكْرهُتا وَعلَّْلُت َأصحايب هبا ليلة النفر وطريت ما ىب من نعاس ومن كرى وما ابملطااي 

 (5 -صحاح  - 234من كالل ومن فرت )

(5/1857) 

 

د ُتَسمَّى اخلمُر ه يف اإلمث. وآمثَُه ابلتشديد، أي قال له: َأمثَْت. وقيروى بكسر الثاء وضمها. وآمثه ابملد: أوقع
. واأَلاثُم: جزاء  إمثاً. وقال: شربُت االمث حىت ضل عقلي كذاك اإلمْثُ تذهب ابلعقوِل وأتََمَث، أي حترََّج عنه وكف 

االعشى: مجالية تغتلى ابلرداف إذا  اإلمْث. قال تعاىل: )يْلَق َأاثماً( . وانقة آمثة ونوق آمثات، أي مبطئات. قال
 كذب اآلمثات اهلجريا



االمجة من القصب، واجلمع أمجات وأجم وإجام وآجام وأجم، كما قلناه يف االكمة. واالجم أيضا:  ]أجم[
حصن بناه أهل املدينة من حجارة. قال يعقوب: كل بيت مربع مسطح أجم. قال امرؤ القيس: وتيماء مل يرتك 

واجلمع آجام، مثل عنق وأعناق.  ال أمجا إال مشيدا جبندل وقال االصمعي: وهو خيفف ويثقل،هبا جذع خنلة و 
 وأتجم النهار، أي اشتد حره.

(5/1858) 

 

ت النار، مثل أتججت. وإن  هلا ألجيماً وَأجيجاً. قال ُعَبيد بن أيُّوب العنربي : ويوٍم كتَـنُّوِر اإلماء َسَجْرنَُه وأتمج
منسمها دما وفالن يتأجم على مَحَْلَن عليه اجلذل حىت أتمجا رميت بنفسى يف أجيج مسومه وابلعنس حىت جاش 

هََّف. أبو زيد: َأمِجُْت الطعاَم ابلكسر، إذا َكرِْهَته من املداَومة عليه، فأان فالن ويـََتَأطَُّم، إذا اشتد  غضُبه عليه وتـَلَ 
 آجٌم على فاعل. واالجم: موضع ابلشأم بقرب الفراديس.

مة، مثل رغيف وأرغفة، عن أىب نصر. ورمبا مسى االدم: مجع االدمي، مثل أفيق وأفق. وقد جيمع على آد ]أدم[
( ويوما أدميها نغال واالدمة: ابطن اجللد 1: يوما تراها كشبه أردية العصب )وجُه األرض أدمياً. قال األعشى

 الذى يلى اللحم، والبشرة ظاهرها.
_________ 

 ( رواه يف مادة )مخس( و )نغل( : " أردية اخلمس ".1)

(5/1858) 

 

َدٌم ُمْبَشٌر، أي قد مجع ِلنَي اأَلَدَمِة وُخشونة البشرة. ويقال أيضاً: جعلُت فالانً َأَدَمَة أهلي، أي وفالن ُمؤْ 
إْسَوهَتُْم. واأُلْدَمُة ابلضم: الُسمرة. واالدمة أيضا: الوسيلة إىل الشئ، عن الفراء. واآلَدُم من الناس: األمسر، 

لبشر، وأصله هبمزتني، النه أفعل، إال أهنم لينوا الثانية، فإذا احتجت اجلمع ُأْدماٌن. وآَدُم عليه السالم: أبو او 
إىل حتريكها جعلتها واوا وقلت أوادم يف اجلمع، النه ليس هلا أصل يف الياء معروف، فجعلت الغالب عليها 

بال. قال: ٌض تعلوهن  ُجَدٌد، فيهن ُغرْبٌَة، تسكن اجلالواو، عن االخفش. قال االصمعي: واالدم من الظباء بيِ 
وهي على ألوان اجلبال. يقال ظبيٌة أدماء. وقد جاء يف شعر ذى الرمة أدمانة، قال: أقول للركب ملا أعرضت 

أصال أدمانة مل تربيها االجاليد وأنكره االصمعي. واالدمة يف االبل: البياض الشديد، يقال: بعرٌي آَدُم وانقٌة 
 (1دماء، واجلمع أدم. وقال )أ



_________ 
 االخطل، يقوله يف كعب بن جعيل.( 1)

(5/1859) 

 

فإن أهجه يضجر كما ضجر ابزل من االدم دبرت صفحتاه وغاربه ويقال هو االبيض االسود املقتلني. واالدم 
( به. تقول منه: أدم اخلبَز ابللحم َيَِْدُمُه، ابلكسر. واأُلْدُم: األُْلَفُة واالتفاُق، يقال: َأَدَم 1واالدام: ما يؤتدم )

هما، أي أصلح وأَلََّف، وكذلك آَدَم هللا بينهما، فـََعَل وأفْـَعَل مبعىن. ويف احلديث: " لو نظْرَت إليها فإنه هللاُ بين
 أحرى أن يؤدم بينكما "، يعين أن تكون بينكما احملبة واالتفاق. وقال:
فاء وفتح العني: اسم موضع. ى، بضم الوالبيُض ال يـُْؤِدْمَن إالَّ مْؤَدما * أي ال حيبنب إال حمببا. وأدمى، على فعل

 واالايدمي: متون االرض، ال واحد هلا.
 اإلَرُم: حجارة تـُْنَصُب َعَلماً يف املفازة، واجلمع آراٌم وُأروٌم، مثل ضلع وأضالع وضلوع. ]أرم[

_________ 
معاملة  يف فيعامل( واالدام: ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا، ومجعه أدم مثل كتاب وكتب، ويسكن للتخف1)

 املفرد، وجيمع على آدام مثل قفل وأقفال. مصباح.

(5/1859) 

 

( جعل إرم امسه ومل يصرفه، النه جعل عادا اسم أبيهم وإرم 1وقوله تعاىل: )إرم ذات العماد( ، فمن مل يضف )
روم بفتح . واالاسم القبيلة، وجعله بدال منه. ومن قرأه ابالضافة ومل يصرفه جعله اسم أمهم أو اسم بلدة

اهلمزه: أصل الشجرة والقرِن. قال صخُر الَغي  يهجو رجاًل: تـَْيَس تُيوٍس إذا يُناِطُحها أْيمَلُ قـَْرانً ُأروُمُه نَِقُد قوله: 
" أيمل قران " أي أيمل قرنه. وقد جاء على هذا حروف، منها قوهلم: ييجع ظهرا، ويشتكي عينا، أي يشتكى 

أبو زيد: ما ابلدار أرمي وما هبا َأرٌِم، حبذف الياء، أي ما هبا أحٌد. قال زهري: الذم. عينه. ونصب " تيس " على 
داٌر إَلمْساء ابَلغْمرْيِن ماثلة كالوْحي ليس هبا من أهلها َأرُِم وأرم على الشئ أيرم ابلكسر، أي َعض عليه. وَأَرَمُه 

 (2اً هَلُنَّ وحاطبينا )ُحش اشأيضاً، أي أكله. قال الكميت: وأيرم ُكلَّ انبَِتٍة رِعاًء و 
_________ 



 ( يعىن إضافة " عاد " إىل " إرم ".1)
 ( قال ابن برى: صوابه: " وأنرم " ابلنون، الن قبله: =2)

(5/1860) 

 

أي  )*( أي من كثرهتا. وقوله " هلنَّ " أي للنابتة. ومنه َسَنٌة آرَِمٌة، أي مستأِصَلة. ويقال: َأَرَمِت الَسَنُة أبموالنا،
 ( :1أكلْت كلَّ شئ. وأرمت احلبل آرمه، إذا فتلته فتال شديدا. وقال )

( * ويروى ابلزاى. واالرم: االضراس، كأنه مجع آرٍِم. يقال: فالن حَيُرق عليك 2د أعلى حبله وأيرمه )ميس
َظ فَحكَّ أضراسه بَعَضها ببعض. قال الشاعر: نـُبِ ْئُت َأمْحَاء ُسلَ  َِ ا )اأُلرََّم! إذا تـََغيَّ ( ابتوا غضااب 3ْيمى إمنَّ

 َسنُة اأَلْرِم، إذا كانت جمدولة اخللق.( وقوهلم: جاريٌة َمأروَمٌة حَ 4حيرقون االرما )
_________ 

 * = تضيق بنا الفجاج وهن فيح وجنهر ماءها السدم الدفينا
 ( رؤبة.1)
 ( قبله: جادت مبطحون هلا ال أتمجه تطبخه ضروعها وأتدمه2)
 ئت " و " أضحوا غضااب ".( يروى " أنب3)
 ( بعدمها:4)

 إن قلت أسقى احلرتني الدميا:

(5/1860) 

 

 ويقال: االرم: احلجارة. قال النضر ابن مشيل: سألت نوح بن جرير بن اخلطفى عن قول الشاعر:
 يلوك من حرد على االرما * فقال: احلصى.

ُة والقحط. يقال: أصابتُهْم َسَنٌة أزَ  ]أزم[ هُ األْزَمة: الشدَّ ْم َأْزماً، أي استأصلتهم. وأ زم علينا الدهر أيزم َأْزماً، َمتـْ
أي اشتدَّ وقل َخريه. ويقال أيضاً: َأَزَم الرجل بصاحبه، إذا لزمه. عن أىب زيد. وأزمه أيضا، أي عضه. وأزم عن 

ه سأل الشئ، أي أمسك عنه. قال أبو زيد: اآلزم: الذى ضم شفتيه. ويف احلديث أن ُعَمَر رضي هللا عن
حلارث ابن كلدة: ما الدواء؟ فقال: االزم: يعىن احلمية. وكان طبيب العرب. أبو زيد: أزمت اخليظ، إذا فتلته، ا



ابلزاي والراء مجيعاً. قال: واأَلْزُم ضرٌب من الَضْفِر. وأَتز َم القوُم داَرُهم، إذا أطالوا اإلقامة هبا. واملأزم: املضيق، 
 مهدية:عن أىب مثل املأزل. وأنشد االصمعي 

(5/1861) 

 

هذا طريق أيزم املآزما وعضوات متشق اللهازما قال ويروى: " عصوات "، وهى مجع عصا. ومتشق: تضرب. 
نه مسى املوضع الذى بني املشعر وبني عرفة واملأزم: كلُّ طريٍق ضي ق بني جبلني، وموضع احلرب أيضا مأزم، وم

 مجع وعرفة. ويف احلديث: " بني املأزمني ". وأنشد لساعدة بن مأزمني. االصمعي: املأزم يف سند، مضيق بني
 ( إذا ُحِبْسَن مبَأزٍِم َضْيٍق أَلفَّ َوَصدَُّهنَّ االخشب1جؤيَّة اهلَذيل: ومقامهنَّ )

ة. تقول: هذا أسامة غاداي. قال زهري ميدح هرم بن سنان: والنت أشجع يقال لالسد أسامة، وهو معرف ]أسم[
 (2ت نزال وجل يف الذعر )من أسامة إذ دعي
_________ 

( قال ابن برى صواب إنشاده: " ومقامهن " ابخلفض على القسم، النه أقسم ابلبدن الىت حبسن مبازم، أي 1)
 مبضيق.

 ( عجزه:2)
 بيت زهري: نقع الصراخ وجل يف الذعر * وصدر

 ولنعم حشو الدرع أنت إذا:

(5/1861) 

 

 ره يف املعتل، الن االلف زائدة.وأسامة: اسم رجل. وأما االسم فنذك
َم عليه ابلكسر أيضم أضما. وإضم بكسر اهلمزة: اأَلَضُم: الغَضُب، وجيمع على َأَضماٍت. وقد َأضِ  ]أضم[

 ( :1جبل. قال الراجز يصف انرا )
 شبت أبعلى عاندين من إضم

 ألهل املدينة. قال أوس بن َمْغراء اأَلْطُم مثل اأَلْجِم، خُيَفَُّف ويـُثـَقَُّل، واجلمع آطاٌم، وهي حصونٌ  ]أطم[
الَسعدي : َبثَّ اجلنوَد هلْم يف األرض يقُتلهم ما بني ُبْصرى إىل آطاِم جَنْراان والواحدة أطمة مثل أكمة. وابليمن 

عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة، كان أغار على  حصن يعرف أبطم االضبط، وهو االضبط بن قريع بن



 ا وقالأهل صنعاء وبىن هبا أطم
_________ 

 ( يف نسخة قبل هذا الشطر: نظرت والعني مبينة التهم إىل سنا انر وقودها الرمت1)

(5/1862) 

 

وشفيت نفسي من ذوى مين ابلطعن يف اللبات والضرب فقتلتهم وأحبت بلدهتم وأقمت حوال كامال أسىب 
البطن. تقول منه اْؤُتِطَم على الرجل.  وبنيت أطما يف بالدهم الثبت التقهري ابلغصب واالطام ابلضم: احتباس

يكون به. واأَلطيَمُة: َمْوِقُد النار. قال اأَلفْـَوُه  قال أبو زيد: بعرٌي َمأَطوٌم، وقد ُأِطَم، وذلك إذا مل يـَُبْل من داء
ا فيه الرجاُل على اأَلطاِئِم والَلظى واالطوم: السلحفاة البح1) رية. االصمعي: ( : يف َمْوِطٍن َذِرِب الَشبا فكَأمن 

ه كاألمواج مث تكسََّر فالن يتأطم على فالٍن، مثل يـََتَأجَُّم. قال األصمعي: أتََطََّم الَسْيُل، إذا ارتفعْت يف وجه
 بعضها على بعض.

األَكَمُة معروفة، واجلمع أكماٌت وأكم. ومجع االكم إكام، مثل جبل وجبال، ومجع االكام أكم، مثل  ]أكم[
 كتاب وكتب، ومجع

_________ 
 ( االودى.1)

(5/1862) 

 

 االكم آكام، مثل عنق وأعناق، كما قلناه يف مجع مثرة. واملأكمة: العجيزة، واجلمع املآكم.
ْمُرَك. اأَلمَلُ: الَوَجُع. وقد َأملَ أيَْمَلُ أََلماً. وقوهلم: أَِلْمَت بطَنك كقوهلم: َرِشْدَت َأْمَرَك، أي أملَ َبْطُنَك وَرِشَد أَ  ]أمل[

 يالُم: اإلجياُع. واألليُم: املوِجُع، مثل السميع مبعىن املسمع.والَتَأملُُّ: التَـَوجُُّع. واإل
 ُأمُّ الشي: أصُلُه. وَمكَّة: ُأمُّ الُقرى. واأُلمُّ: الوالدُة، واجلمع ُأمَّاٌت. وقال: ]أمم[

 (2أمهات. وقال ) ( * وأصل اأُلمِ  ُأمََّهٌة، لذلك جتمع على1فـََرْجَت الظالَم أبُمَّاتكا )
_________ 

 صدره:( 1)



 إذ االمهات قبحن الوجوه
 ( قصى.:2)

(5/1863) 

 

( * وقال بعضهم: االمهات للناس واالمات للبهائم. ويقال: ما كنت ُأمَّاً، ولقد 1أمهىت خندف والياس أىب )
ي واي أبة افعل، جيعلون عالمة التأنيث َأمَمِْت ُأُموَمًة. وتصغريها أميمة. وأميمة: اسم امرأة. ويقال: اي أمة ال تفعل

م: العلم الذى يتبعه اجليش. وأم التنائف: املفازة البعيدة. وُأمُّ عوضا من ايء االضافة. وتقف عليها ابهلاء. واال
َمْثواَك: صاحبُة منزلك. وُأمُّ البـَْيض يف شعر أيب دواد: وأاتان يسعى تفرش أم البيض شدا وقد تعاىل النهاُر يريد 

 نعامة. ورئيُس القوم: أمهم. وأم النجوم: اجملرة.ال
_________ 

 ( قبله:1)
 ال وهىب * وبعدمها: حيدرة خايل لقيط وعلى وحامت الطائى وهاب املئىعند تناديهم هب

(5/1863) 

 

 ( :1وأم الطريِق: ُمْعَظُمُه، يف قول الشاعر )
وأم الدماع: اجلِْلَدُة اليت جتمع الدماَغ، ويقال أيضاً ُأمُّ ( * ويقال هي الضبع. 2خَتُصُّ به ُأمُّ الطريِق ِعياهلا )

يس يل ُمعنٌي، الرأِس. وقوله تعاىل: )ُهنَّ ُأمُّ الكتاب( ومل يقل ُأمَّهات، ألن ه على احلكاية، كما يقول الرجل: ل
مَُّة: اجلماعُة. قال األخفش: فتقول: حنن ُمعيُنَك، فتحكيه. وكذلك قوله تعاىل: )واْجَعلنا ِلْلُمتَّقنَي إماماً( . واألُ 

هو يف اللفظ واحٌد ويف املعىن مجٌع. وكلُّ جنس من احليوان ُأمَُّة. ويف احلديث: " لوال أنَّ الكالَب ُأمٌَّة من األَُمِم 
 تلها ". واألُم ُة: القيامُة. قال األعشىألمرُت بق

_________ 
 ( هو كثري عزة.1)
 ( صدره:2)

ح * العسب: ماء الفحل. والوالقى وانصح: فرسان. وعيال الطريق: سباعها، يريد يغادرن عسب الوالقى وانص
 أهنن يلقني أوالدهن لغري متام من شدة التعب.:



(5/1864) 

 

( * واألُمَُّة: الطريقُة والديُن. يقال: فالٌن ال ُأمََّة له، أي ال ديَن له وال حِنَْلَة له. 1ِحساُن الوجوِه ِطواُل األَُمْم )
 الشاعر:قال 

 وهل يستوي ذو ُأمٍَّة وَكفوُر * وقوله تعاىل: )ُكنتْم َخرْيَ ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت للناِس( قال األخفش: يريد أْهِل أمٍَّة، أي
 قالخرَي َأْهِل ديٍن، وأنشد للنابغة: َحَلْفُت فلم أَترْك لنفسَك رِيَبًة وهل أيَْمَثَْن ذو ُأمٍَّة وهو طاِئُع واأُلمَُّة: احلنُي. 

ُهُم الَعذاَب إىل ُأمَّة َمعدودة( . واإِلم ُة ابلكسر: النعمة.  تعاىل: )وادََّكَر بعد ُأمٍَّة( وقال تعاىل: )ولئن أخَّْران َعنـْ
 إلمَُّة أيضاً: لغٌة يف األُم ِة، وهي الطريقُة والديُن، عن أيب زيد. قال األعشى:وا

 ( *2وأصاب َغْزُوَك إمًَّة فأزاهلا )
_________ 

 يف نسخة أول البيت:( 1)
 وإن معاوية االكرمني

 ( صدره:2)
 ولقد جررت لك الغىن ذا فاقة * وبعده يف املخطوطة زايدة: =
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وقوهلم: ويلمه يريدون ويل أُلمَِّه، فحذف لكثرته يف الكالم. وقول عدى بن زيد: أيها العائب عندم زيد أنت 
حذف االلف سقطت الياء من عندي الجتماع الساكنني.  تفدى من أراك تعيب يريد عندي أم زيد، فلما

يرثي أخاه: َهَوْت ُأمُُّه ما يبعث  ويقال: ال ُأمَّ لك! وهو ذم، ورمبا ُوِضَع موضع املدح. قال كعب بن سعدٍ 
وَأمَُّه  الصبُح غاِدايً وماذا يؤدِ ي الليُل حني يـَُؤوُب واأَلمُّ ابلفتح: القصُد. يقال: أمة وأممه وأتممه، إذا قصده.
رجٌل َأميٌم  أيضاً، أي َشجَُّه آمًَّة ابملد ، وهي اليت تبلغ ُأمَّ الدماغ حنَي يبقى بينها وبني الِدماغ جلٌد رقيق. ويقال:

 وَمْأموٌم، للذي يهذي من أم رأسه.
_________ 

ري، ويقال: االمة = االمة: امللك، واالمة: أتباع االنبياء. واالمة: الرجل الصاحل للخري، ويروى اجلامع للخ



 الطاعة. واالمة: اجلماعة وأمة الرجل، قومه. وأمة الرجل: وجهه وقامته. والرجل العامل أمة. واالمة: االم.
 واالمة: الرجل املنفرد بذنبه ال يشركه فيه أحد.
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 واالميم: حجر يشدخ به الرأُس. وقال:
لعمد املتأكل السنام: مْأموٌم. وَأمَمُْت القوَم يف الصالة إماَمًة. وائْـَتمَّ به: ( ويقال للبعري ا1ابملَْنَجنيقاِت وابأَلماِئِم )

ء. وقال: وخلقته حىت إذا مت اقتدى به. وَأمَِّت املرأُة: صارت ُأمَّاً. واإلماُم: خشبُة البَـنَّاِء اليت ُيَسوَّى عليها البنا
ترى إىل قوله بعده: قرنت حَبْقَوْيِه ثالاثً  واستوى كمخة ساق أو كمْت إمام قال االصمعي: يصف سهما. أال

فلم يـَزُْغ عن القصد حىت بصرت بدمام واالمام: الصقع من االرض، والطريق قال تعاىل: )وإهنما لبإمام ُمبني( . 
 ( ، مثل إانء وآنية،2ومجعه أمية وأصله آممة على فاعلة ) واإلماُم: الذي يـُْقَتدى به،

_________ 
 ( قبله:1)

 ينا عن االهامتويوم جل
 ( كذا والصواب أن أاممة على وزن أفعلة، كما يف اللسان.2)
 (5 -صحاح  - 235)
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وإله وآهلة، فأدغمت امليم فنقلت حركتها إىل ما قبلها، فلما حركوها ابلكسر جعلوها ايء. وقرئ: )فقاتلوا أمية 
وما قبلها مفتوح، فلم يهمز الجتماع اهلمزتني. الكفر( ، قال االخفش: جعلت اهلمزة ايء الهنا يف موضع كسر 

أومية، ملا حتركت اهلمزة ابلفتحة قبلها واوا. وقال قال: ومن كان من رأيه مجع اهلمزتني مهزه. قال: وتصغريها 
اَمه. وقوله تعاىل: )وكل شئ أحصيناه يف إماٍم ُمبنٍي( ق ال املازىن: أييمة، ومل يقلب. وتقول: كنُت َأماَمُه، أي ُقدَّ

قاربة. احلسن: يف كتاب مبني. وأمامة: اسم امرأة. قال ابن السكيت: اأَلَمُم بني القريب والبعيد، وهو من امل
 ( ظُْلماً َأمَماً. وقوُل زهري:1واالمم: الشئ اليسري، يقال: ما سألُت إال  َأمَمًا. ولو ظلمت )

ُْم َأمم ) .( * يقول: َأيُّ جريٍَة  2وجريٌَة ما ُهُم لو َأهنَّ ُْم ابلُقْرب مينِ   كانوا لو َأهنَّ
_________ 



 ( يف اللسان: " ويقال ظلمت ".1)
 ( صدره:2)

سال السليل هبم * ويروى " وعربة ما هم " أي هم عربة ىل وحقيقته: هم سبب بكائى وعربيت.  كأن عيىن وقد
 وما زائدة.
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ُم دارِِه، أي ُمقاِبَلُتها. أبو عمرو: املَُؤامُّ، بتشديد امليم: ويقال: أخذُت ذلك من َأَمٍم، أي من قـُْرٍب. وداري َأمَ 
( . ويقال للشئ إذا كان مقاراب: هو 1املُقاِرُب، ُأِخَذ من اأَلَمِم وهو الُقْرب. ويقال هذا أمر مؤام، مثل مضار )

ينا )ْت ُأمَّاً. قال الكميت: َوِمْن َعَجٍب جَبيَل َلَعْمرُ ُمَؤامٌّ. وأتََممََّْت، أي اختذ ( وقول 2 ُأمٍ  َغَذْتِك وَغرْيَها تـََتَأممَّ
الشاعر: وما إمى وأم الوحش ملا تفرغ يف مفارقي املشيب يقول: ما أان وطلب الوحش بعد ما كربت. يعىن 

يف االستفهام، وهلا موضعان: أحدمها أن  اجلوارى. وذكر االم حشو يف البيت. وأما أم خمففة فهى حرَف عطفٍ 
. تقول: َأزَْيٌد يف الدار أم عمرٌو؟ واملعىن أيهما فيها. تقع ُمعاِدَلةً   ألَِلِف االستفهام مبعىن َأيٍ 

_________ 
 ( يف االصل: " مضان "، صوابه من اللسان.1)
أمكم الىت أرضعتكم ( يف اللسان: ومن عجب خرب مبتدأ حمذوف، تقديره ومن عجب انتفاؤكم عن 2)

 واختاذكم أما غريها.
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ثاىن أن تكون منقطعة مما قبلها خربًا أو استفهاماً. تقول يف اخلرب: إهنا البل أم شاء ايفىت. وذلك إذا نظرت وال
إىل شخص فتومهََّْته ِإِباًل، فقلَت ما سبق إليك، مث أدركك الظنُّ أنه شاٌء، فانصرْفَت عن األول فقلت َأْم شاٌء، 

 أن ما يقُع بعد َبْل يقنٌي، وما بعد َأْم َمْظُنوٌن. وتقول يف االستفهام: الَّ مبعىن َبْل، ألنَّه إضراٌب عما كان قبله، إ
هل زيد منطلق أم عمرو ايفىت، إمنا أضربت عن سؤالك عن انطالق زيد وجعْلَته عن عمرو، فأم معها ظن 

ُنَك َأْم رأيَت ِبواِسٍط َغَلَس الظَ 1واستفهام وإضراٌب. وأنشد األخفش )  من الَرابِب َخياال المِ ( : َكَذبـَْتَك َعيـْ
قال تعاىل: )ال ريَب فيِه ِمْن َربِ  العاَلمني. أْم يَقولون اْفرَتاُه( . وهذا كالٌم مل يكن أصُله استفهاماً. وليس قوله: 

بِ ه ن يُـ )أْم يقولون اْفرَتاُه( َشكَّاً، ولكنه قال هذا التقبيح صنيعهم. مث قال: )َبْل هو احلَقُّ ِمْن رَبِ َك( كأنَّه أراد أ نـَ



؟ وأنت تعلم أنَّه يقول اخلري، ولكن أردَت أن تـَُقبِ َح  على ما قالوه، حنو قولك للرجل: اخلرُي أحبُّ إليك أم الشر 
 عنده ما َصَنع.

_________ 
 ( لالخطل.1)
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عربته إتر االحبة يوم  ( : َأْم َهْل كبرٌي بكى مل يقض1وَتْدُخُل َأْم على َهْل فتقول: َأْم َهْل عندك عمرٌو. وقال )
( وال تدخل َأْم على األْلف، ال تقول َأِعْنَدَك زيٌد َأْم َأِعْنَدَك عمرٌو، ألن  أصل ما ُوِضَع 2الَبنْيِ مشكوُم )

 تقع إال  يف أول الكالم، والثاين َأْم وال تقع إالَّ يف وسط الكالم، وَهْل إمنا لالستفهام حرفان أحدمها األِلف وال
 األلف يف االستفهام فقط، ولذلك مل يقع يف كلِ  مواقع األصل. وَأْم قد تكون زائدة، كقول الشاعر:أقيَم مقام 

 ( *3اي ِهْنُد َأْم ما كان مشىي رقصا )
_________ 

 ( علقمة بن عبدة.1)
 وم: مثاب ومكافا.( مشك2)
رقصا، أي كنت أتوقص وأان يف  ( يف اللسان: " اي دهن " أراد اي دهناء فرخم. وأم زائدة أراد: ما كان مشىي3)

 شبيبىت، واليوم قد أسننت حىت صار مشىي رقصا والتوقص: مقاربة اخلطو. وبعده:
 بل قد تكون مشيىت توقصا:
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 ( :1يعىن ما كان )
ف يقال: َأوَّمُه الكألُ أَتْومياً، أي مسنه وعظم خلقه. قال الشاعر: عركرك مهجر الضؤابن أومه روض القذا ]أوم[

ربيعا أي أتومي واملؤوم: العظيم اخللق والرأس. قال عنرتة: وكأمنا تنأى جبانب دفها الوحشى من هزج العشى 
 مؤوم يعىن سنورا. واالوام، ابلضم: حر العطش.

الذين ال أزواَج هلم من الرجال والنساء، وأصلها أايئم فقلبت، الن الواحد رجل أمي، سواء كان األايمى:  ]أمي[
ن قبل أو مل يتزوَّج. وامرأٌة َأميِ ٌ أيضاً، بكرا كانت أو ثيبا. وقدآمت املرأة من زوجها تئيم أمية وأميا وأيوما. تزوََّج م



 ويف احلديث: " أنه كان يتعوذ من االمية ".
_________ 

 ( زايدة يف املخطوطة: ويكون مبعىن االلف والالم، كقول أىب هريرة: " اب ام ضرب "، يريد طاب الضرب.1)
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وأتميت املرأة، وأتََميََّ الرجل زماانً، إذا مكث ال يتزوَّج. قال يزيد بن احلََكم الثقفي : كلُّ امرٍئ َستِئيُم منه العرس 
 أو منها يئيم وقال آخر: جنوف بقوف نـَْفِسَك غرَي أين إخاُل أبن سييتم أو تئيم أي ييتم ابنك وتئيم امرأتك.

ن العرب يقول: أي يكونن على االمي نصييب، يقول: ما يقع بيدى بعد ترك التزوج وقال يعقوب: مسعت رجال م
أي امرأة صاحلة أو غري ذلك. وأميه هللا أتميا. وقوهلم: ماله آم وعام: أي َهَلَكِت امرأتُه وماشيَـُته، حىتَّ يَئيَم 

، أي تقتل الرجاَل فتدع النساَء بال أزواْج. وقد أََأْمُتها نساء. واحلرُب َمْأمَيَةٌ ويَعيَم. فـََعْيماُن إىل الَلنب، وَأمْياُن إىل ال
وأان أُئيُمها، مثال أعمتها وأان أعميها. واالمي: احلية. قال ابن السكيت: أصله أمي فخفف، مثل لني ولني، وهني 

 وهني. وأنشد اليب كبري:
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وم. واالايم: الدخان، واجلمع أمي. وآم الرجل ( واجلمع أي1إال عواسر كاملراط معيدة ابلليل مورد أمي متغضف )
 إايما، إذا دخَّن على النحل لتخرج من اخللية فيأخذ ما فيها من العسل. قال أبو ذؤيب

_________ 
مرة جلد القوى يف كل ساعة حمرف فارقته يوما جبانب خنلة سبق احلمام به زهري ( قبله: أزهري إن أخا لناذا1)

َاء مل َيْشَرْب به بني الربيع إىل شهور الصيف والصيف: مطر الصيف. وقوله: إال عواسر: تلهفي ولقد َوَرْدُت امل
مرة بعد مره. يقول: هذا  يعىن ذائاب عاقدة أذانهبا. واملراط: السهام الىت مترط ريشها. ومعيدة: معاودة للورد

وقوله: يف كل ساعة حمرف املكان خلالئه، من موارد احليات. ومتغضف: متثن. قوله: ذا مرة، أي ذا قوة. 
يقول: حيرتف فيتصلب. ويروى: " إال عواسل " ابلالم وهى أشهر الروايتني، يقال: مر الذئب يعسل وينسل 

 إذا مر مرا سريعا.
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 )*( فلما جالها ابالايم حتيزت ثبات عليها ذهلا واكتئاهبا
 فصل الباء

 البجارم: الدواهي. ]جبرم[
، أي كثري الَغْزِل. ورجٌل ذو بُْذٍم، أي مسني، ويقال: ذو رأٍي وحزٍم. وقال األموي: ذو ثوٌب ذو بُْذمٍ  ]بذم[

 حتماٍل ملا مُحِ َل. وقال اخلليل: هو العاقل عند الغضب.نـَْفٍس. وقال الكسائي: ذو ا
، أي أم له وأضجره. الرَبَُم ابلتحريك: مصدر قولك َبرَِم به ابلكسر، إذا سئمه. وَترَب َم به مثله. وأَبـَْرَمهُ  ]برم[

 ( :1والرَبَُم أيضاً: الذي ال يدُخل مع القوم يف امليسر، واجلمع أَْبراٌم. وقال )
 ( * ويف املثل: " أبرما قروان " أي هو برم وأيكل مع ذلك مترتني مترتني.2دى النساء لعرسه )وال برما هت

_________ 
 ( * الشعر ملتمم بن نويرة الريبوعي.1)
 ( عجزه:2)

 ا القشع من برد الشتاء تقعقعا:إذ
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َسَلِم والربم أيضاً: مثر الِعضاه، الواحدة بـََرَمٌة. وبَرَمُة كلِ  الِعضاِه صفراء إال  الُعرُفُط فإنَّ بـََرَمَتُه بيضاء. وبـََرَمُة ال
بني مفتولني ففتال حبال واحدا.  املربم والربمي: احلبل الذي مُجعأطيُب الرَبَِم رحيًا. وأَبـَْرْمُت الشئ، أي أحكمته. و 

مثل ماء مسخن وسخني، وعسل معقد وعقيد، وميزان مرتص وتريص. وقال أبو عبيد: الرَبمُي: احلبُل املفتول 
ا شدَّته املرأُة على وَسطها وَعُضِدها. وأنشَدان األصمعي )  ( :1يكون فيه لوانِن، ورمبَّ

وقد يعلَّق على الصيب ُتْدَفُع به العني. ومنه قيل للجيش َبرمٌي، أللوان ( * 2 العوجاُء جاَل َبرميُها )إذا املُْرِضعُ 
 ( :3شعار القبائل فيه. وقال )

 ( *4ليقود من أهل احلجاز برميا )
_________ 

 ( الشعر لكروس بن حصن.1)
 ( صدره:2)

 وقائلة نعم الفىت أنت من فىت * ويروى:



 السرت دوهنا حمضرة ال جيعل
 ( ليلى االخيلية.3)
 ( صدره:4)

 أييها السدم امللوى رأسه:
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)*( واملرُْبَُم من الثياب: املفتوُل الغْزِل طاقنْيِ، ومنه مسِ ي املرُْبَُم، وهو جنس من الثياب. أبو عبيدة: يقال اشولنا 
اد الكبد. يا بذلك لبياض السنام وسو من برمييها، أي من الكبد والسنام، يقدان طوال ويلفان خبيط أو غريه. مس

 والربام ابلكسر: مجع بـُْرَمٍة، وهي الِقْدُر. والرُباُم، ابلضم: القراد. وبريم النجار، فارسي معرب.
الربمجة ابلضم: واحدة الرباجم، وهى مفاصل االصابع الىت بني االشاجع والرواجب، وهى رءوس  ]برجم[

رباجم: قوم من متيم. قال أبو عبيدة: ابض كفه نشزت وارتفعت. والالسالميات من ظهر الكف، إذا قبض الق
مخسة من أوالد حنظلة بن مالك بن عمرو بن متيم يقال هلم الرباجم. وىف املثل: " إن الشقى وافد الرباجم ". 

وذلك أن عمرو بن هند أحرق تسعة وتسعني رجال من بىن دارم، وكان قد حلف ليحرقن منهم مائة أبخيه 
اجم فاشتم رائحة الشواء من حلوم الناس، فظن أن امللك اختذ طعاما، فعدل ن املنذر، فمر رجل من الرب أسعد ب

إليه لريزأ منه، فقيل له: ممن أنت؟ قال: من الرباجم. فألقاه يف النار، فسمت العرب عمرو بن هند حمرقا 
 لذلك.

(5/1870) 

 

ثالث لغات، والعرب  الربسام: علة معروفة. وقد برسم الرجل فهو مربسم. واالبريسم معرب، وفيه ]برسم[
( . وقال: 1سر اهلمزة والراء وفتح السني )ختلط فيما ليس من كالمها. قال ابن السكيت: هو االبريسم بك

ليس يف الكالم إفعيلل ابلكسر ولكن إفعيلل مثل إهليلج وإبريسم، وهو ينصرف، وكذلك إن مسيت به على 
ربته يف نكرته وأدخلت عليه االلف والالم وأجرته جهة التلقيب انصرف يف املعرفة والنكرة: الن العرب أع

الفرند، والديباج، والراقود، والشهريز، واآلجر، والنريوز، والزجنبيل. وليس  جمرى ما أصل بنائه هلم. وكذلك
كذلك إسحاق، ويعقوب، وإبراهيم، الن العرب ما أعربتها إال يف حال تعريفها ومل تنطق هبا إال معارف، ومل 

 نكري إىل تعريف.تنقلها من ت



 ُة أيضاً والرِبْشاُم: حدة النظر.بـَْرَشَم الرجل، إذا وَجَم وأظَهَر احلزن. والرَبمشََ  ]برشم[
_________ 

( نقل اجلوهرى عن ابن السكيت هذه اللغة ومل يفصح عن أختيها. قال ابن برى: ومنهم من يقول أبريسم 1)
 تح الراء.بفتح اهلمزة والراء، ومنهم من يكسر اهلمزة ويف

(5/1871) 

 

 الربعوم: الزهر قبل أن يتفتح، وكذلك الربعم. وبرعمت الشجرة، إذا أخرجت براعيمها. ]برعم[
 الشفة. والربطمة: االنتفاخ من الغضب. وتربطم الرجل، أي تغضب من كالم. الربطام: الرجل الضخم ]برطم[
 ( :1الربمهة: إدامة النظر وسكون الَطْرف. وقال ) ]برهم[

( * وإبراهيم: اسم أعجمى، وفيه لغات: إبراهام وإبراهم وإبراهم حبذف الياء. وقال 2َنَظرًا َهْوَن اهلويىن برمها )و 
م مستقبل القبلة وهو قائم إىن لك اللهم عان راغم وتصغري إبراهيم أبريه، وذلك ( : عذت مبا عاذبه إبراه3)

 الن االلف
_________ 

 ( الرجز للعجاج.1)
 ( قبله:2)
 دلن ابلناصع لوان مسهماب
 ( القائل عبد املطلب جد الرسول صلى هللا عليه وسلم.3)

(5/1871) 

 

وهلا، وذلك يوجب حذف من األصل، الن بعدها أربعة أحرف أصول، واهلمزة ال تلحق بنات االربعة زائدة يف أ
قول املربد. وبعضهم آخره كما حيذف من سفرجل فيقال سفريج. وكذلك القول يف إمساعيل وإسرافيل، وهذا 

يتوهم أن اهلمزة زائدة إذا كان االسم أعجميا فلم يعلم اشتقاقه، فيصغره على بريهيم ومسيعيل، وسريفيل. وهذا 
ن يقول بريه بطرح اهلمزة وامليم. والربامهة: قوم ال جيوزون قول سيبويه، وهو حسن، واالول قياس. ومنهم م

 ( .1على هللا بعثة الرسل )
َتها ابلس بابة واإلهبام. بـََزمَ  ]بزم[ ُزُم، أي عضَّ مبقد م أسنانه. ويقال أيضاً: بـََزْمُت الناقَة، إذا حلبـْ  عليه يـَْبزُِم ويـَبـْ



 َمُة. واإِلْبزمُي: الذي يف رأس امِلنطقة: واجلمع االابزمي.والبَـْزَمُة يف األكل مثل الَوْجَبة، وكذلك الَوزْ 
_________ 

 م( : البهرم والبهرمان: صبغ أمحر. قال:( زايدة من املخطوطة )هبر 1)
 كوماء معطري كلون البهرم:

(5/1872) 

 

ا ُهُم يف كلِ  يوٍم كريهٍة إذا الكاعُب احلسناء طاح بزميها. وقال آخر والبزمي: خيط القالدة. قال الشاعر: ُهُم م
: وجاءوا اثئرين فلم يؤوبوا ( وقول الشاعر2( : تركناك ال توىف جبار أجرته كأنك ذات الودع أودى بزميها )1)

ال: هو الطلع ( تشد على برمي فريوى ابلباء والراء. ويقال: هو ابقة بقل. ويقال: فضلة الزاد. ويق3أببلمة )
 ُيَشقُّ ليلق ح مث يشد  خبوصٍة.

َتَسَم وتـََبسََّم. ]بسم[ واملَْبِسُم: الثغر،  التَـَبسُُّم: دون الضحك. يقال: َبَسَم ابلفتح يبِسُم َبْسماً فهو ابسٌم، وابـْ
 مثال اجمللس من جلس جيلس. ورجٌل ِمبساٌم وَبسَّاٌم: كثري التبسُّم.

 لعرب. وإمنابسطام: ليس من أمساء ا ]بسطم[
_________ 

 ( هو جرير يف البعيث.1)
 ( يف ديوانه: " أودى برميها " ابلراء.2)
 ( أالبلمة مثلثة اهلمزة والالم.3)

(5/1872) 

 

ود ابنه بسطاما ابسم ملك من ملوك فارس، كما مسوا قابوس ودختنوس، فعربوه بكسر قيس بن مسعمسى 
 الباء.
البشم: التخمة. يقال: بشمت من الطعام ابلكسر، وَبِشَم الفصيُل من كثرة ُشرب اللنب. وقد أبشمه  ]شم[

 ( :1الطعام. قال الراجز )
. والَبشاُم: شَجٌر طيِ ب الريح ُيْستاُك به. أي َسِئْمتُ ( * وبشمت منه بشما، 2ومل جيشئ عن طعام يبشمه )

 ( : أتذكر يوم َتْصُقُل عاِرَضْيها ِبَفرِْع َبشاَمٍة سقى البشام3وقال )



حكى التوزى عن أىب عبيدة: البصم ما بني طرف اخلنصر إىل طرف البنصر. والعتب: ما بني البنصر  ]بصم[
 والوسطى. والرتتب ما بني الوسطى

_________ 
 ابن برى: الرجز اليب حممد الفقعسى. ( قال1)
 ( قبله:2)

 ومل تبت محى به توصمه * وبعده:
 كأن سفود حديد معصمه

 ( جرير.3)

(5/1873) 

 

 )*( والسبابة والفرت: ما بني السبابة واالهبام. والشرب: مابني االهبام واخلنصر. والفوت: مابني كل إصبعني طوال.
 البطم: احلبة اخلضراء. ]بطم[
َيٌة بَغوٌم. وكذلك بُغاُم الناقة صوٌت ال تُفِصح به. وقد ]بغم[ بـََغَمْت تـَْبِغُم ابلكسر.  بُغاُم الظبية: صوهُتا: وظَبـْ

َعُش الَطرَف إال  ما خَتَوَّنَُه داٍع يناديه  ثه به. قال ذو الرمة: ال يـَنـْ وبـََغْمُت الرجَل، إذا مل تُفِصح له عن معىَن ما حتدِ 
ن وراء واملُباَغَمُة: احملاَدثة بصوٍت رخيم. قال الكميت: يـََتقَنْصَن يل جآذر كالد ريبا غمن مابسِم املاِء مبغوُم 

 احلجاب
البَـقَُّم: ِصْبٌغ معروٌف، وهو العندم. قال العجاج: بطعنة جنالء فيها أمله جييش ما بني تراقيه دمه كمرجل  ]بقم[

ل: معرب. قال: وليس يف كالمهم اسم على الصباغ جاش بقمه وقلت اليب على الفسوى: أعريب هو؟ فقا
 فعل.

 (5 -صحاح  - 236)

(5/1873) 

 

إال مخسة: خضم بن عمرو بن متيم وابلفعل مسى، وبقم هلذا الصبغ، وشلم: موضع ابلشأم، ومها أعجميان. 
وبذر: اسم ماء من مياه العرب. وعثر: اسم موضع. وحيتمل أن يكوان مسيا ابلفعل، فثبت أن فعل ليس يف 

ول أمسائهم، وإمنا خيتص ابلفعل، فإذا مسيت به رجال مل ينصرف يف املعرفة للتعريف ووزن الفعل، وانصرف أص



 يف النكرة.
رجل أبَكُم وَبكيٌم، أي أخرُس بنيِ  اخلرس. وقال: َفلْيَت لساين كان ِنْصَفنْيِ، منهما َبكيٌم ونصف عند  ]بكم[

 جمرى الكواكب
، إذا ورَِمتا. ياأبلمت الناقة، إذا ورم ح ]مل[ َلَمَتنْيِ ؤها من شد ة الَضبَـَعْة. وهبا بـََلَمٌة شديدٌة. ورأيت شفتيه ُمبـْ

أمره.  وامِلْبالُم: الناقُة اليت ال َترغو من شد ة الَضبَـَعِة. والتـَّْبليُم: التقبيُح. يقال: ال تـُبَـلِ ْم عليه أمَره، أي ال تـَُقبِ حْ 
َلُم: خوُص املُْقِل. وفيه ثال ُلٌم وِإْبِلٌم، والواحدة ابهلاء. ثواألَبـْ َلٌم وأُبـْ  لغات: أَبـْ

(5/1874) 

 

ُلَمِة ) َلُم الن جاِر: لغة يف البريم.1ويقال: املال بيىن وبينك ِشقَّ األُبـْ  ( . وبـَيـْ
: ما اضطرب من حلقومه، ابلدال بـَْلَدَم الرجُل، إذا َفِرَق فسكت، بدال غري معجمة. وبلدم الفرس ]بلدم[

يعا، عن أىب زيد. وقال االصمعي يف كتاب الفرس: ما اضطرب من حلقومه ومريئه وجرانه. وقرأته والذال مج
على أىب سعيد بذال معجمة. والبلندم: الرجل الثقيل املضطرب اخللق. قال الراجز: ما أنت إال أعفك بلندم 

 هردبة هوهاءة مزردم
هو املرئ. والبَـْلَعَمُة: االبتالَع. والبَـْلَعُم: الرجُل الكثرُي لضم والبلعوم: جمرى الطعام يف احللق، و البعلم اب ]بلعم[

 األكل الشديُد البلِع للطعام: وامليم زائدة.
 البلغم: أحد الطبائع االربع. ]بلغم[

_________ 
 ( االبلمة مثلثة اهلمزة والالم.1)

(5/1874) 

 

 البم: الوتر الغليظ من أواتر املزهر. ]مبم[
 ة: طائر، يقع على الذكر واألنثى، حىتَّ تقول صدى أو فياد، فيختص ابلذكر.البوم والبوم ]بوم[
الِبهاُم: مجع هَبٍْم. والبَـْهُم: مجع هَبَْمٍة، وهي أوالد الضأن. والبهمة اسم للمذكر واملؤنث. والسخال أوالد  ]هبم[

( : لو أنىن كنت 1الصمعي )يضا. وأنشد ااملعزى، فإذا اجتمعت البهام والسخال قلت هلما مجيعا: هبام وهبم أ
من عاد ومن إرم غذى هبم ولقماان وذا جدن الن الغذى السخلة. وقد جعل لبيد أوالد البقر هِبَاماً بقوله: 



ُموَن البَـْهَم تـَْبهيماً، إذا أفردوه عن أم   هاته والعنُي ساكنٌة على َأْطالِئها عوذًا أَتجََّل ابلفضاء هِباُمها ويقال: هم يـُبَـهِ 
 ُه وحده. أبو عبيدة: البهمة ابلضم: الفارس الذىَفرَعوْ 

_________ 
 ( الفنون التغليب.1)

(5/1875) 

 

ال يدرى من أين يـُْؤتى، من شد ة أبسه، واجلمع هُبٌَم. ويقال أيضاً للجيش هُبَْمٌة، ومنه قوهلم: فالن فارُس هُبَْمٍة 
َهٌم، أي ال َمْأتى له. وَأهْبَْمتُ  َهَمُة عند النحويِ ني هي أمساء وليُث غابٍة. وأمٌر ُمبـْ  الباَب: أغلقُته. واألمساء املُبـْ

َهَم عليه الكالم، أي استغَلَق. وتـَبَـهََّم أيضا، عن أىب اإلشارات، حنو قولك: هذا ، وهؤالء، وذاك وأولئك. واْستَـبـْ
ويقال أصخاء.  ( هبما "، أي ليس معهم شئ.1زيد، إذا أرتج عليه. وىف احلديث: " حيشر الناس حفاة عراة )

ة الَبهاِئِم. وهذا فرس هبيم، وهذا واالهبام: اإلصبع الَعظمى، وهي مؤنَّثة، واجلمع األابهيُم. والَبهيَمُة: واحد
فرس هبيم، أي ُمْصَمٌت، وهو الذي ال خيلط لونه شئ سوى لونه. واجلمع هبم، مثل رغيف ورعف. وهبمى: 

 للتأنيث فال تنون. وقالنبت، قال سيبويه: تكون واحدة ومجعا. وألفها 
_________ 

 ( يف اللسان: " غرال هبما ".1)

(5/1875) 

 

يث. قوم: ألفها لالحلاق، والواحدة هبماة. وقال املربد: هذا ال يعرف، وال تكون ألف فعلى ابلضم لغري التأن
 وأهبمت االرض: كثر هبماها.

 فصل التاء
طٍن، فهي ُمْتِئٌم. فإذا كان ذلك عاَدهتا فهي ِمْتآٌم، والَوَلدان تـَْوَأماِن. َأأْتََمِت املرأُة، إذا وضعت اثَنني يف ب ]أتم[

يقال: هذا توأم هذا، على فوعل، وهذه توأمة هذه. واجلمع توائم، مثل قشعم وقشاعم، وتؤام أيضا على ما 
ارحتلوا السالم ها تؤام كالدر إذ أسلمه النظام على الذين ( ودمع1فسرانه يف عراق. قال الشاعر: قالت هلا )

( : فال تفخر فإن بىن 2وال ميتنع هذا من الواو والنون يف اآلدميني، كما أن مؤنثه جيمع ابلتاء. قال الشاعر )
فأبدل  نزار لعالت وليسوا توأمينا والتوأم: الثاين من سهام امليسر. قال اخلليل: تقدير توأم فوعل، وأصله ووأم،



 جل من وجل.من إحدى الواوين اتء، كما قالوا تو 
_________ 

 ( صوابه " لنا " كما يف اللسان.1)
 ( الكميت.2)

(5/1876) 

 

 ( : قصبة عمان مما يلى الساحل، وينسب إليه الدر. قال سويد:1وتوأم أيضا )
( * ويقال: فرس متائم، للذي أييت جبرٍي بعد جرٍي. وقال: عاىف الرقاق منهب موائم 2كالتوأمية إن ابشرهتا )

( وثوٌب ِمْتآٌم، إذا كان َسداه وحُلمته طاَقنْيِ. وقد اتَءْمُت ُمتاَءمًة على مفاعلة، إذا 3س مضرب متائم )وىف الدها
وقال: وكنت كليلة الشيباء مهت مبنع الشكر أأتمها القبيل نسجَته على خيطني خيطني. وأأتمها، أي أفضاها. 

(4) 
_________ 

خا من قصبة عمان، وموضع ابلبحرين. ووهم احلوهرى يف ( يف القاموس: وكغراب: بلد على عشرين فرس1)
 قوله توأم كجوهر، وىف قوله قصبة عمان.

 جع( صواب إنشاده: " كالتؤامية ". وعجزه. * قرت العني وطاب املضط2)
 ( بعده:3)

 ترفض عن أرساغه اجلرائم
 ( القبيل هاهنا: الزوج.4)

(5/1876) 

 

( كل يوم 1وعليه أحتمى نسجه من نسج هورم غزلته أم خلمى )اال حتمى: ضرب من الربود. وقال:  ]حتم[
 وزن درهم

( مثل فلس 2الَتْخُم: منتهى كلِ  قرية أو أرض. يقال: فالن على خْتٍم من األرض، واجلمع خُتوٌم ) ]ختم[
ال وقال الفراء: ختومها: حدودها. ا وفلوس. قال الشاعر: اي بىن التخوم ال تظلموها إن ظلم التخوم ذو عقال

ترى أنه قال: " ال تظلموها( ومل يقل: تظلموه. وقال ابن السكيت: مسعت أاب عمرو يقول: هي ختوم االرض 



واجلمع ختم، مثل صبور وضرب. وأنشد العرايب من بىن سليم: فإن أفخر مبَْجِد بين ُسَلْيٍم َأُكْن منها التخومة 
 والسرارا

_________ 
 ا أصح. فاخللم ابلكسر: الصديق. فأم خلمى أم صديقى.يف اللسان: " أم حلمي " وما ههن (1)
 ( قال ابن برى: يقال ختوم وختوم، وزبور وزبور، وعذوب وعذوب.2)

(5/1877) 

 

 والُتَخَمُة أصلها الواو، فتذكر مثََّة.
 ترمي: موضع. وقال: ]ترم[

 (1بتالع ترمي هامهم مل تقرب )
 ه الذال.التالم بفتح التاء: التالميذ، وسقطت من ]تلم[
مت الشئ متاما. وأمته غريه ومتمه واستتمه مبعىن. ومتمم بن نويرة: شاعر من بىن يربوع. وأمتت احلُْبلى فهي  ]متم[

 ومتاٌم، إذا مَتَّ ليلَة البدر. ُمِتمٌّ، إذا متَّْت أايُم مَحلها. وولدْت لَِتماٍم ومتاٍم، وُوِلَد املولود لَتماٍم ومتاٍم. وقمٌر مَتامٌ 
( : فَِبتُّ أكابُد ليَل الِتما ِم والقلُب من َخْشَيٍة 2ل التماِم مكسور ال غري، وهو أطوُل ليلٍة يف السنة. وقال )ولي

 ُمْقَشِعرُّ ويقال: أىب قائلها إالَّ متا ومتا ومتا، ثالث
_________ 

 ( صدره:1)
 هل أسوة ىل يف رجال صرعوا

 ؤ القيس.( امر 2)

(5/1877) 

 

 ( :1ومَضى على قوله ومل يرجع عنه. والكسر أفصح، وقال )لغات، أي متاماً، 
( * أبو عبيد: الَتميُم: الشديد. والَتميَمة: ُعوَذٌة تعلَّق على االنسان. وىف 2حىت وردن لتم مخس ابئص )

 لقرآن وأمساء هللااحلديث: " من علق متيمة فال أمت هللا له ". ويقال: هي خرزة. وأما املعاذات إذا كتب فيها ا
عز وجل فال أبس هبا. ومتيم: قبيلة. وهو متيم بن مر بن أد ابن طاخبة بن إايس بن مضر. والتمتام: الذى يف 



( ، هو الذى 3متتمة، وهو الذي يرتدَّد يف التاء. وتتاموا، أي جاءوا كلهم ومتوا. واملستتم يف شعر أىب دواد )
 واملوهوب متة. يطلب الصوف والوبر ليتم به نسج كسائه.

_________ 
 ( هو الراعي.1)
 ( يف نسخة بقية البيت:2)

 جدا تعاوره الرايح وبيال * ابئص: بعيد شاق. وبيل: وخيم.
( وبيت أىب دواد هو: فهى كالبيض يف االداحى ال يو هب منها ملستتم عصام أي هذه االبل كالبيض يف 3)

 الصيانة، وقيل =

(5/1878) 

 

ٌر، ينفلق عن َحبٍ  أيكله أهل البادية، الواحدة تنومة. قال زهري: أصك مصلم التَـنُّوُم: شجٌر له مَحٌل صغا ]تنم[
 االذنني أجىن له ابلسى تنوم وآء

التومة ابلضم: واحدة التوم، وهى حبة تعمل من الفضة كالدرة. وقول ذى الرمة: وحىت أتى يوم يكاد  ]توم[
 ض.يتصيح قال أبو عبيد: يعىن البيمن اللظى به التوم يف أفحوصه 

هتامة: بلد، والنسبة إليه هتامى وهتام أيضا. إذا فتحت التاء مل تشدد، كما قالوا رجل ميان وشام، إال أن  ]هتم[
االلف يف هتام من لفظها، وااللف يف ميان وشآم عوض من ايءى النسبة. قال ابن أمحر: وكن ا وُهْم كاْبيَنْ ُسباٍت 

 ًى مث  كاان منجدا وهتامياتـََفرَّقا ِسو 
_________ 

* = يف املالسة. ال يوهب منها ملستتم، أي ال يوجد فيها ما يوهب، الهنا قد مسنت وألقت أوابرها. واملستتم: 
 الذى يطلب التمة. والعصام: خيط القربة.

(5/1878) 

 

يه: منهم من فألقى التهامى منهما بَلطاتِِه وَأْحَلَط هذا ال أرمي مكانيا وقوم هتامون، كما قالوا ميانون. وقال سيبو 
يقول هتامى ومياىن وشامي ابلفتح مع التشديد. والتهمة تستعمل يف موضع هتامة، كأهنا املرة يف قياس قول 

راجز: نظرت والعني مبينة التهم إىل سنا انر وقودها االصمعي. والتهم ابلتحريك: مصدر من هتامة. وقال ال



( : فان تتهموا أجند خالفا 1إىل هتامة. وقال )الرمت شبت أبعلى عاندين من إضم وأهتم الرجل، أي صار 
 (2عليكم وإن تعمنوا مستحقىب احلرب أعرق )

_________ 
 ( املمزق العبدى.1)
 ( قال ابن برى: صواب إنشاد البيت:2)

ا أجند خالفا عليهم * على الغيبة ال على اخلطاب، خياطب بذلك بعض امللوك، ويعتذر لسوء بلغه فإن يتهمو 
بيت: أكلفتين أدواء قوم تركتهم فإال تداركين من البحر أغرق أي كلفتين جناايت قوم أان منهم عنه. وقبل ال

 برئ وخمالف هلم ومتباعد عنهم، إن أهتموا أجندت =

(5/1879) 

 

واملتهام: الكثري االتيان إىل هتامة. وقال: أال اهنماها إهنا مناهيم وإننا مناجد متاهيم يقول: حنن أنتى جندا مث 
 ا ما أنخذ منها إىل هتامة. والتهمة أصلها الواو، فتذكر هناك.كثري 

 يف النمر بن قاسط. تيم هللا: حى من بكر، يقال هلم اللهازم. وهو تيم هللا بن ثعلبة بن عكابة. وتيم هللا ]تيم[
َمْتُه فالنُة. ومعىن تيم هللا عبد هللا، وأصله من قوهلم: تيمه احلب، أي عبده وذهلل، فهو متيم. ويقال أيضا: ات

قال لقيط بن ُزرارََة: اتمْت فؤاَدَك لو حَيُْزْنَك ما َصنَـَعْت إحدى نساِء بين ذهل بن شيباان وتيم يف قريش رهط 
 عنه، وهو تيم بن مرة بن كعب ابن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. أىب بكر الصديق رضى هللا

 االدرم. وتيم بن غالب بن فهر أيضا من قريش، وهم بنو
_________ 

 * = خمالفا هلم، وإن أجندوا أعرقت، فكيف أتخذين بذنب من هذا حاله.

(5/1879) 

 

وتيم بن عبد مناة بن أد بن طاخبة بن إلياس ابن مضر. وتيم بن قيس بن ثعلبة بن عكابة. وتيم بن شيبان بن 
م الالت أيضا يف اخلزرج من االنصار، ثعلبة بن عكابة، يف بكر. وتيم بن ضبة. وتيم الالت أيضا يف ضبة. وتي

 وامسه النجار. وأما قول امرئ القيس: وهم تيم الالت بن ثعلبة،
( * فهم بنو تيم بن ثعلبة من طيئ. والتيمة ابلكسر: الشاة اليت حيلبها الرجُل يف 1بنو تيم مصابيح الظالم )



َم الرجل يتام ايتاما، إذا ذبح تيمته. وهو منزله وليست بسائمة. ويف احلديث: " التيَمُة ألهلها ". تقول منه : أاتَّ
 احلطيئة: فما تتام جارة آِل أْلٍي ولكْن يضَمنون هلا قراها والتيماء: الفالة. وتيماء: اسم موضع. افتعل. قال
 فصل الثاء

 يقال: ثتمت خرزها: أفسدته. ]مث[
_________ 

 ( صدره:1)
 أقر حشا امرئ القيس بن حجر:

(5/1880) 

 

ماً مث أجنمت. ]ثجم[  أَْثَجَم املطُر، إذا كثر ودام. يقال: أَْثَجَمِت السماُء أاي 
ابلفتح ثـَْرماً، إذا  الثـََرُم، ابلتحريك: سقوط الثَِنيَِّة. تقول منه: َثرَِم الرجل ابلكسر، فهو أَثـَْرُم. وثـََرْمُتُه أان ]ثرم[

ثـََرَمْت. وَأثـَْرَمُه هللا سبحانه، أي جعله أثرم.ضَربَته على فيه فَثرَِم. ويقال أيضاً: َثرْمُت ثَِنيـََّتهُ    فانـْ
 الثـُْرمُتُ ابلضم: ما فَضل يف اإلانء من طعاٍم أو َأدٍم. وقال: ال حَتَْسنَبَّ ِطعاَن قـَْيٍس ابلَقنا وِضراهَبُْم ابلبيضِ  ]ثرمت[

 َحْسَو الثرمت
 بو زيد ابلنون.ثعمت الشئ: نزعته. وتثعمتىن أرض فالن، أي أعجبتين. ورواه أ ]تعم[
َيضُّ إذا يبس، يقال له ابلفارسية " إسپيذ "، ويشبه به الشيب،  ]ثغم[ الَثغاُم، ابلفتح: نبٌت يكون يف اجلبل، يـَبـْ

 ( خياطب نفسه1الواحدة نغامة. قال الشاعر )
_________ 

 ملرار الفقعسى.( ا1)

(5/1880) 

 

 غاِم املُْخِلِس والثـَْغُم: الضاري من الكالب.أعالقة أم الَوليِد بـَْعَد ما َأْفناُن رَْأِسَك كالثَ 
طريق ابلتحريك: وسطه. والَثَكُم أيضاً: مصدر َثِكَم ابملكان ابلسكر، إذا أقام به. وثكمت َثَكُم ال ]ثكم[

 الطريق أيضا، إذا لزمته.
ل: يف السيف ثـَْلٌم، ويف اإلانء ثـَْلٌم، الثـُْلَمُة: اخللل يف احلائط وغريه. وقد ثـََلْمُتُه أَْثِلُمُه ابلكسر ثـَْلماً. يقا ]ثلم[



َثِلَم حرفه. وثلمت الشئ فانثلم وتثلم. وثلم إذا انكسر من شفته شئ.  وثلم الوادي ابلتحريك، وهو أن يـَنـْ
د للكثرة. واملثلم: اسم موضع.  الشئ ابلكسر يثلم، فهو أثلم َبنيِ  الثـََلِم. وثـَلَّْمُتُه أيضاً ُشدِ 

ا ُحشَي به وُسدَّ به َخصالُثماُم: نبٌت ض ]مثم[ اص البيوت، الواحدة عيٌف له ُخوٌص أو شبيٌه ابخلوص، ورمبَّ
 مثامة، وبه مسى الرجل مثامة. ومثمت الشئ َأمثُُّه ابلضم مثَّاً، إذا أصلحَته

(5/1881) 

 

ُت حواِئجي َوَوَذْأُت ِبْشرًا ( . مَثَمْ 1) ورممته ابلثمام. ومنه قيل: مَثَْمُت أموري، إذا أصلحَتها ورمَمْتها. قال الشاعر
( فبئَس معرس الركب السغاب ومنه قوهلم: " كنا أهل مثه ورمه ". ومثَِّت الشاة النبت بفيها، أي قلعْته: فهي 2)

شاة مَثوٌم. ومَثَْمُت الشئ: مجعته. يقال هو يثمه ويـَُقمُُّه، أي يكنسه، وجيمع اجليِ د والردئ. ورجل مثم ومقم 
كان كذلك. وِمَثمٌَّة وِمَقمٌَّة أيضاً، اهلاء للمبالغة. وقال أعرايبٌّ: َجْعَجَع يب الدهُر عن مثَِّه ورُمِ ِه،   سر امليم، إذابك

َثمَّ عليه، أي انْثاَل عليه. وانـَْثمَّ جسُم  أي عن قليله وكثريه. ومَثَْمُت يدي ابألرض، أي مسحت ابحلشيش. وانـْ
. والثمة ابلضم: الُقبضة من احلشيش. وقوهلم: ما له مث والرم، عن ابن السكيتفالٍن، أي ذاب، مثل اهنم. 

 وما ميلك مثَّاً وال رُم اً، قال ابن السكيت: فالُثمُّ: قماش َأساِقيِهْم وآنيتهم. والُرمُّ: َمَرمَُّة البيت.
_________ 

 ( أبو سلمة احملاريب.1)
 ( يف اللسان: " عمرا ".2)
 (5 -صحاح  - 237)

(5/1881) 

 

ا أدخلوا عليها التا1: حرُف عطٍف يدلُّ على الرتتيب والرتاخي )ومثَّ  ء، كما قال: ولقد أمر على اللئيم ( ، ورمبَّ
( ومثَّ مبعىن هناك، وهو للتبعيد مبنزلة هنا للتقريب. ومَثمُّ الفرس ابلفتح: 2َيُسبُّين فَمَضْيُت مثََّت قلُت ال يْعنيين )

َقَطُع ُسرَّتِِه. واملََثمَّ  بنته. والثمثام: الذى ُة مثله. ابن السكيت: مثَّْمُت الَعْظَم تـَْثميماً، وذلك إذا كان عنتا فأُمنـْ
 إذا أخذ الشئ كسره.

 الثوم معروف. ويقال لقبيعة السيف ثومة. ]ثوم[
 فصل اجليم



 َجثَم الطائُر، أي تلب َد ابالرض جيثم وجيثم ]جثم[
_________ 

قوله تعاىل: )فإلينا مرجعهم مث هللا شهيد على ما يفعلون( ، وتكون مبعىن ( وتكون مبعىن واو العطف حنو 1)
 جب كقوله تعاىل: )مث يطمع أن أزيد كال( .التع

 ( بعده: غضبان ممتلئا على إهابه إىن وربك سخطه يرضيىن2)

(5/1882) 

 

عمرو ثبوج احملتطب ( جثموا على الركب ثبجت اي 2ذا الكماة )( . وكذلك االنسان. قال الراجز: إ1جثوما )
ويقال رجل جثمة وجثامة، للنَـُؤوم الذي ال يسافر. واملَُجثََّمُة: املصبورة إال  أهنا يف الَطري خاص ًة واألرانب وأشباه 

يقال: ما أحسن ُجْثماَن ذلك، جُتَْثُم مث تـُْرَمى حىتَّ تـُْقَتل. وقد هُنَي عن ذلك. أبو زيد: اجلثمان: اجلممان. 
. قال: أي َجَسَدُه. قال املَُمزَُّق العبدي : وقد دَعْوا يَل أقواماً وقد َغَسلوا ابلِسْدِر واملاِء ُجْثماين الرجل وُجْسمانه

وَأْطباقي وقال األصمعي: اجلُْثماُن: الشخص. واجلُْسماُن: اجلسُم. قال بشر: أمون كد كان العبادي فوقها 
شخص وليس جبسد. ويقال: جاءان بثريد مثل جثمان البنية أتلعا يعىن ابلبنية الكعبة، وهو سنام كجثمان 

 القطاة.
_________ 

 ( وجثما فهو جامث وجثوم: لزم مكانه فلم يربح. قاموس.1)
 ( ويروى " الرجال ".2)

(5/1882) 

 

َلُه  انٍر عظيمٍة يف َمْهواٍة فهي َجحيٌم، من قوله تعاىل: )قالوا ابُنوا اجَلحيُم: اسٌم من أمساء النار. وكلُّ  ]جحم[
. قال األعشى:  بـُْنياانً فأْلقوُه يف اجَلحيم( . واجلاِحُم: املكان الشديد احلر 

( * واجَلْحَمُة: العني بلغة مِحْرَيَ. وينشد: أاي جحمتا بكى على أم عامر أكيلة قلوب أبحدى 1واملوُت جاِحُم )
َمين بعينيه جَتِْحيماً: َأَحدَّ إيلَّ النظر. ( وَجَحَم الرجل: فتح عينيه كالشاخص، والعنُي جامِحٌَة. وَجحَّ 2ملذانب )ا

 واأَلْجَحُم: الشديد محرِة العني مع َسَعتها، واملرأة جحماء.
_________ 



 ( يعدون للهيجاء قبل لقائها غداة احتضار البأس، واملوات جاحم1)
الشر البعيد اجلوالب برى: صوابه مبا قبله وما بعده: أتيح هلا القلوب من أرض قرقرى وقد جيلب ( قال ابن 2)

فياجحمتا بكى على أم مالك أكيلة قليب ببعض املذانب فلم يبق منها غري نصف عجاهنا وشنرتة منها 
 وإحدى الذوائب

(5/1883) 

 

 جحم عن الشئ: كف عنه، مثل أحجم.واجلحام: داء يصيب االنسان فرتم عيناه. وأ
 اجلحرمة: الضيق وسوء اخللق. ورجل جحرم. ]حجرم[

 اجلحشم: البعري املنتفخ اجلنبني. ]جحشم[
 اجلحظم: العظيم العينني. ]جحظم[
 جحلمه: أي صرعه. ]جحلم[

 اجلدمة، ابلتحريك: القصري من الرجال، واجلمع: اجلدم. واجلدمة أيضا: الشاة الرديئة. ]جدم[
( * 2( . * وعضضت من انىب على جذم )1اجلذم، ابلكسر: أصل الشئ، وقد يفتح. وقال ) جذم[]
 (3اجلذمة: القطعة من احلبل وغريِه. ويسمَّى السوُط ِجْذَمًة. وقال )و 

_________ 
 ( احلارث بن وعلة.1)
 ( صدره:2)

 اآلن ملا ابيض مسربىت
 ( ساعدة بن جؤية.3)

(5/1883) 

 

يوشوهنن إذا ما آنسوا فزعا حتت السنور ابالعقاب واجلذم وجذمت الشئ جذما: قطعته، فهو َجذمْيٌ. وَجِذَم 
لرجل ابلكسر َجَذماً: صار َأْجَذَم، وهو املقطوع اليد، وىف احلديث: " من تعلم القرآن مث نسيه لقى هللا وهو ا

 أجذم ". قال املتلمس:
 ( * واجلمع جذمى، مثل محقى ونوكى. واالجِنذاُم: االنقطاُع. قال النابغة:1كف له أخرى فأصبح أجذما )ب



 ( *2وأْمَسى حبلها اجنذما )
_________ 

 ( يف نسخة أول البيت:1)
 وما كنت إال مثل قاطع كفه * وىف اللسان: " وهل كنت ".

ذما واحتلت الشرع فاالجزاع من إضما الشرع: ( بيت النابغة هو قوله: ابنت سعاد فأمسى حبلها اجن2)
موضع ابلفتح عن أىب عمرو، وعن االصمعي وأىب عبيدة ابلكسر. واالجزاع ابلزاى: مجع جزع ابلكسر، 

 منعطف الوادي أو جانبه أو منتهاه. وإضم: واد دون اليمامة. واحلبل: الوصل.

(5/1884) 

 

)*( واجلذام: داء وقد ُجِذَم الَرُجُل بضم اجليم فهو جمذوم، وال يقال أجذم. وجذام: قبيلة من اليمن ننزل جببال 
ن بنسبهم: نعاء جذاما غري حسمى، تزعمم نساب مضر أهنم من معد. قال الكميت، يذكر انتقاهلم إىل اليم

دعائم واالصل واجلذامة من الزرع: ما بَقَي بعد احلصد. وجذمية: قبيلة من عبد موت وال قتل ولكن فراقا لل
القيس، ينسب إليهم جذمى ابلتحريك. وكذلك إىل جذمية أسد. قال سيبويه: وحدثين من أثق به أن بعضهم 

ورجل  زيد: إذا قال سيبويه حدثىن من أثق به فإمنا يعنيىن. يقول يف بىن جذمية جذمى بضم اجليم. قال أبو
جمذامة، أي سريع القطع للمود ة. وأْجَذُم البعري يف سريه، أي أسرَع. واإِلْجذاَم: اإلقالُع عن الشئ. قال الربيع 

الزابء، وهو ابن زايد: وَحرََّق قيٌس َعَليَّ الِبال دحىت إذا اضطرمت أجذما وجذمية االبرش: ملك احلرية صاحب 
 جذمية بن مالك بن فهم بن دوس، من االزد.

(5/1884) 

 

، فارسيٌّ معر ٌب.  ]جرم[ اجلُْرُم: الَذْنُب، واجلرميُة مثله. تقول منه: َجَرَم وَأْجَرَم واْجرَتََم مبعىًن. واجلَْرُم: احلَرُّ
عة، وهو جرم بن زابن، واآلخر واجلروُم من البالِد: خالف الُصرود. وجرم: بطنان من العرب، أحدمها يف قضا

 طيئ. وبنو جارم: قوم من العرب. وقال: يف
( * واجلَْرُم: القطُع. وقد َجَرَم النخَل واْجرَتََمُه، أي َصَرَمُه فهو جارٌِم. وقوٌم ُجرٌَّم وُجرَّاٌم. 1واجلارمى عميدها )

، مثل َجَلْمُت. قد َجَرْمُت منه، إذا أخذَت منهوهذا زمن اجِلراِم واجلَراِم. وَجَرْمُت صوَف الشاة، أي َجَزْزتُُه. و 
واجِلْرُم ابلكسر: اجلسُد. واجِلْرُم: اللون. واجلرم: الصوت، حكاه ابن السكيت وغريه. وقال أبو حامت: قد 



أولعت العامة بقوهلم: فالن صاىف اجلرم، أي الصوت أو احللق. وهو خطأ. واجلرمة: القوم الذين جيرتمون 
 النخل،

_________ 
 ب الشمس مشرت إىل رملها واجلارمى عميدها( البيت: إذا ما رأت حراب ع1)

(5/1885) 

 

)*( أي يصرمون. قال امرؤ القيس: علون أبنطاكية فوق عقمة كجرمة خنل أو كجنة يثرب وجرم جيرم، أي 
عت كسب. وفالن جرمية أهله، أي كاسبهم. وقال أبو خراش: جرمية انهض يف رأس نيق ترى لعظام ما مج

أي ال حَيْملن كم، ويقال: ال يكسبن كم. واجلُراَمُة ابلضم: ما  صليبا وقوله تعاىل: )وال جير منكم شنان قوم( ،
َسَقَط من التمر إذا ُجرَِم. واجلَرمُي: التمُر املصروم. وحكى أبو عمرو: اجلَراُم ابلفتح. واجلرمي: النوى. قال: ومها 

وجبال  يف ابب فعيل وفعال، مثل شحاح وشحيح، وكهام وكهيم، أيضا التمر اليابس، ذكره ابن السكيت
وجبيل، وصحاح االدمي وصحيح. وأما اجلرام ابلكسر، فهو مجع جرمي، مثل كرمي وكرام. ويقال: ِجلٌَّة َجرمٌي، أي 

نوَن، أي انقَضْت. وجَتَرََّم عظام اأَلْجراِم. واجلِلَُّة: اإِلبُل املََسانُّ. وَحْوٌل جَمَرٌَّم وسنة حمرمة، أي اتمة. وجترمت الس
 يد:الليل: ذهب. وقول لب

(5/1885) 

 

( * أي َتَكمََّل. وجَتَرََّم َعليَّ فالن، أي ادَّعى ذنباً مل أفعله. قال الشاعر: تـَُعدُّ 1* دمن جترم بعد َعْهِد أَنيِسها )
األصل قال الفر اء: هي كلمٌة كانت يف  َعَليَّ الَذْنَب إْن َظِفَرْت به وإن ال جتذ ذنبا على جترم وقوهلم: الجرم،

مبنزلة ال بد  وال حمالة، فجرت على ذلك وكُثرت حىتَّ حتو لت إىل معىن الَقَسِم، وصارت مبنزلة حقاً، فلذلك 
جياب عنه ابلالم، كما جياب هبا عن الَقَسم. أال تراهم يقولون ال جرم آلتينك. قال: وليس قول من قال 

قد طعنت أاب عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها ( بقوله: ول2لبس عليهم الشاعر ) جرمت: حققت، بشئ، وإمنا
أن يغضبوا فرفعوا فزاره كأنه حق هلا الغضب. قال: وفزارة منصوبة. أي جرمتهم الطعنة أن يغضبوا قال أبو 

لن عبيدة: أحقت عليهم الغضب، أي أحقت الطعنة فزارة أن يغضبوا. وحقت أيضا من قوهلم: ال جرم الفع
 كذا، أي حقا.

_________ 



 جزه:( ع1)
 حجج خلون حالهلا وحرامها

 ( يف نسخة زايدة " أبو أمساء بن الضريبة ".2)

(5/1886) 

 

)*( 
 اجلرثومة: االصل. وجرثومة النمل: قريته. وجترمث الشئ واجرنثم. إذا اجتمع. ]جرمث[

ط الشأم. وجترجم الوحشي  يف وجاره: تقب ض اجلرامجة: قوم من العجم ابجلزيرة. ويقال: اجلرامجة: نب ]جرجم[
 وسكن.
 ْرَدبَة. وَجْرَدَم، إذا أكثـََر من الكالم.اجلَْرَدَمُة يف الطعام مثل اجلَ  ]جردم[
 اجلرسام: الربسام. ]جرسم[
َم: َجْرَشَم وَجْرَشَب مبعىًن، أي اندمَل بعد املرض واهلزال. وَجْرَشم مثل برشم، أي أحدَّ النظَر. وَجْرشَ  ]جرشم[

 كرََّه وجهه.
 اجلرضم واجلراضم: االكول. ]جرضم[
 ار إمساعيل عليه السالم.جرهم: حى من اليمن، وهم أصه ]جرهم[

(5/1886) 

 

 الفراء: مجل جراهم وانقة جرامهة، أي ضخمة.
جزمت الشئ: قطعته. ومنه َجْزُم احلرف وهو يف اإلعراب كالسكون يف البناء. تقول: َجَزْمُت احلرف  ]جزم[

( به ِقْرَبيت تـََيمَّْمُت أطرقة أو 2( : فلم ا َجَزْمُت )1ْمُت القربة، إذا مالهتا. والتجرمي مثله. وقال )فاجْنزم. وَجزَ 
 ( :3خليفا أبو عبيد: جزمت النخل وجرمته إذا خرصته وحزرته. وقال )

 ( *4كالنخل طاف هبا اجملتزم )
_________ 

 ( صخر الغى.1)
ي ابملاء. وقبله: وماء وردت على َزْورٍَة َكَمْشِي الَسبَـْنيت َيراُح الشفيفا صوابه " به " أ( يف اللسان " هبا " و 2)



 فخضخضت صفى يف مَجِ ِه ِخياَض املُداِبِر ِقْدحاً عطوفا
 ( هو االعشى.3)
 ( البيت بتمامه: هو الواهب املائة املصطفا ة كالنخل طاف هبا اجملتزم4)

(5/1887) 

 

( : ولكين مضيت ومل 1مجيعا. واجلزمة: االكلة الواحدة. وجزم القوم، أي عجزوا. وقال )يروى ابلراء والزاى 
الصرُب عادَة َأوَّلينا والعرب تسم ي َخطَّنا هذا َجْزمًا. وقلٌم َجْزٌم: ال حرف له. قال االموى: واجلزم َأَجز ِْم وكان 

َمُة ابلكسر: الِصرمة من اإلبل، والفرقة من شئ يدخل يف حياء الناقة لتحسبه ولدها فرتأمه، كالدرجة. واجِلزْ 
 الضأن.

مان واجلثمان. وقال االصمعي: اجلسم واجلُْسماُن: قال أبو زيد: اجِلْسُم: اجلسد، وكذلك اجلس ]جسم[
سِم اإلنسان أيضاً يقال له اجلسمان، مثل ذئب وذؤابن. وقد  َُ اجَلَسُد، واجلُْثماُن: الشخُص. قال: ومجاعة ِج

َعظَُم، فهو َجسيٌم وُجساٌم ابلضم. واجِلسام ابلكسر: مجع َجسيم. أبو عبيدة: جَتَسَّْمُت فالانً جسم الشئ، أي 
 بني القوم،من 

_________ 
 ( يف نسخة زايدة " الشاعر الكميت ".1)

(5/1887) 

 

ُتُه، أي قصدت آيـََتُه وشخَصه. و   أنشد:أي أخرتته، كأنك قصدَت جسَمُه، كما تقول: أَتَيَـّيـْ
( * وجَتَسَّْمُت األرَض، إذا أخذَت حنوها تريدها. قال الراجز: يلحن من أصواب 1َمْتُه من بينهن  مبُْرَهٍف )جَتَسَّ 

حاد شيظم صلب عصاه للمطى منهم ليس مياىن عقب التجسم أي ليس ينتظر. وجتسم من اجلسم. ابن 
قال: وكذلك جَتَسَّْمُت الرمل واجلبَل، أي ، أي معظمه. السكيت: جَتَسَّْمُت األمر، أي ركبت َأْجَسَمُه وَجسيَمهُ 

ركبت أعظمه. واالجسم: االضخم. قال عامر بن الطفيل: لقد َعِلَم احلَيُّ من عامٍر أبنَّ لنا الذروة االجسما 
 وجاسم: قرية ابلشأم.

األمر جَتْشيماً  ( وجَتَشَّْمُتُه، إذا تكل ْفَته على مشق ة. وَجشَّْمُتهُ 2ِجِشْمُت األمر ابلكسر َجْشماً ) ]جشم[
 وَأْجَشْمُتُه، إذا كلفته إايه. وقال



_________ 
 ( عجزه:1)

 له جالب فوق الرصاف عليل
 ( وجشامة أيضا.:2)

(5/1888) 

 

مهما جتشمىن فإىن جاشم * وألقى فالن على ُجَشَمُه، بضم اجليم وفتح الشني، أي ثِْقَلُه. وُجَشُم البعري: أي 
 صار، وهو جشم بن اخلزرج. وكان يقال:ن االنصدره. وجشم أيضا: حى م

( * وجشم يف ثقيف، وهو جشم بن ثقيف. وجشم: حى من تغلب، وهم 1إن سرك العز فجخجخ جبشم )
 االراقم. وجشم يف هوازن، وهو جشم بن معاوية ابن بكر بن هوازن.

َقرَِم إىل اللحم، وهو يف ذلك اجلََعُم ابلتحريك: الطمع. يقال َجِعَم ابلكسر َجَعمًا. وَجِعَم أيضاً، إذا  ]جعم[
 أكول. قال العجاج:

( * أي جعموا إىل اللحم. وجعمت االبل أيضا، إذا مل جتد محضا وال عضاها، 2إذ جعم الذهالن كل جمعم )
 رما إىل ذلك.فتقرم إىل ذلك فتقضم العظام وخروء الكالب، ق

_________ 
 ( لالغلب العجلى.1)
 ( قبله:2)

 العظم:نويف هلم كيل االانء ا

(5/1888) 

 

 وجعم الرجل، إذا مل َيْشَته الطعاَم. واجلَْعماُء من النوق: املُِسنَُّة: وال يقال للذكر أجعم.
 اجلُْعُشُم: الرجل القصري الغليظ مع شد ة. قال الفراء: فتح اجليم والشني فيه أفصح. ]جعشم[

ُلمها َجْلماً، إذا أخذَت ما على عظامها من ( ، أي قطعته. وَجَلْمُت اجلَزوَر َأجْ 1جلمت الشئ جلما ) ]جلم[
ابلتحريك، أي حلمها أمجع.  اللحم. وأخذت الشئ جبلمته ساكنة الالم، إذا أخذته أمجع. وهذه َجَلَمُة اجلزور

وجلمة الشاة: مسلوختها، بال حشو وال قوائم. واجللم: الذى جيز به. ومها جلمان. واجلالم ابلكسر. اجلداء 



 (2هم جذعاهنا كاجلالم قد اقرح منها القياد النسورا )قال االعشى: سوا
_________ 

 ( من ابب ضرب:1)
 ( يف اللسان:2)

 ا:قد أقرح القود منها النسور 

(5/1889) 

 

 ( :1يقال: اْجَلَخمَّ القوُم اْجِلْخماماً: اْجَتَمعوا، ويقال استكربوا. وقال ) ]جلخم[
 (2َنْضِرُب مجعيهم إذا اجلخموا )

ْلُهَمُة ابلضم، الذي يف حديث أيب سفيان: " ما كدَت أتذن يل حىت أتذن حلجارة اجلُْلُهَمَتنْيِ ". قال اجلُ  ]جلهم[
اجللهتان. قال: ومل أمسع ابجللهمة إال يف هذا احلديث، وما جاءت إال أبو عبيد: أراد جانىب الوادي. واملعروف 

 وهلا أصل. وجلهمة ابلضم: اسم رجل.
غريُه، إذا كُثر. واجلَمُّ: الكثري: قال تعاىل: )وحتبون املال حبا مجا( . وجم: ملك من امللوك َجمَّ املاُل و  ]مجم[

 ( . اهلذىل4صخر )( . واجلم: ما اجتمع من ماء البئر. قال 3االولني )
_________ 

 ( العجاج.1)
 ( بعده:2)

 خواداب أهوهنن االم
 جم ". ( ملك من ملوك الفرس القدماء. ولفظه يف الفارسية "3)
 ( صخر الغى.4)
 (5 -صحاح  - 238)

(5/1889) 

 

فخضخضت صفىن يف مَجِ ِه ِخياَض املُداِبِر ِقْدحاً عطوفا واجلمة: املكان الذى جيتمع فيه ماؤه، واجلمع اجِلماُم. 
كُثر يف البئر واجتمع ( مُجوماً، إذا  1واجلَموُم: البئر الكثرية املاء. واجلُموُم ابلضم املصدر. يقال َجمَّ املاُء جَيُمُّ )



 ال:بعَد ما اْسُتقَي ما فيها. وق
( * واجلَموُم ابلفتح من األفراس: الذي كلَّما ذهب منه جرٌي جاءه جرى آخر. قال 2يزيدها خمج الدال مجوما )

" يعين أهنا ترفع َذنـََبها  النمر ابن تولب: مَجوُم الَشدِ  شائَِلُة الذُّانىب خَتاُل بياض ُغرَّهِتا سراجا قوله " شائَِلُة الُذانىب
 (3يف مَجٍَّة عظيمٍة ومُجٍَّة عظيمٍة، أي يف مجاعٍة يسألون الِديََة. قال ) يف الَعْدو. ويقال: جاء

_________ 
 ( وجيم، كما يف القاموس.1)
 ( قبله:2)

 فصبحت قليذما مهوما
 ( أبو حممد الفقعسى.:3)

(5/1890) 

 

ابلضم: جمتَمع شعر الرأس وهي أكثر من الوْفرة. ويقال للرجل الطويل  ( * واجلُمَّةُ 1ومجة تسألين أعطيت )
اجلُمَِّة: مُجَّاينٌّ ابلنون، على غري قياس. ولو مسِ يَت هبا رجاًل مث نسبت إليه قلت مجى. ومجام املكوك، ومجامه، 

ُتُه، فهو مَجَّاُن، إذا بلغ الكيُل اِفِه. ومَجَْمُت املكياَل وَأمَجمْ ومجامه، ومجمه ابلتحريك، وهو ما على رأسه فوق َطف
مِجاَمُه. قال الفراء: عندي مِجاُم الِقدح ماًء ابلكسر أي ملؤه، ومُجاُم املَك وِك دقيقاً ابلضم، ومجام الفرس ابلفتح 

االمتالء. يقال: َأعِطين مِجاَم الغري. قال: وال تقل مجام ابلضم إال  يف الدقيق وأشباهه، وهوما على رأسه بعد 
كُّوِك، إذا َحط ما حيمله رأُسه فأعطاه. واجلَماُم ابلفْتح: الراحُة. يقال: َجمَّ الفرُس مَجَّاً ومَجاماً، إذا ذهب املَ 

 إعياؤه، وكذلك إذا ترك الضراب، جيم وجيم. وأجم الفرس، إذا ُتِرَك أن يـُرَْكب على ما مل يسمَّ فاعله، وُجمَّ.
_________ 

 فقلت ال أدرى وقد دريت( بعده: وسائل عن خرب لويت 1)

(5/1890) 

 

ْم نفَسك يوماً أو يومني. وَأَجمَّ األمر، إذا دان وَحَضَر. ويقال: َأَجمَّ الِفراُق، إذا حاَن. وأنشد  ويقال: أمجِْ
: َحيِ يا ذلك الغزال االمحا إن يكن ذا كما الِفراُق َأمَجَّا وَجمَّ قدوُم فالٍن مجوما، أي دان وحان. وبنيا ن األصمعي 

ِهْم َمْعَشرًا مُجَّاً  أجم: ال شرف له. وامرأة مَجَّاءُ  ُلمِ  املَراِفِق. ورجٌل َأَجمُّ: ال رُْمَح معه يف احلرب. قال أوس: َويـْ



بُيوهُتُُم من الرِماِح ويف املعروف تنكري وقال األعشى: مىت َتْدُعُهْم ِلِقراِع الُكماِة أَتِْتَك َخْيٌل هلم غري جم واجلماء 
( . وشاة مَجَّاُء: ال قرَن هلا، بيِ نة اجلََمِم. واْسَتَجمَّ الفرُس 1راء )مجاعة الناس. وقد ذكرانه يف ابب الالغفري: 

 والبئُر، أي َجمَّ. ويقال: إين ِ أَلْسَتِجمُّ قليب بشئ من اللهو القوى به على احلق.
_________ 

 ( أي يف مادة )غفر( .1)

(5/1891) 

 

مل يبنيِ  كالمه. واجلُْمُجَمُة ابلضم: عظم الرأس املشتمل على الدماغ. واجلمجمة:  ومججم الرجل وجتمجم، إذا
القدح من خشب. ودير اجلماجم: موضع. قال أبو عبيدة: مسى بذلك النه كان تعمل به االقداح من خشب. 

دوهَنم، حنو كلب بن مع البطون فينسب إليها واجلمجمة: البئر حتفر يف َسبَخة. ومَجاِجُم العرب: القبائل اليت جت
َوبـَْرَة: إذا قلت الكليب  استغنيت أن تنسبه إىل شئ من بطونه. واجلميم: النبت الذى طال بعَض الطول ومل يتم . 

 (1وقال ذو الرم ة يصف مِحارًا: َرعى ابِرَض البُـْهمى مَجيماً وُبْسَرًة وصمعاء حىت آنفته نصاهلا )
ْمُتُه، إذا َكَلْحَت يف وجه. وأنشد أبو ُم الوجه، أي كاحل الوجرجٌل َجهْ  ]جهم[ ه. تقول منه: َجَهْمُت الرجل وجَتَهَّ
 (2عبيد )

_________ 
( قال الصاغاىن. الرواية " رعت " و " آنفتها ". وقبل البيت: طوال اهلوادى واحلوادى كأهنا مساحيج قب 1)

 طار عنها نساهلا
 ىن، كما يف اللسان.( لعمرو بن الفضفاض اجله2)

(5/1891) 

 

فال جتهمينا أم عمرو فإننا بنا داء ظىب مل ختنه عوامله قال الشيباين: أراد أنه ليس بنا داء كما أن الظىب ال داء 
 به. وقد جهم ابلضم جهومة، إذا كان ابِسَر الوجه. ورجٌل َجهوٌم، أي عاجٌز. وقال:

ُة ابلضم: أوَّل مآخري الليل. يقال جهمة وجهمة، عن أي تستقبله مبا يكره. واجلُْهمَ ( * 1وبـَْلَدٍة جَتَهَُّم اجلَهوما )
َعِب واجلهام ابلفتح: السحاب الذى الماء فيه. 2الفراء. وقال ) ( : وقهوة صهباء ابَكْرهُتا جبُْهَمٍة والديُك مل يـَنـْ

 ( .3وجيهم: موضع )



 َجْهُضُم، كالتعظم والتغطرس.جه. واجلَْهَضُم: األسُد. والتَ اجلَْهَضُم من الرجال: الضخم املستدير الو  ]جهضم[
 َجَهنَُّم: من أمساء النار الىت يعذب هبا هللا ]جهنم[

_________ 
 ( بعده:1)

 زجرت فيها عيهال رسوما
 ( االسود بن يعفر.2)
 ( موضع ابلغور كثري اجلن. وأنشد:3)

 أحاديث جن زرن جنه جبيهما:

(5/1892) 

 

رف الثالث منه، وال جيرى للمعرفة والتأنيث. ويقال هو عز وجل عباده. وهو ملحق ابخلماسى بتشديد احل
: لقب فارسي معرب. وركية جهنام، بكسر اجليم واهلاء، أي بعيدُة القعر. رواه يونس عن رؤبة. وجهنام أيضا

عمرو بن قطن، من بىن سعد بن قيس بن ثعلبة، وكان يهاجى االعشى، ويقال هو اسم اتبعته، وقال فيه 
 مسحال ودعوا له. جهنام جدعا للهجني املذمم االعشى: دعوت خليلي

 فصل احلاء
باُدَك خُيِْطُئوَن وأنت احلَْتُم: إحكام األمر. واحلَْتُم: القضاء، واجلمع احلُتوُم. قال أمية بن أيب الصلت: عِ  ]حتم[
غراب االسود. قال ( بَكفَّْيَك املنااي واحلُتوُم وحتمت عليه الشئ: أوجبت. واحلامت: القاضى. واحلامت: ال1ربٌّ )

 (2املرقش )
_________ 

 ( يف اللسان:1)
 حناين ربنا وله عنوان

 ( السدوسى. وقيل الشعر خلزر بن لوذان.2)

(5/1892) 

 



( : ولست هبياب إذا َشدَّ رَْحَلُه يقول َعداين 2( وقال آخر )1ولقد غدوت وكنت ال أغدو على واق وحامت )
 (3اليوَم واق وحامت )
_________ 

عنك من بغا اخلري تعقاد التمائم ولقد غدوت وكنت ال أغدو على واق وحامت فإذا االشائم االبيات: ال مين (1)
كاالاي من واالاي من كاالشائم وكذاك ال خري وال شر على أحد بدائم قد خط ذلك يف الزبو ر االوليات 

 القدائم الزبور، بضم الزاى: مجع زبر بفتحها، وهو الكتاب.
 رقاص الكلىب ميدح مسعود بن حبر. قال ابن برى: وهو الصحيح.بن عدى. وقيل ال ( هو خثيم2)
 ( صواب روايته " وليس هبياب ". وقبله: وجدت أابك احلر حبرا بنجدة بناها له جمدا أشم قماقم=3)

(5/1893) 

 

االسود وحامت الطائى النه حيتم عندهم ابلفراق. قال النابغة: زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك تنعاب الغراب 
( : على حالة لو أن يف 1بن سعد بن احلشرج. قال الشاعر )يضرب به املثل يف اجلود، وهو حامت بن عبد هللا 

 (3( . وقال الشاعر )2القوم حامتا على جوده ما جاد ابملاء حامت وإمنا خفضه على البدل من اهلاء يف جوده )
_________ 

 ْقِدماً إذا َصدَّ عن تلك اهلنات اخلثارم=وبعده: ولكنه ميضى على ذاك مُ 
 ( الفرزدق.1)
: على ساعة لو كان يف القوم حامت على 842يج عجيب كثري التكلف. والذى يف ديوان الفرزدق ( هذا ختر 2)

 جوده ضنت به نفس حامت
من اليمن. ( ذكر أبو زيد أنه للعامرية، وقال ابن برى: هذا الشعر المرأة من بىن عقيل تفخر أبخواهلا 3)

 الدعىوقبله: حيدة خايل ولقيط وعلى وبعده: ومل يكن كخالك العبد 

(5/1893) 

 

* وحامت الطائى وهاب املئى * وهو اسم ينصرف، وإمنا ترك التنوين وجعل بدل كسرة النون اللتقاء الساكنني 
شاشُة. يقال: هو ذو حَتَتٍُّم، وهو الطعام. والَتَحتُُّم: اهل حذف النون للضرورة. واحلتامة: ما بقي على املائدة من

 َغضُّ املَُتَحتَّم.



َحَثَم له َحثماً، أي أعطاه. وحثمت الشئ، أي دلكته. واحلثمة: االكمة احلمراء، وهبا مسيت املرأة  ]حثم[
 حثمة.

مة رجل أبظر. وقال: كأمنا حثر  احلثرَمة ابلكسر: الدائرة يف وسط الشفة العليا. فإذا طالت قليال قيل ]حثرم[
 ابن غابن قلفة طفل حتت موسى خاتن

 حجم الشئ: حيده. يقال: ليس ِلِمرَفقه َحْجٌم، أي نتوٌء. واحَلْجُم: فعل احلاِجْم. وقد َحَجَمُه حيجمه ]حجم[
_________ 

 * = أيكل أزمان اهلزال والسىن هياب عري ميتة غري ذكى

(5/1894) 

 

مِلْحَجَمُة: قارورته. وقد اْحَتَجْمُت من الدم. ابن السكيت: )*( فهو حمجوم، واالسم احلجامة. وامِلْحَجُم وا
. تقول  يقال: ما َحَجَم الصيبُّ َثْدَي أم ه، أي ما مصَّه. واحِلجاُم ابلكسر: شئ جيعل يف خطم البعري كي ال يعض 

جلمل املَْحجوِم منه: َحَجْمُت البعري َأْحُجُمُه، إذا جعلت على فمه ِحجاماً، وذلك إذا هاَج. ويف احلديث: " كا
اجليوش فيحجمهم نسيئة من الكساد، حىت يرجعوا، ". وقوهلم: " أفرغ من حجام ساابط "، النه كان مير به 

فضربوا به املثل. وحجمته عن الشئ أحجمه، أي كففُته عنه. يقال: َحَجْمُتُه عن الشئ فأحجم، أي كففته 
 ومجة: الوردة احلمراء، واجلمع احلوجم.فكف. وهو من النوادر، مثل كببته فأكب. أبو عبيد: احل

بْت. واحَتَدَم صدر فالٍن غيظاً. ويوٌم حُمَْتِدٌم: شديد احلر  وَحَدَمُة النار، ابلتحريك: اْحَتَدَمِت الناُر: الته ]حدم[
 صوت التهاهبا. واْحَتَدَم الدم: اشتدَّْت محرته حىت يسواد.

(5/1894) 

 

 ي. وهي ضدُّ الصلود.الفراء: قدر ُحَدَمٌة سريعة الَغلْ 
طعته. وسيٌف َحذمٌي. واحلَْذُم: املشي اخلفيف. وكل شئ أسرعت فيه فقد حذمت الشئ حذما: ق ]حذم[

َحَذْمَتُه. يقال: َحَذَم يف قراءته. وقال عمر رضي هللا عنه: " إَذا َأذَّْنَت َفرَتَسَّْل. وإذا أقمَت فاحذم ". واحلذمة: 
الصممه وحذمية بن يربوع بن  ( يؤرها فحل شديد2ا اخلريع العنقفري احلذمه )( : إذ1املرأة القصرية. وقال )

 غيظ بن مرة. وحذام: اسم امرأة، مثل قطام.
 حذمل: اسم رجل. ومتيم بن حذمل الضىب، من التابعني. ]حذمل[



_________ 
 ( رايح الدبريى.1)
ه إذا اخلريع العنقفري اجلدمه يؤرها ( أول الرجز مع خالف يف رواية الشطرين: مسعت من فوق البيوت كدم2)

الضمضمه أرا بعتار إذا ما قدمه فيها انفرى وماحها وخرمه فطفقت تدعوا اهلجني ابن االمه فما  فحل شديد
 مسعت بعد تيك النأمه منها وال منه هناك أبلمه

(5/1895) 

 

 كأنه يتدحرج.: َمرَّ حُيَْذملُ، إذا َمرَّ  )*( واحلذملة: اهلذملة، وهى االسراع. يقال
احلُْرُم ابلضم: اإلْحراُم. قالت عائشة رضي هللا عنها: " كنت أطيبه صلى هللا عليه وآله وسلم حِللِ ُه  ]حرم[

قد وُحْرِمِه "، أي عند إحرامه. واجلرمة: ما ال حيل انتهاكه. وكذلك املَْحَرَمُة واملَْحُرَمُة، بفتح الراء وضمها. و 
 الرجل: َحَرُمُه وأهله. ورجٌل َحراٌم، أي حمرم: واجلمع حرم، مثل قذال وقذل. ومن حَتَرََّم بُصحبته. وُحْرَمةُ 

الشهور أربعٌة ُحُرٌم أيضاً، وهي: ذو القعدة، وذو احلجة، واحملرم، ورجب ثالثة، سرد وواحد فرد. وكانت العرب 
الذين ينسئون الشهور أايم  هنما كاان يستحالن الشهور. وكانال تستحل فيها القتال إال حيان: خثعم وطىي، فإ

املوسم يقولون: حرمنا عليكم القتال يف هذه الشهور، إال دماء احمللني. فكانت العرب تستحل دماءهم خاصة 
يف هذه الشهور. واحلرام: ضد احلالل. وكذلك احِلْرُم ابلكسر. وقرئ: )وِحْرٌم على قـَْرية أهَلْكناها( : وقال 

 :ُة ابلكسر: الُغْلَمُة. ويف احلديث يالكسائي: معناه واجٌب. واحِلْرمَ 

(5/1895) 

 

: الرجل "  الذين تدركهم الساعة تبعث عليهم احِلْرَمُة وُيْسَلبوَن احلياَء ". واحِلْرَمُة أيضاً: احلرماُن. واحِلْرِميُّ
. واحلرمان: املنسوب إىل احلرم. واالنثى حرمية. واحلرمية أيضا: سهام تنسب إىل احلرم. ومكة حرم هللا عز وجل

َم، ونظريه زمٌن وزماٌن. واحلََرَمُة ابلتحريك أيضاً يف الشاء، كالَضبَـَعِة يف مك ُة واملدينة. واحلََرُم قد يكون احلَرا
النوق واحلَِناء يف النعاج، وهو شهوُة الَبَضاع. يقال: اْسَتْحَرَمِت الشاُة وكلُّ أنثى من ذوات الِظلف خاصًة، إذا 

كأنه لو قيل ملذكره لقيل حرمان. شاٌة َحْرمى وشياٌه ِحراٌم وحرامى، مثال عجال وعجاىل.  اشتهت الفحل. وهي 
وقال االموى: استحرمت الذئبة والكلبُة إذا أرادت الفحل. وقوهلم: َحراُم هللِا ال أفَعُل، كقوهلم: مينُي هللا ال 



ُرُم على حيلَّ له نكاُحها. وحَمارُِم الليل: خماِوَفُه اليت حيَْ  أفَعُل. واملَْحَرُم: احلَراُم. ويقال: هو ذو حَمَْرٍم منها، إذا مل
 اجلباِن أن يسلَكها. وأنشد ثعلب: حمارم الليل هلن هبرج

(5/1896) 

 

ماٍت فال هتتْكها. واحدهتا حَمَْرَمٌة وحَمُْرَمٌة. واملَُحرَُّم 2( ينام الورع احملرج )1)حىت  ََ : يقال إنَّ يل حَمُْر ( األصمعي 
 الشهور. ويقال أيضاً: ِجْلٌد حُمَرٌَّم، أي مل تتم دابغته. وسوط حمرم: مل يلني بعد. وقال االعشى: أوَّل

حمرمة، أي مل تتم رايضتها بعد. عن أىب زيد. والتحرمي: ضدُّ التحليل.  ( * وانقة3حتاذر كفى والقطيع احملرما )
حلرمي: ثوب احملرم. وكانت العرب تطوف عراة وثياهبم وَحرمُي البئر وغريِها: ما حوهَلا من َمرافقها وُحقوقها. وا

 وحرمي، الذى يف مطروحة بني أيديهم يف الطواف. وقال: كفى حزان مرى عليه كأنه لقى بني أيدى الطائفني حرمي
 شعر امرئ القيس
_________ 

 ( يف اللسان: " حني ينام ".1)
 ( يف احملكم: " املزجل " كمعظم.2)
 ( صدره:3)

 صغواء يف جنب غرزها:ترى عينها 

(5/1896) 

 

( . واحلرمية: ما فات من كلِ  مطموٍع فيه. وحرم الشئ ابلضم حرمة. يقال: حرمت الصالُة على 1رجل )اسم 
احلائض ُحْرَما. وَحَرَمُه الشئ حيرمه حرما، مثال سرقه سرقا بكسر الراء، وحرمة وحرمية وِحْرماانً، وَأْحَرَمُه أيضاً، 

ا لتنكح يف معشر آخرينا واحلرم بكسر الراء أيضا: وقال يصف امرأة: ونبئتها أحرمت قومه إذا منَعه إايه.
احِلْرماُن. قال زُهري: وإن أاتُه خليٌل يوَم مسألٍة يقوُل ال غائب ماىل وال حرم وإمنا رفع يقول وهو جواب اجلراء 

كوفيني على إضمار الفاء. أبو زيد: على معىن التقدمي عند سيبويه، كأنه قال: يقول إن أاته خليل. وعند ال
 م الرجُل ابلكسر حْيَرم حرما،حرِ 

_________ 
 ( هو حرمي بن جعفى جد الشويعر. يعىن قوله: بلغا عىن الشويعر أىن عمد عني قلدهتن حرميا1)



(5/1897) 

 

ة يف َحُرَمْت. مر. وأحرمته أان، إذا قمرته. والكسائي مثله. ويقال أيضا: حرمت الصالة على املرأة، لغأي ق
 وأْحَرَم الرجُل، إذا دخل يف حرمة ال هتتك. قال زهري:

( * أي ممن حيل قتاله وممن ال حيل ذلك منه. وَأْحَرَم، أي دَخل يف الشهر احلرام. 1وكم ابلقنان من حمل وحمرم )
كسرى بليل حمرما   ( وقال آخر: قتلوا2الراعى: قتلوا ابن عفان اخلليفة حمرما ودعا فلم أر مثله خمذوال ) قال

غادروه مل ميتع بكفن يريد قتل شريويه أابه أبر ويز بن هرمز. وأحرم ابحلج والعمرة، النه حيُرُم عليه ما كان 
 ( . وقال: يصف بعريا3رمي مبعىن )َحالاًل من قبل، كالصيد والِنساء. واإِلْحراُم أيضا والتح

_________ 
 ( صدره:1)

 جعلن القنان عن ميني وحزنه
 ويروى: " مقتوال " (2)
 ( يف املختار: أحرمه، وحرمه مبعىن.3)
 (5 -صحاح  - 239)

(5/1897) 

 

ئة قد أحرمت حل ظهره فما فيه للفقرى وال احلج مزعم وقوله تعاىل: )للساِئل واملَْحروم( . قال ابن عباٍس له ر 
 رضي هللا عنهما: هو املُحاَرُف. واحلريمة: البقرة: واجلمع حريم. وقال:

 (1دل أدما من ظباء وحريما )تب
دد الكثري. وأنشد: الدار أقوت بعد حمرجنم من اْحَرجْنََم القوم: ازدمحوا. قال الفراء: احملرجنم: الع ]حرجم[

معرب فيها ومن معجم وحرمجت االبل فاحرجنمت، إذا رددهتا فارتد بعضها على بعض واجتمعت. وقال: 
 رجنمهعاين حيا كاحلراج نعمه يكون أقصى شله حم

يد: َفَكَأنَّ ظُْعَن احلَيِ  ( الشئ حزما، أي شددته. واحلَْزُم من األرض أرفُع من احلَْزِن. قال لَب2حزمت ) ]حزم[
 (3َلمَّا أْشَرَفْت يف اآلل وارتفعت هبن حزوم )

_________ 



 ( البن أمحر، كما يف اللسان.1)
 ( حزم الشئ من ابب ضرب2)
 ( بعده: =3)

(5/1898) 

 

َضْبُط الرجِل أمَره وأخُذه ابلثقة. وقد َحُزَم الرجل ابلضم َحزاَمًة فهو حازٌِم. واْحتَـَزَم وحَتَزََّم مبعىًن، أي  واحلزم:
 تـََلبََّب، وذلك إذا شدَّ وَسَطه حببل. واحلُْزَمُة من احلطب وغريه. وحزمة يف قول الشاعر:

َينْي ". تقول منه: ( * وحزام الدابة معروف. ومنه قوهل1ربة )أعددت حزمة وهى مق م: " جاَوَز احِلزاُم الطُبـْ
 حزمت الدابة. قال لبيد:

( * ومنه حزام الصيبِ  يف مهده. وحَمْزُِم الدابَّة: ما جرى عليه ِحزاُمها. واحلََزُم ابلتحريك، 2وألقى قتبها احملزوم )
 َم ابلكسر حَيَْزُم َحْزماً.كالَغَصِص يف الصدر. يقال منه َحزِ 

_________ 
 = خنل كوارع يف خليج حملم محلت فمنها موقر مكموم *
 ( عجزه:1)

 تقفى بقوت عيالنا وتصان * والبيت حلنظلة بن فاتك االسدي.
 ( البيت بتمامه: حىت حتريت الدابر كأهنا زلف وألقى قتبها احملزوم2)

(5/1898) 

 

احلزميتان والزبيبتان من ابهلة بن عمرو واحلََزُم أيضاً: ضد اهلَضم. يقال: فرٌس َأْحَزُم، وهو خالف األهضم. و 
ابن ثعلبة، ومها حزمية وزبينة. قال أبو معدان الباهلى: جاء احلَزاِئُم والزابئُن ُدْلُداًل ال سابقني وال مع القطان 

ن عوف وماذا كلفت وجتئ عوف آخر الركبان واحلَْيزوم: وَسط الصدر وما ُيَضمُّ عليه احِلزاُم. واحلَزمُي فعجبت م
 ثله. يقال: شددت هلذا االمر حزميى. وحيزوم: اسم فرس من خيل املالئكة.م

مث احسموه َحَسْمُتُه: قطعته فاحَنَسم. ومنه حسم العرق. وىف احلديث: " أنه أتى بسارق فقال اقطعوه  ]حسم[
وَمْذَهَبٌة لأَلَشِر ". ". أي اكووه ابلنار لينقطع الدم. وىف حديث آخر: " عليكم ابلَصوِم فإنه حَمَْسَمٌة للِعْرِق، 



ويقال للصيبِ  السيئ الغذاء حَمْسوٌم. وقيل يف قوله تعاىل: )ومثانيَة أايٍم ُحسوماً( أي متتابعة. ويقال: احلُسوُم: 
 احلسوم، الهنا حتسم اخلري عن أهلها. واحلُساُم: السيف القاطع. وُحساُم السيف الُشْؤُم. يقال الليايل

(5/1899) 

 

( : ولوال حنن َأْرَهَقُه ُصَهْيٌب ُحساَم احلَدِ  مذرواب خشيبا يعىن سيفا 1ذى يضرب به وقول اهلذىل )أيضا: طرفه ال
 ( :3( : موضع. وقال )2حديد احلد. ويروى: " حسام السيف " أي طرفه. وحسم ابلضم )

نزهلا جذام ( * وحسمى ابلكسر: اسم أرض ابلبادية غليظة ال خري فيها، ت4ا حسم من فرتنا فالفوارع )عف
ويقال. آخر ماء نضب من ماء الطوفان حسمى، فبقيت منه هذه البقية إىل اليوم، وفيها جبال شواهق ملس 

اق الرتب حمتزم القتام وىف اجلوانب، ال يكاد القتام يفارقها. قال النابغة: فأصبح عاقال جببال حسمى دق
كفرا إىل سنبك من االرض " قيل: وما ذاك حديث أىب هريرة رضى هللا عنه: " خترجسكم الروم منها كفرا  

 السنبك؟ قال: حسمى جذام.
_________ 

 ( أبو خراش.1)
 ( هو بضمتني وبضم ففتح.2)
 ( يف نسخة زايدة " الشاعر النابغة ".3)
 ( بقية البيت:4)

 فالتالع الدوافع: فجنبا أريك

(5/1899) 

 

، وهو أن جيلَس إليك فتؤِذيَه وتُغِضَبه. ابن األعرايب: ( الرجل وَأحَشْمُتُه مبعىنً 1أبو زيد: َحَشْمُت ) ]حشم[
ُخبَـْيٍب بطئ النضج حمشوم االكيل  ( : أخجلته. وَأْحَشْمُتُه: أغضبته. وأنشد: َلَعْمُرَك إنَّ قـُْرَص أيب2َحَشْمُتُه )

ال مبعىن  واالسم احِلْشَمُة، وهو االستحياء والغَضب أيضاً. وقال أصمعي: احلشمة إمنا هي مبعىن الغَضب
االستحياء. وُحكي عن بعِض فصحاء العرب أنَّه قال: إن  ذلك ملمَّا حُيِْشُم بين فالن، أي يُغِضبهم. واْحَتَشْمُتُه 

مبعىًن. قال الكميت: ورأيُت الَشريَف يف أعنُي النا ِس وضيعاً وَقلَّ منه اْحِتشامي ورجٌل َحشيٌم،  واْحَتَشْمُت منه
 لرجل: َخَدُمُه وَمن يغضب له،أي حُمَْتِشٌم. وَحْشُم ا



_________ 
 ( حشمت الرجل من ابب ضرب، ونصر. وكفرح غضب. وكسمعه: أغضبه، كأحشمه وحشمه.1)
 وأحشمته: أخجلته.( ابن االعرايب: حشمته 2)

(5/1900) 

 

 مسوا بذلك الهنم يغضبون له. وقال النضر: حشمت الدواب: صاحت.
العود: انكَسر. قال ابن ُمقِبل: وبَياضاً َأْحَدثـَْتُه ِلمَّيت مثل عيدان  ( ، أي حبق. واحنصم1حصم هبا ) ]حصم[

 احلصاد املنحصم
ن السكيت: يقال للرجل الضيق البخيل: حصرم وحمصرم. واحلصرم: أول العنب. وحصرم قوسه، اب ]حصرم[

 أي شد توتريها.
 ه.أبو عبيد: حضرم الرجل حضرمة، إذا حلَن وخالف اإلعراب يف كالم ]حضرم[
َحْطَمٌة، أي َسَنٌة ( َحْطماً، أي كسرته فاحْنََطَم وحَتَطََّم. والَتْحطيُم: التكسري. وأصابتهم 2َحَطْمُتُه ) ]حطم[

 وجدٌب. قال ذو اخلرق الطهوى
_________ 

 ( حصم هبا حيصم، من ابب ضرب.1)
 ( حطم من ابب ضرب.2)

(5/1900) 

 

ارس العوَد حىتَّ ينبَت الورُق وَحْطَمُة السيل، مثل َطْحَمِتِه، وهي َدْفعته. ( منُ 1إان إذا َحْطَمٌة َحتَّْت لنا َوَرقاً )
َم لطول عمره: َحِطٌم. ويقال: َحِطَمِت الداب ة ابلكسر، أي واحلطم: املتكسر يف نفسه. ويقال ل لفرس إذا هتدَّ

ا حَتِْطُم ما تـَْلقى. ويقال أسن ْت. وَحَطَمْتُه الِسنُّ ابلفتح حطما. واحلطمة، على وزن فعلة، من أمساء ال نار، ألهنَّ
قليل الرمحة للماشية َيهِشم بعَضها  أيضاً رجٌل ُحَطَمٌة، للكثري األكل ورجٌل ُحَطٌم وُحَطَمٌة أيضًا، إذا كان

 ( ". وقال الراجز:2ببعض. ويف املثل: " شرُّ الرعاء احلطمة )
 ( *3قد لفها الليل بسواق حطم )

_________ 



 نسخ:( يف بعض ال1)
 من حطمة أقبلت حتت لنا ورقا * وكذا يف اللسان.

يف قوله مثل ". فهذا مثل ضربه رسول ( قال اجملد: " وشر الرعاء احلطمة، حديث صحيح، ووهم اجلوهرى 2)
 هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يسبق إليه فيصح أن يقال فيه مثل، وحديث ضربه لواىل السوء.

 ( بعده: =3)

(5/1901) 

 

ا حَتِْطُم كلَّ شئ. قال ابن عب اس رضي هللا عنهما: احلطيم: اجلدر. يعىن  ويقال للعكرة من اإلبل ُحَطَمٌة، ألهن 
 بيس.جدار ِحْجِر الكعبة. واحلُطاُم: ما تكسر من الي

 احلُْقُم: ضرٌب من الَطري يقال إنه احلمام. ]حقم[
وَحَكَم له وَحَكَم عليه. واحلُْكُم أيضاً: احِلكَمة من احلُْكُم: مصدر قولك َحَكَم بينهم حَيُْكُم أي قضى.  ]حكم[

حكيماً.  العلم. واحلَكيُم: العامل، وصاحب احلكمة. واحلَكيم: املتِقن لألمور. وقد َحُكم بضم الكاف، أي صار
ا حاولَت قال الَنْمر بن تولب: وأَْبِغْض بَغيَضَك بـُْغضاً رويدًا إذا أنَت حاولت أن حَتُْكما قال األصمعي: أي إذ

 أن تكون حكيما. قال: وكذلك قول النابغة
_________ 

 * = ليس براعى إبل وال َغَنْم وال جبزَّاٍر على ظهر وضم

(5/1901) 

 

( واِرِد الثمد وأحكمت الشئ فاْستْحَكَم، أي صار 1واحكم كحكم فتاة احلى إذ َنظرْت إىل مَحاٍم ِشراٍع )
اِكُم. ويف املثل: " يف بيته يؤتى احلكم ". وحكم أيضا: أبو حى من اليمن. حُمَْكماً. واحلََكُم، ابلتحريك: احلَ 

تقول منه: َحَكْمُت الداب ة حكما وأحكمتها أيضا. وحكمة الشاة: ذقنها. وحكمة اللجام: ما أحاط ابحلََنك. 
منكواب وكانت العرب تتخذها من القد واالبق، الن قصدهم الشجاعة ال الزينة. قال زهري: القائد اخليل 

( قد أحكمت حكمات القد واالبقا يريد: قد أحكمت حكمات القد وحبكمات االبق، فحذف 2داوبرها )
القد واالبقا " على اللغتني مجيعا. ويقال أيضا: َحَكْمُت السفيه وَأْحَكْمُتُه، الباء. ويروى: " حمكومة حكمات 

 هَاءكم إين ِ أخاف عليكم أن أغضباإذا أخذَت على يده. قال جرير: أََبين َحنيفَة َأْحِكُموا سف



_________ 
 ( يروى ابلشني والسني1)
 ( يف اللسان " دوائرها ".2)

(5/1902) 

 

وحكمت الرجل حتكيماً، إذا منعته مما أراد. ويقال أيضاً: َحكَّْمُتُه يف مايل، إذا جعلَت إليه احلُْكَم فيه. فاْحَتَكَم 
م وحَتَاَكموا مبعىًن. واملُحاَكَمُة: املخاصمة إىل احلاكم. وحمكم اليمامة: رجل َعَليَّ يف ذلك. واْحَتَكموا إىل احلاك

قتله خالد بن الوليد يوم مسيلمة. واخلوارج يسمون احملكمة، النكارهم أمر احلكمني وقوهلم ال حكم إال هلل. 
. وأما الذى يف ( هو الشيخ اجملرب، املنسوب إىل احلكمة2( بفتح الكاف الذى يف شعر طرفة )1واحملكم )

احلديث " إن اجلنة للمحكمني " فهم قوم من أصحاب االخدود حكموا وخريوا بني القتل والكفر، فاختاروا 
 الثبات على االسالم مع القتل.

_________ 
( يف القاموس: وكمحدث يف شعر طرفة الشيخ اجملرب، وغلط اجلوهرى يف فتح كافه. واحملكمون من 1)

 لفتح والكسر.أصحاب االخدود يروى اب
 ( وبيت طرفة بن العبد هو قوله: ليت احملكم واملوعوظ، صوتكما حتت الرتاب إذا ما الباطل انكشفا2)

(5/1902) 

 

( ابلضم: ما يراه النائم. تقول منه: َحَلَم ابلفتح واْحتَـَلَم. وتقول: َحَلْمُت بكذا، وَحَلْمُتُه أيضا. 1احلُْلُم ) ]حلم[
َعَدنَّ َخياهُلا احمللوُم واحلِْلُم: ابلكسر األانُة. تقول منه: َحُلَم الرجل ابلضم. دة دوهنا ال يَـ قال: فحلمتها وبنور في بـْ

( : حتلم عن االدنني واْستَـْبِق ُودَُّهْم ولن تستطيَع احلِْلَم حىت  حَتَل ما وحَتامَل: أرى 2وحَتَلََّم: تكل َف اخللم. وقال )
يَـتَـثـَقََّب. تقول منه: ابلتحريك: أن من نفِسِه ذلك وليس به. واحلََلُم،  يـَْفُسَد اإلهاُب يف الَغْمل ويقع فيه دوٌد فـَ

( واحلََلَمُة: رأس الَثدي، ومها 3َحلَم اأَلدمُي ابلكسر. وقال: فإنََّك والكتاب إىل َعليٍ  كداِبَغٍة وقد َحِلَم اأَلدمُي )
 لينمة.هي احللمة وا َحَلمتاِن. واحلََلَمُة أيضاً: ضرب من النبت. قال االصمعي:

_________ 
 ( احللم بضم وبضمتني واجلمع االحالم. حلم حيلم حلما وحلما.1)



 ( املتلمس.2)
 ( البيت للوليد بن عقبة بن أىب معيط، من أبيات حيض فيها معاوية على قتال على.3)

(5/1903) 

 

ن واكتنز. قال أوس ) ، أي مسَِ ( مل 2العصا فطردهنم إىل سنة جرذاهنا )( : حلوهنم حلو 1وحتلم الصيبُّ والَضبُّ
 ( :3حتلم وبعري حليم، أي مسني. وقال )

( * واحللمة: الُقراُد العظيم، وهو مثل الَعلِ ، ومجعها َحَلٌم. واحلََلَمُة أيضًا: 4صالب كل حليم )من الىن يف أ
، فإذا ُدبِ  َغ مل يزْل ذلك املوضُع رقيقاً. ُدودة تقع يف ِجلد الشاة األعلى وجلِدها األسفل، هذا لفظ األصمعي 

: موضع، وهن أكمات ببطن فلج. وحملم يف قول يقال منه َتعنيََّ اجللد، وحلم االدمي. وحليمات بضم احلاء
 االعشى: وحنن غداة العني يوم فطيمة منعنا بني شيبان شرب حملم

_________ 
 ( ابن حجر.1)
 ( يروى: " حلينهم " و " قرداهنا ".2)
 ني املنقرى.( هو اللع3)
 ( بيته: فإن قضاء احملل أهون ضيعة من املخ يف أنقاء كل حليم4)

(5/1903) 

 

هنر أيخذ من عني هجر. قال لبيد يصف ظعنا ويشبهها بنخيل كرعت يف هذا النهر: عصب كوارع يف خليج 
. قال املخبَّل: ليماً: جعلته َحليماً حملم محلت فمنها موقر مكموم وحملم أيضا: اسم رجل. وحلمت الرجل حتَْ 

وَردُّوا صدور اخليل حىت تـَنَـْهنَـَهْت إىل ذي الُنهى واْستَـْيَدهوا للُمَحلِ م يقول: أطاعوا الذي أيمرهم ابحلِْلِم. 
: احلالَُّم واحلالَُّن، ابمليم والنون: صغار الغنم. و  احلالوُم: لنٌب واحلالَُّم: اجلَدُي يؤخذ من بطن أمِ ه. قال األصمعي 

 يصري شبيهاً ابجلنب الرطب وليس به.يغلظ ف
 احلُْلقوُم: احلَْلُق. وَحْلَقَمُه، أي قطع حلقومه. ]حلقم[
 احلَمُّ: ما يبقى من األَْلية بعد الَذوب، الواحدة مَحٌَّة. واحلَمُّ: ما أذيب منها. قال الراجز: ]محم[

 األْلية، أي أذبتها. يـَُهمُّ فيه القوُم َهمَّ احلَمِ  * ومَحَْمتُ 
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واحلَمَُّة: العني احلار ة َيستشِفي هبا األعال ء واملرضى. ويف احلديث: " العاملُ كاحلَمَّة ". ومَحَْمُت مَحََّك، أي 
صدُت قصَدك. قال الشاعر يصف بعريه: فلمَّا رآين قد مَحَْمُت اْرحِتاَلُه تـََلمََّك لو جُيدي َعليه التَـَلمُُّك وقال ق

ْلُتُه. ومَحَْمُت املاء، أي سخ نته َأُحمُّ، الفراء: يعين َعجَّ  ْلُت ارحتاَلُه. قال: يقال: مَحَْمُت اْرحتاَل البعري، أي َعجَّ
َر. وحم الشئ وأحم، أي قدر، فهو حمموٌم. ومَحِ ِت اجلَْمَرُة حَتَمُّ ابلضم يف مجيع ذلك. وحُ  مَّ أيضاً مبعىن ُقدِ 

َحمَّ املاُء، أي صار حارا. وأمحه أمر، أي أمهه. وأحم خروجنا، أي دان. ابلفتح، إذا صارت مُحََمًة. ويقال أيضاً: 
قلت أحم ابحلاء فهو قدر. ومل يعرف أحم  قال االصمعي: ما كان معناه قد حان وقوعه فهو أجم ابجليم، وإذا

 ( . وقال الكسائي: أجم االمر وأحم، أي حان وقته. وأنشد ابن السكيت للبيد1)
_________ 

 ن: " ومل يعرف أمحت ابحلاء ".( اللسا1)
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لتذودهن وأيقنت إن مل َتُذْد َأْن قد أحم من احلتوف محامها قال: وكلهم يرويه ابحلاء. وقال الفراء يف قول زهري 
رجُل من احلُمَّى. وَأمَحَُّه هللا عز وجل  فهو حَمموٌم، وهو من ( " وأمجت " يروى ابجليم واحلاء مجيعا. وحم ال1)
شواذ . وَأمَحَّْت األرُض: صارت ذاَت مُحَّى. واحلَميُم: املاء احلار . واحلَميَمُة مثله. وقد اْسَتْحَمْمُت، إذا ال

فالانً، إذا غسلته  اغتسلَت به. هذا هو األصُل مثَّ صار كلُّ اغتساٍل استحماماً أبي ماء كان. وَأمْحَْمتُ 
. واحلميُم: الَعَرُق. وقد ابحلَميِم. ويقال: َأمِحُّوا لنا من املاء، أي  َأْسِخنوا. واحلَميُم: املطر الذي أييت يف شدَّة احلر 

 استحم، أي عرق. وقال يصف فرسا: وكأنه ملا استحم مبائه حويل غرابن أراح وأمطرا
_________ 

ذا ما جئت يوما حلاجة مضت وأمجت حاجة اليوم ما ختلو ويروى: " ( يف نسخة ذكر البيت: وكنت إ1)
 حاجة الغد ". أي دنت وحان وقوعها، ما ختلو، أي ما خيلوا االنسان من حاجة ما تراخت مدته. وأمحت
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ومحيمك: قريبك الذي هتتمُّ ألمره. واحلَميُم: القيُظ. وامِلَحمُّ ابلكسر: الُقْمقُم الصغري ُيَسخَُّن فيه املاء. ومَحََّم 
فرُخ، أي طلع ريُشه. ومَحََّم رأسه، إذا اسود بعد احللق. ومحمت ومحم الامرأَته، أي متعها بشئ بعد الطالق. 

الرجل: سخمت وجهه ابلفحم. واحلمحم ابلكسر: الشديد السواد. واالحم: األسود. تقول: رجل َأَحمُّ بني  
كون وانن: ياحلَمم. وَأمَحَُّه هللا سبحانه: جعَله أحم. وكميت أحم بني احلمة. قال األصمعي: ويف الُكْمَتِة ل

الفرس ُكَمْيتاً ُمَدمَّى، ويكون ُكَمْيتاً َأَحمَّ. وأشدُّ اخليل جلودًا وحوافر الكمت احلم. واحلمم. الرماد والفحُم وكلُّ 
ما احرتق من النار، الواحدة محمة. ومححم الفرس وحتمحم، وهو صوته إذا طلب العلف. واليحموم: اسم 

 فرس النعمان بن املنذر. قال لبيد:
 ( *1وفارس اليحموم )لتبعان وا

_________ 
 ( يف نسخة أول البيت:1)

 (5 -صحاح  - 240واحلاراثن كالمها وحمرق * )
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( ، واجلمع ُحمٌّ. واحلَميَمُة: واحدة احلماِئِم، 1واليحموم أيضا: الدخان. واحلَمَّاُء، على فعالء: سافلة اإلنسان )
ُق  ائَم اإلبل، أي كرائمها. ويقال ما له سم وال حم غريك، أي ماله هم محَ وهي كرائم املال. يقال: أخذ املَُصدِ 

غريك. وقد يضمان أيضا. وما ىل منه َحمٌّ وُحمٌّ، أي بُدٌّ. واْحَتَمْمُت، مثل اْهَتَمْمُت. األموي: حامَمُْتُه، أي 
ضا: معظمه. ومُحَُّة الِفراِق أيضاً: ما أيطالبته. واحِلماُم ابلكسر: َقَدر املوت. واحلُمَُّة ابلضم: السواد. ومُحَُّة احلر 

َر وُقضي ) : يقال: َعِجَلْت بنا وبكم مُحَُّة الِفراِق، أي َقَدُر الفراق. وأما مُحَُة العقرب مَسَُّها 2ُقدِ  ( . األصمعي 
اِخِت، و فهي خمف فة امليم، واهلاء عوض، وقد ذكرانه يف املعتل . واحلماُم عند العرب: ذوات األطواق، من حنو الفَ 

، والقطا، والوراشني وأشباه ذلك، يقع على الذكر  والَقماِري ، وساِق ُحرٍ 
_________ 

 ( يف القاموس: االست.1)
 ( ومجعها محم ومحام.2)
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ا دخلته على أن ه واحد من جنس، ال للتأنيث. وعند العامة أهنا الدواجن فقط. الواحدة  واالنثى، الن اهلاَء إمنَّ
( وترمنا واحلمامة 1الشوَق إال  مَحاَمٌة َدَعْت ساَق ُحر  تـَْرَحًة )قال مُحَيد بن ثوَر اهلاليل: وما هاج هذا  محامة.

هاهنا قمرية. وقال األصمعي  يف قول النابغة: واحكم كحكم فتاة احلى إذ َنظرْت إىل مَحاٍم ِشراٍع واِرِد الَثمِد 
َمَتيْه وِنْصَفُه َقِديَْه مَتَّ الَقطاُة ِمَيْه ى إىل قوهلا: ليت احلماَم لَِيْه إىل مَحَاهذه زرقاء اليمامة، نظرْت إىل قطاً، أال تر 

 ( :2وقال األموي : الدواجن: اليت ُتْستَـْفَرُخ يف البيوت مَحاٌم أيضاً، وأنشد )
كما   ( * يريد احلمام فحذف امليم، وقلب االلف ايء، ويقال إنه حذف االلف3قواطنا مكة من ورق احلمى )

 حيذف املمدود
_________ 

 نزحة ".( ويروى: " 1)
 ( للعجاج:2)
 ( قبله: ورب هذا البلد احملرم والقاطنات البيت غري الرمي3)
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فاجتمع امليمان فلزمه التضعيف، فقلب أحدمها ايء كما قالوا تظنيت. ومجُع احلَماَمِة مَحَاٌم، ومَحَاماٌت ومحاِئٌم، 
ا قالوا محَ   ( :1اٌم للواحد. قال الشاعر )ورمبَّ

ْفَرِة َوَقعا َفطارَا ) ( مَحاَمُة َأْيَكٍة تدعو مَحاما 3( * وقال ِجران الَعود: وذَكََّرين الِصبا بـَْعَد الَتنائي )2محاما قـَ
. واحلَمَّاُم مشدَّدًا: واحد احلَمَّاماِت املبنية. وأما اليمام فهو احلمام الوحشى، وهو ضرب من طريان الصحراء

الكسائي يقول: احلمام هو الربى، واليمام هو الذى أيلف البيوت. واحلمام ابلضم: وهذا قول االصمعي. وكان 
 محى االبل.

_________ 
 ( هو الفرزدق.1)
 ( قبله: كأن نعاهلن خمدمات على شرك الطريق إذا استنارا تساقط ريش غادية وغاد محامى قفرة وقعا فطارا2)
 االيكة: مجع أيك، وهو ما التف من الشجر.التناهى "، أي بعد الكف. و ( يف ديوانه: " بعد 3)
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( : ذات مُحَّى. واحلَامَُّة: اخلاصَّة. يقال: كيف احلامَُّة والعام ة. وهؤالء حامَُّة الرجل، أي أقرابؤه. 1وأرٌض حَمَمٌَّة )
ابن مسعود رضي هللا عنه: " آل حم ديباُج . وآل حم: سور يف القرآن، قال وإبٌل َحامٌَّة، إذا كانت خياراً 

القرآن ". قال الفراء: إمنا هو كقولك: آُل فالٍن، كأن ه َنَسَب الُسَوَر كل ها إىل حم. قال الكميت: وَجْدان لكم 
ة: من كالم العرب. وقال أبو عبيد يف آل حم آيًة أتََوَّهلا ِمنَّا َتِقيٌّ وُمْعِرُب وأما قول العامة احلواميم، فليس

 احلََواميُم: ُسَوٌر يف القرآن، على غري القياس. وأنشد:
 ( * قال: واأَلْوىل أن جُتَْمَع بذواِت حم. ومحان، بفتح احلاء: اسم رجل.2وابحلََواميِم اليت قد ُسبِ ِعْت )

 احلنتم: اجلرة اخلضراء، ]حنتم[
_________ 

 امليم وكسر احلاء.( حممة حمركة، وحممة بضم 1)
 ( قبله:2)
 ابلطواسني الىت قد ثلثت:و 
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 واحلنامت: سحائٌب سوٌد، ألنَّ السواَد عندهم خضرة.
( 1وَّاروَن ابمِلْقَنِب الِعدا إذا ِخْنِذماُن الُكوم )احلِْنِذماُن: اجلماعُة، ويقال الطائفة. قال الشاعر: وإان  َلزَ  ]حنذم[

 طاَبْت وطاهبا
وم حوما وحوماان، أي دار. واحلْوُم: القطيُع الَضخم من اإلبل. وَحْومُة حام الطائُر وغريه حوَل الشئ حي ]حوم[

القتال: ُمعظمه، وكذلك من املاء والرمل وغريه. واحلومان: موضع. قال لبيد يصف ثور وحش: وأضحى يقرتى 
لسالم، وهو أبو السودان. يقال: احلومان فردا كنصل السيف حودث ابلصقال: وحام: أحد بىن نوح عليه ا

 غالم حامى، وعبد حامى.
_________ 

 ( يف اللسان. " اللؤم " ويف أخرى: " اللوم ".1)
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 فصل اخلاء
ختمت الشئ ختما فهو خمتوم، وخمتم شدد للمبالغة. وختم هللا له خبري. وَخَتْمُت القرآَن: بلغت آخره.  ]ختم[

لتاء وفتحها. واخلَْيتاُم واخلااتُم كلُّه مبعىًن، واجلمع واختتمت الشئ: نقيض افتتحُته. واخلامَتُ واخلامِتُ، بكسر ا
: آخره. وحممد صلى هللا عليه وسلم خامِتُ األنبياء عليهم الصالة اخلَواتيُم. وخَتَتَّْمُت، إذا لبسَته. وخامتة الشئ

آخر ما جيدونه رائحُة  والسالم. واخلِتاُم: الطنُي الذي خُيَْتُم به. وقوله تعاىل: )ِختاُمُه ِمْسك( أي آِخره، ألن  
 املسك. وقول االعشى:

 فوض، وقبض مبعىن مقبوض.( * أي عليها طينة خمتومة، مثل نفض مبعىن من1وأبرزها وعليها ختم )
 اخلََثُم ابلتحريك: ِعَرض األنف. وثور أخثم. قال االعشى ]خثم[

_________ 
 ( صدوه:1)

 وصهباء طاف يهوديها:
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( * وقد َخِثَم امِلْعَوُل: صار ُمَفْرَطحاً. قال النابغة اجلَْعدي : َردَّْت َمعاِوَلُه 1َأْسَفِع اخلَدِ  َأْخثما ) * على َظْهِر طاوٍ 
 ُخْثماً ُمَفلََّلًة وصادفْت َأْخَضَر اجلاَلنْيِ صالال ونعل خمثمة: عريضة. وخيثمة: اسم رجل.

، قاله أبو عباخلُثارُِم ابلضم: الرجل املت ]خثرم[ ( : ولست هبياب إذا َشدَّ 2يدة، وأنشد خلثيم بن عدى )طري 
( ولكن ه ميضي على ذاك ُمْقِدماً إذا َصدَّ عن تلك اهلنات اخلثارم وعمرو 3رَْحَلُه يقول َعداين اليوَم واٍق وحامِتُ )

 بن اخلثارم البجلى.
 روا ابليمن.ل: هم من معد، وصاخثعم: أبو قبيلة، وهو خثعم بن أمنار من اليمن، ويقا ]خثعم[

_________ 
 ( صدره:1)

 كأىن ورحلي والفتان ومنرقى
 ( قال ابن برى: قال ابن السرياىف: هو للرقاص الكلىب. قال: وهو الصحيح.2)
 ( قال ابن برى: صوابه " وليس هبياب " بدليل قوله بعده: " ولكنه ميضى ".3)
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واحد اخلََدِم، غالماً كان أو جاريًة. وَأْخَدَمُه، أي أعطاه خادماً.  َخَدَمُه خَيُْدُمُه ِخْدَمًة. واخلاِدُم: ]خدم[
ا كان من ُسيور  واخلََدَمُة: سرٌي ُيَشد يف ُرْسغ البعري تشدُّ إليه سرحيُة النعل. وبه مسِ ي اخللخاُل َخَدَمٌة، ألن ه رمب 

م َخَدَمًة. ويف احلديث: " ُفضَّ َخَدَمُتُكْم " أي واجلمع ِخداٌم. وقد مُسِ َي َحْلقُة القو  يـُرَكَُّب فيه الذهُب والفض ة،
َمُة: موضع اخلدام من الساق. والتخدمي: أن يقصر بياُض التحجيل عن الوظيف  ُم واملَُخدَّ فـُرِ َق مَجُْعكم. واملَُخدَّ

 وَأْخَدُم أيضاً. برجٍل واحدة فهو َأْرَجُل. وفرٌس خُمَدَّمٌ فيستدير أبرساغ رجَليه دوَن يديه فوق األشاعر. فإْن كاَن 
وقوٌم خُمَدَّموَن، أي خمدوموَن، يراد به كثرة اخلََدِم واحَلشم. ورجٌل خَمْدوٌم: له اتبعٌة من اجلن. واخلَْدماُء: الشاُة 

َيضُّ أوظفتها، مثل احلجالء. وقول الشاعر )  (1تـَبـْ
_________ 

 ( هو االعشى.1)
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 يد وعال أبيضت أوظفته.( * فإمنا ير 1* تعىي االرح املخدما )
َخَذَمُه َخْذماً، أي قطعه. والَتْخذمُي: التقطيُع. وامِلْخَذُم: السيف القاطع. وفرٌس َخِذٌم، أي سريٌع. ورجٌل  ]خذم[

ُز ُتَشقُّ أذهُنا عرضاً من غري بينونة . واخلََذُم ابلتحريك: السرعة يف َخِذٌم، أي مَسُْح عند العطاء. واخلَْذماُء: الَعنـْ
 ري. وظليٌم َخذوٌم. وقال يصف ظليما:الس

 ( :2مزع يطريه أزف خذوم * وابن خذام رجل من الشعراء، يف قول امرئ القيس )
 كما بكى ابن خذام *

_________ 
ب الناس مفتاح ابهبا ولو مل ( بيته: ولو أن عز الناس يف رَأِس َصْخَرٍة ُمَلْمَلَمٍة تـُْعيي االرح املخدما العطاك ر 1)

 العطاك سلمايكن ابب 
 ( يف نسخة: عوجا على الطلل احمليل لعلنا نبكى الداير كما بكى ابن خذام2)

(5/1910) 

 



)*( 
َتُه. وما َخَرْمُت منه  ]خرم[ اخلَْرُم: أنُف اجلبل. واخلَْرُم مصدر قولك: َخَرْمُت اخلََرًز َأْخرُِمُه ابلكسر، إذا َأأْثَيـْ

َرِم، وهو الذي الدليل عن الطريق، أي ما َعَدَل. ورجٌل َأْخَرُم بنيِ  اخلَ  شيئاً، أي ما نـََقْصت وما قطعت. وما خرم
ُقِطَعْت َوتـََرُة أنفه أو طرُف أنفه، ال يبلُغ اجلَْدع. واألخَرُم أيضًا: املثقوب اأُلْذِن. وقد اخْنَرم ثـَْقبه، أي انشقَّ. 

نقَطع َرُم الَكِتِف: َطَرُف َعرْيِه. واملَْخرُِم، بكسر الراء: مفإذا مل ينشقَّ فهو َأْخَرُم، وذلك املوضع منه اخلََرَمُة. وَأخْ 
أنِف اجلبل، واجلمع املَخارُِم، وهي أفواه الِفجاج. وعنٌي ذات خمارم، أي ذات خمارج. وخمرمة، ابلفتح: اسم 

غضُبه. وخترََّم، أي داَن رجل. واخرتمهم الدهُر وخَتَرََّمُهْم، أي اقتطعهم واستأصلهم. وخَتَرََّم زََبُد فالٍن، أي سكَن 
  التناسخ واإلابحة.ِبديِن اخلَرَِّميَِّة، وهم أصحابُ 

(5/1910) 

 

 واخلُْرماُن ابلضم: الكِذُب. يقال: جاء فالٌن ابخلُْرماِن. واخلَْوَرُم: صخرة فيها خروق. واخلورمة: أرنبة االنسان:
ُم أيضاً: املتغريِ  اللون الذاهب الشحم واللحم، سه. واملُْخَرْنشِ الفر اء: املُْخَرْنِشُم: املتعظِ ُم املتكرب  يف نف ]خرشم[

 عن أىب عمرو.
 ( :1اخلُْرطوُم: األنُف. وَخراطيُم القوُم: سادهتم. واخلُْرطوُم: اخلمُر. قال الشاعر ) ]خرطم[

، وعوف بن . وجشم بن اخلزرج( * واملُْخَرنَطُم: الغضبان املتكربِ  مع رفع رأسه2َصْهباَء ُخْرطوُماً ُعقارًا قـَْرَقفا )
 اخلزرج، يقال هلما اخلرطومان.

 اخلََزُم، ابلتحريك: شجر يـُتََّخُذ من حلائه احلبال، الواحدة َخَزَمٌة. وابملدينة ُسوٌق يقال هلا ُسوُق اخلزامني. ]خزم[
_________ 

 ( هو العجاج الراجز.1)
 ( قبله:2)

 فضمها حولني مث استودفا:

(5/1911) 

 

 احلية الذكر. وأخزم اسم رجل. قال الراجز: واالخزم:
جد حامت  ِشْنِشَنٌة أعرفها من َأْخَزِم * قال أبو عبيدة: أخربين ابن الكلىب أن هذا الشعر اليب أخزم الطائى، وهو



طيئ أو جد جده، وكان له ابن يقال له أخزم، فمات وترك بنني، فوثبوا يوما يف مكان واحد على جدهم 
( شنشنة أعرفها من أخزم كأنه كان عاقا. وخزمت البعري ابخِلزاَمِة، وهي 1بىن رملوين ابلدم ) فأدموه، فقال: إن

زماُم. ويقال لكلِ  مثقوٍب خَمْزوٌم. والطرُي كلُّها خَمْزوَمٌة، ألنَّ َحْلقة من شَعر جُتعل يف وَترة أنِفه، ُيَشدُّ فيها ال
ٌم. وَخَزْمُت اجلراد يف العود: َنَظْمته. وخاَزْمُت الرجل، وهو أن وَتراِت أنوفها مثقوبة، ولذلك يقال: نعاٌم خَمْزو 

 أتخذ يف طريٍق وأيخذ هو يف طريق غريه حىتَّ تلتقيا يف مكاٍن واحد.
_________ 

 ( يف القاموس: بعده: من يلق آساد الرجال يكلم ومن يكن درء به يقوم ويروى: " أبطال الرجال ".1)

(5/1911) 

 

( تنسب إىل عرق ورب أهل خزومات وشحاج 2( : إن تنتسب )1ة، بلغة هذيل. قال اهلذىل )واخلزومة: البقر 
 ( :3صخب واخلزامى: ِخرييُّ الرَبِ . وقال )

( * وخمزوم: أبو حى من قريش وهو خمزوم ابن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن 4ى ونشر القطر )وريَح اخلُزام
 د.غالب. وبشر بن أىب خازم: شاعر من بىن أس

اخلَْيشوُم: أقصى األنف. وقد َخَشْمُتُه َخْشماً، أي كسرت َخْيشوَمُه. وَخياشيُم اجلبال: أنوفها. ورجٌل  ]خشم[
ف. وكذلك اجلبل الذي له أنٌف غليظ. ورجٌل َأْخَشُم بنيِ  اخَلَشِم، وهو داٌء يعرتى ُخشاٌم، ابلضم: غليظ األن

 االنف.
_________ 

 ( أبو ذرة.1)
 : " إن ينتسب ينسب ".( يف اللسان2)
 ( هو امرؤ القيس.3)
 ( صدره:4)

 كأن املدام وصوب الغمام:

(5/1912) 

 



 واملخشم، بفتح الشني مشد دًة: الَسكران الشديد الُسْكر. وِخشََّم اللحم: تغري.
وقال االصمعي: ال واحد له من لفظه. ورمبا مسى بيت الزاننري خشرما. اخلشرم: الدبر والزاننري. قال  ]خشرم[

(1: ) 
. وخشرم: اسم رجل. واخلشارم 2كسوام دبر اخلشرم املتنور ) ( * واخلشرم: احلجارة اليت يـُتََّخُذ منها اجلص 

 ابلضم: االصوات.
ومن العرب من يثنِ يه وجيمعه  اخَلْصُم معروف، يستوي فيه اجلمع واملؤنَّث، ألنَّه يف األصل مصدر. ]خصم[

صيُم أيضاً: اخَلْصُم، واجلمع ُخَصماُء. وخاَصْمُتُه خُماَصَمًة وِخصاماً، واالسم فيقول: َخْصماِن وَخصوٌم. واخلَ 
 اخُلصوَمُة. وخاَصْمُت فالانً َفَخَصْمُتُه َأْخِصُمُه ابلكسر، وال يقال ابلضم، وهو شاذٌّ. ومنه قرأ محزة: )أتخذهم

_________ 
 ( أبو كبري.1)
 ( صدره:2)

 أيوى إىل عظم الغريف ونبله:

(5/1912) 

 

مل يكن فيه حرف من وهم خيصمون( الن ما كان من قولك فاعلته ففعلته، فإن يفعل منه يرد إىل الضم إذا 
حروف احللق من أي ابب كان من الصحيح. تقول: عاملته فعلمته أعلمه ابلضم، وفاخرته ففخرته أفخره 

خشيت وسعيت فإن مجيع ذلك ابلفتح الجل حرف احللق. وأما ما كان من املعتل مثل وجدت وبعت ورميت و 
يته فرضوته أرضوه، وخاوفىن فخفته أخوفه. يرد إىل الكسر، إال ذوات الواو فإهنا ترد إىل الضم تقول: راض

وليس يف كل شئ يكون هذا. ال يقال انزعته فنزعته، الهنم استغنوا عنه بغلبته. وأما من قرأ: )وهم خيصمون( 
، وينقل حركته إىل اخلاء. ومنهم من ال ينقل ويكسر اخلاء الجتماع يريد خيتصمون فيقلب التاء صادا فيدغمه

إذا حرك حرك إىل الكسر. وأبو عمرو خيتلس حركة اخلاء اختالسا. وأما اجلمع بني  الساكنني، الن الساكن
ُته. يقال الساكنني فيه فلحن. واخَلِصُم بكسر الصاد: الشديد اخُلصوَمِة. واخُلْصُم، ابلضم: جاِنُب الِعْدُل وزاوي

يف ُخْصِم الوعاء، ويف زاوية الوعاء. للمتاع إذا وَقَع يف جانب الوعاء من ُخْرٍج أو ُجوالٍق أو َعٍيبٍة: قد وقع 
 وخصم كل شئ: جانبه وانحيته.

(5/1913) 



 

ذا أكله من يُف خيَْتِصُم َجْفَنه، إوأخصام العني: ما ضمت عليه األشفار. واْخَتَصَم القوم وخَتاَصموا، مبعىًن. والس
 حدته.

( ابلكسر، أخضمه َخْضماً. قال األصمعي : هو األكل جبميع الفم. واخُلُضمَُّة 1خضمت الشئ ) ]خضم[
ابلضم وتشديد امليم: ُمستغَلَظ الِذراع. ويقال: إنَّ اخُلَضمََّة ُمْعظم كلِ  أمر. واخِلَضمُّ، على وزن اهلجف: الكثري 

 ( :2ثري. وقال )خِلضمُّ أيضاً: اجلمع الكالعطاء. وا
 ( .4( * واخلضم أيضا يف قول أىب وجزة السعدى: املسن من االبل )3فاجتمع اخلضم واخلضم )

_________ 
 ( خضم من ابب فهم وضرب.1)
 ( العجاج.2)
 ( بعده. * فخطموا أمرهم وزموا3)
سن النه إذا نصال. ويف القاموس: وامل ( يف االساس: ومسن خضم: ذو جوهر وماء. قال أبو وجزة يصف4)

شحذ احلديد قطع، وغلط اجلوهرى فقال هو املسن من االبل يف قول أىب وجزة. والبيت الذى أشار إليه هو: 
 (5 -صحاح  - 241شاكت رغامى قذوف الطرف خائفة هول اجلنان نزور غري خمداج = )

(5/1913) 

 

 بن عمرو بن متيم. وقد غلب م، على وزن بقم، اسم العنربواخلضيمة: حنطة تطبخ ابملاء حىت تنضج. وخض
على القبيلة، يزعمون أهنم إمنا مسوا بذلك لكرتة اخلضم، وهو املضغ، النه من أبنية االفعال دون االمساء. 

وخضم: أيضا اسم ماء. وقال: لوال االله ما سكنا خضما وال ظللنا ابملشائى قيما وهو شاذ على ما ذكرانه يف 
 بقم.

ح الراء: ال يُْدرى ِمن ذكٍر هو أو أنثى. واملَُخْضَرُم أيضاً: الشاعر الذي أدرَك اجلاهليَّة حلٌم خُمَْضَرٌم بفت خضرم[]
واإلسالم، مثل لبيد. ورجٌل خُمْضَرُم النسب، أي َدعيٌّ. وانقٌة خُمَْضَرَمٌة: قطع طرف أُذهنا. وامرأٌة خُمَْضَرَمٌة، أي 

 هٌ سر: الكثري العطية، ُمَشبَّ خمفوضٌة. واخِلْضَرُم ابلك
_________ 

* = حرى موقعة ماج البنان هبا على خضم يسقى املاء عجاج حرى: فاعل شاكت، أي دخلت يف كبدها 
 حديدة عطشى إىل دم الوحش، وقد وقعها احلداد واضطرب البنان بتحديدها على مسن مسقى.



(5/1914) 

 

لبحر. وكل شئ كثري واسع خضرم، ابلبحر اخِلْضرِِم، وهو الكثري املاء، وأنكر االصمعي اخلضرم يف وصف ا
( ". واخلضارمة: قوم ابلشأم وذلك، أن قوما 1واجلمع اخلضارم. قال جرير للعجاج: " جتد هبا نبيذا خضرما )

نهم ابلبصرة فهم االساورة ومن أقام من العجم خرجوا يف أول االسالم فتفرقوا يف بالد العرب، فمن أقام م
قام منهم ابلشأم فهم اخلضارمة، ومن أقام منهم ابجلزيرة فهم اجلرامجة، ومن منهم ابلكوفة فهم االحامرة، ومن أ

أقام منهن ابليمن فهم االبناء، ومن أقام منهم ابملوصل فهم اجلرامقة. واخلضرم مثال العلبط: ولد الضب. قال 
 ، مث مطبخ، مث خضرم، مث ضب. ومل يذكر الغيداق، وذكره أبو زيد.ابن دريد: أوله حسل

ُم أنفه وفمه. ]خطم[  اخَلْطُم من كلِ  طائٍر: منقارُه، ومن كل دابٍة: مقدَّ
_________ 

( يف اللسان: " وخرج العجاج يريد اليمامة فاستقبله جرير بن اخلطفى فقال: أين تريد؟ قال: أريد اليمامة. 1)
 نبيذا خضرما. أي كثريا ".قال: جتد هبا 

(5/1914) 

 

( . ورجٌل َأْخَطُم: طويُل األْنف. واخِلطاُم: الزماُم. وَخَطْمُت 1ٌم بكسر الطاء )واملخاطم: االنوف، واحدها خَمْطِ 
د للكثرة. واملَُخطَُّم أيضاً: الُبْسُر إذا صارت فيه  خطوٌط وطرائق. البعري: َزمَمُْتُه. وانقٌة خَمْطوَمٌة، ونوٌق خُمَطََّمٌة شدِ 

عبد هللا ابن مالك بن أوس. واخلطمة: رعن اجلبل. وقيس بن اخلطيم، شاعر. وخطمة من االنصار، وهم بنو 
 ( ابلكسر: الذى يغسل به الرأس.2واخلطمى )

اخلْلُم، ابلكسر: الصديق. وأصل اخلِْلِم ِكناُس الظيب. واملُخاَلَمُة: املصاَدقة. واالخالم: االصحاب. قال  ]خلم[
 الكميت

_________ 
 أنفه من ابب ضرب. وكمعظم وحمدث: البسر. ( ويف القاموس كمجلس، ومنرب وخطمه خيطمه: ضرب1)
 ( يف املختار: إن يف اخلطمى لغتني: فتح اخلاء وكسرها.2)

(5/1915) 

 



َتَسَر )  ( احلرَب َأَخالُمها ِكَشافاً وُهيِ َجْت االفحل1إذا ابـْ
 اخللجم: الطويل. ]خلجم[

 أو طبيٌخ. وَمَثٌل مُّ ابلكسر، إذا أَْنَْتَ وهو ِشواءٌ أبو عمرو: حلٌم خامٌّ وخمُِمٌّ، أي منْتٌ. وقد َخمَّ اللحم خيَِ  ]مخم[
ُيضرب للرُجل إذا ذُكر خبري وأُْثيَن عليه: " هو السْمن ال خيَِمُّ ". وَأَخمَّ مثله. وَأَخمَّ البئَر خيُِمُّها، أي كَسَحها 

الغل واحلسد وهو يف احلديث ونق اها، وكذلك البيت إذا َكنسته. واالخِتماُم مثله. وقلٌب خَمْموٌم، أي نقيٌّ من 
 مامة: القمامة، وما خيم من تراب البئر. ويقال: ذاك رجل من مخان الناس ومخان( . واخل2)

_________ 
 ( يف املطبوعة االوىل: " ابتشر " صوابه من اللسان.1)
لقلب. قيل: ( يف اللسان: " ويف احلديث عن سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: خري الناس املخموم ا2)

 القلب؟ قال: الذى ال غش فيه وال حسد ". اي رسول هللا، وما املخموم

(5/1915) 

 

الناس على فعالن وفعالن، ابلضم والفتح، أي من رذاهلم. واخلمان من الرماح: الضعيف. واخلمخمة، مثل 
ًا. وه كل قبيٌح. واخِلْمِخُم ابلكسر: نبٌت و أيضاً نوٌع من األاخلنخنة، وهو أن يتكلََّم الرجل كأن ه خَمْنوٌن، تكربُّ

 يُعَلف َحبَّه اإلبُل. قال عنرتة:
( * ويقال هو ابحلاء. وغدير خم: اسم موضع بني مكة واملدينة ابجلحفة. واخلمخام: 1تسف حب اخلمخم )

 اسم رجل.
ِة من الزرع،. متيِ ُلها الريح مرًَّة ؤِمن َمَثُل اخلاماخلاَمُة: الغض ُة الَرْطبُة من النبات. ويف احلديث: " َمَثُل امل ]خوم[

 (2هكذا ومر ة هكذا " قال الشاعر )
_________ 

 ( بيت عنرتة هو قوله: ما راعين إال محولة أهلها وسط الداير تسف حب اخلمخم.1)
 ( الطرماح.2)

(5/1916) 

 



 إمنا حنن مثل خاَمِة َزرٍْع فمىت أْيِن أيَِْت حمتصده
وخيم مثل بدرات وبدر. واخليم، مثل  يه العرُب من عيدان الشجر، واجلمع خيماتاخلَْيَمُة: بيٌت تبن ]خيم[

 ( :1اخليمة. وقال )
( * واجلمع خيام، مثل فرخ وفراخ. وخيمه، أي جعله كاخلَْيَمِة. وَخيََّم ابملكان، 2فلم يبَق إال  آُل َخْيٍم منضد )

 ( :3أي أقام به. وقال )
 َمَتُه به.( * وخَتَيََّم مبكان كذا: ضرب َخيْ 4ما )وكان انطالُق الشاة من حيُث َخيَّ 

_________ 
 ( يف اللسان: لزهري.1)
 ( صدره:2)

أرنت به االرواح كل عشية * ويروى هذا العجز صدر بيت للنابغة الذبياين وعجزه يف هذه الرواية: وسفع على 
 آس ونوئ معثلب * * وسفع على آس ونؤى معثلب * ويروى أيضا فيها:

 ى عرش اخليام غسيل * ورواه ثعلب لزهري.ومث عل
 ( االعشى.3)
 ( صدره:4)

 فلما أضاء الصبح قام مبادرا:

(5/1916) 

 

 واخليُم ابلكسر: السجي ة والطبيعة، ال واحد له من لفظه. وخيم: اسم جبل. قال جرير:
ْجلي َخْيماً، إذا رفعَتها. وأنشد قبلن من جنران أو جنىب خيم * وخام عنه خَييُم َخْيموَمًة، أي َجنُبَ. ومِخُْت رِ أ

 (1ثعلب: رََأْوا َوقْـَرة ابلساق مينِ  فحاَولوا ُحبوِرَي َلم ا َأْن رأوين أخيمها )
 فصل الدال

 (2تدأم املاء الشئ: غمره، وهو تفعل. قال الراجز ) ]دأم[
_________ 

وقبله: وأصفح عن أعراضهم وأعدهم ( يروى: رأوا وقرة يف العظم مىن فبادروا هبا وعيها ملا رأوين أخيمها 1)
 لغريي وقد يعدى الكرام لئيمها الوعى: أن ينجرب العظم على غري استواء، والوعى أيضا: القيح واملدة. ويقال



 وعى اجلرح يعى وعيا، إذا سال منه القيح واملدة. وأخيمها: أجنب عنها، يقال: خام، إذا جنب.
 ( رؤبة.:2)

(5/1917) 

 

األمُر، بوزن َتفاَعَلُه، ( * ويقال أيضا: تدأم الفحُل الناقَة، أي جتل لها. وَتداَءَمُه 1ا تدأما )حتت ظالل املوج إذ
أي تراكَم عليه وَتزاحَم. والَدْأماُء: البحر، على فـَْعالُء. قال األفوُه األودي : والليُل كالَدْأماِء ُمسَتْشِعٌر من دونه 

 أي رفعته، مثل دعمته.لوانً كَلْون الَسدوس وَدَأْمُت احلائَط، 
 ودحيما.الدْحُم: الدفُع الشديد، وبه مسى الرجل دمحان  ]دحم[

 الدحسمان، ابلضم: قلب الدمحسان، وهو اآلدم السمني. ]دحسم[
 دخشم: اسم رجل. ]دخشم[

 ( ، إذا قاربت اخلطى. ومنه2َدَرَمِت األرنب وغريها َتْدرُم ابلكسر، َدْرماً وَدرماً وَدَرماانً ) ]درم[
_________ 

 ( قبله:1)
 كما هوى فرعون إذ تغمغما

 ودرامة.( زاد يف القاموس: ودرما 2)

(5/1917) 

 

مسى دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تيمم. وكان يسمى حبرا. وذلك أن أايه أاته قوم يف 
يدرم حتتها من ثقلها. وقال أبو  فجاءه حيملها وهو -وكان فيها مال  -محالة فقال له: اي حبر، ائتىن خبريطة 

واريَه اللحُم حىت  ال يكوَن له حجٌم. وكعٌب أْدَرُم. زيد. درمت الدابة، إذا دب ْت دبيباً. والَدَرم يف الكعب: أن ي
وقد درم ابلكسره واملرأة درماء. وقال: قامت ُتريك خشيًة أن َتصرِما ساقاً خبنداة وكعبا أدرما وَمرافُقها ُدْرٌم. 

وهو ًأْدَرُم. ودرٌع  ْرماُء: نبٌت من احلَْمض، والَدْرماُء: األرنب. وَدرَِمْت أسناُن الرجل ابلكسر، أي حَتاتَّْت،والدَ 
َدرِمٌة، أي ليِ نة متَّسقة. واألْدَرُم من العراقيب: الذي عظمت إبرته. وبنو االدرم: قبيلة. وأدرمت االبل 

 دردم: الناقة املسنة. والَدرَّاَمُة: املرأة القصرية. قال الشاعر:لالجذاع، إذا ذهبْت رواضُعها وطلع غريها. وال



(5/1918) 

 

من البيِض ال َدرَّاَمٌة َقَمِليٌَّة تبذ نساء الناس دال وميسما ودرم بكسر الراء: اسم رجل من بىن شيبان يف قول 
 االعشى:

 لقارظ العنزي.( * النه قتل ومل يدرك بثأره. وقال املؤرج: فقد كما فقد ا1أودى درم )
( صل صفا 3من حيات هبل كشحني )( : أنعت 2الدرمخني: الداهية، بوزن شرحبيل. قال الراجز ) ]درخم[

 داهية درمخني
ا قالوا ِدْرهاٌم. قال الشاعر: لو أن عندي مائيت درهام جلاز  ]درهم[ الِدْرَهُم فارسي  معر ب، وكسر اهلاء لغة، ورمبَّ

 يف آفاقها خااتمى
_________ 

 ( يف نسخة: ومل يود من كنت تسعى له كما قيل يف احلرب أودى درم1)
 عبشمى، وكنيته أبو زغبة.( هو دمل ال2)
 ( يف معجم البلدان " هبلكجني ". لكن أنشده يف اللسان كما هنا.3)

(5/1918) 

 

 كل هاِجَرٍة نـَْفَي الَدراهيِم تنقاُد ( : تـَْنفي يداها احَلصى يف1ومجع الِدْرَهِم َدراِهُم، ومجع الِدْرهاِم َدراهيُم. وقال )
الَصياريِف وشيٌخ ُمْدَرِهمٌّ، أي ُمِسنٌّ. وقد اْدَرَهمَّ اْدِرمْهاماً، أي سقط من الكرب. وقال القالخ: أان القالخ يف 

 ال أسأم حىت يسأما ويدرهم هرما وأهرمابغائى مقسما أقسمت 
. وتدسيم الشئ: جْعل الَدَسِم عليه. ويقال أيضاً: َدسََّم الَدَسُم معروف. تقول منه: دسم الشئ ابلكسر ]دسم[

 املطُر األرَض: بـَلَّها ومل يبالغ. والدمسة: الدنئ من الرجال. وثياب دسم: وسخة. وقال:
 م ابلكسر: ما يسد به األذن واجلرح( * والدسا2أوذم حجا يف ثياب دسم )

_________ 
 ( الفرزدق.1)
 ( قبله كما يف نسخة:2)

 إن احلارث بن جهم * ويف اللسان: " إن عامر بن جهم ".ال هم 



(5/1919) 

 

 ( :1وحنو ذلك. تقول منه َدمَسُْتُه أدمسه ابلضم دمسا. وقال )
. 2إذا أردان دمسه تنفقا ) ( * والدسام: السداد، وهو ما ُيَسدُّ به رأُس القارورة وحنوها. والَدْيَسُم: ولد الُدب 

ما هو إال ولد الدب. والَدْيَسُم: نباٌت. والَدْيَسَمُة:  ولد الذئب من الكلبة، فقال:وقلت اليب الغوث: يقال إنه 
 الَذرَُّة. وَدَسَم االثر، مثل طسم.

( . والدعامة: عماد البيت. وقد ادََّعْمُت إذا اتَّكْأَت عليها، وهو افْـتَـَعْلُت منه. 3دعمت الشئ دعما ) ]دعم[
 فإن كانتا من طنٍي فهما زرنوقان. وقالِدعاَمتاِن: خشبتا البكرة. ويسمَّى الَسيِ ُد الِدعاَمَة. وال

_________ 
 ( رؤبة يصف جرحا.1)
 ( بعده:2)

 بناجشات املوت أو متطقا
 ( دعم كمنع. والدعمة والدعام والد عامة: عماد البيت3)

(5/1919) 

 

ٌة وال مسن. وقال: وال دعم ىب لكن بليلى ( * وال َدْعَم بفالن، إذا مل تكن به 1* نزعت نزعا َزعزََع الِدعامْه ) قوَّ
 بن نزار بن معد.دعم جارية يف وركيها شحم ودعمي: قبيلة، وهو دعمى بن جديلة ابن أسد بن ربيعة 

، وَدَغَمُهُم أيضاً ابلكسر، وَأْدَغَمُهْم، أي َغشيهم. واأَلْدَغُم من اخليل: الذي لوُن 2َدَغَمُهْم ) ]دغم[ ( احلَرُّ
يه األعاجُم " ِديَزْج "، وجِهه وما  يلي جحافَله يضرب إىل الَسواد خمالفاً للون ساِئر جسده وهو الذي تسمِ 

، عن االصمعي. والشاة َدْغماُء. ويف املثل: " الذئُب َأْدَغُم " ألنَّ الذئب وَلَغ أو مل واالنثى دغماء بينة الدغم
َم ابلولوغ وهو جائع. ُيْضَرُب هذا مثاًل ملن يُغَبط مبا مل يـَنَـْله.يـََلْغ فالُدْغَمُة الزمة له، ألنَّ الذائب ُدْغٌم، فرمبَّ   ا اهتُِّ

_________ 
 وأنين ساق على سامه ( قبله: ملا رأيت أنه القامه1)
 ( دغم من ابب منع ومسع.2)

(5/1920) 



 

ه. ومنه إْدغاُم احلروف. والُدْغماُن ابلضم، من الرجال: األسود. وَأْدَغْمُت الفرَس اللجاَم، إذا أدخْلَته يف في
 لى افْـتَـَعْلُتُه. والَدْغُم: كسر األنِف إىل ابطنه هشما.يقال: َأْدَغْمُت احلرَف وادََّغْمُتُه، ع

 َدَقَم فاه مثل َدَمَق على القلب، أي كَسر أسنانه. ]دقم[
أبو دالمة: كنية رجل. والديلم: اأَلْدمَلُ من الرجال واحلمري: األسود. وقد اْدالم  الرجل واحلمار ادليماما. و  ]دمل[

( يصف سهما: أنعت أعيارا رعني كريا مستبطنات قصبا 1نشد أبو زيد )جيل من الناس. والديلم: الداهية. وأ
 ( والدلو والديلم والزفريا2ضمورا حيملن عنقاء وعنقفريا )

_________ 
 ( للميدان الفقعسى، وقيل هو للكميت بن معروف، ويروى البيه أيضا.1)
 ( بعده:2)

 وأم خشاف وخنشفريا:

(5/1920) 

 

وكلها دواه. وأعيار النصول، هي الناتئة يف وسطها. ورعيهن كري احلداد كوهنن يف النار مث ركنب يف قصب 
َلِم يقال: هم السهام. والديلم  يف قول عنرتة: شربْت مباء الُدْحُرَضنْيِ فأصبحْت َزْورَاء تـَْنِفُر عن ِحياِض الَديـْ

َلُم: جُمَتمع النمل َضبَُّة،  َلُم: االعداء. والديلم: اجلماعة من الناس. والَديـْ م أو عامََّتهم ُدمْلٌ ويقال الَديـْ ألهن 
َلُم: ذكر الدراج.والِقْردان عند أعقار احلياض وأعطان اإلبل. و   الَديـْ

 الدلقم: الناقة الىت أكلت أسناهنا من الكرب، وامليم زائدة. وقد ذكر يف القاف. ]دلقم[
 ليلة مدهلمة، أي مظلمة. ودهلم: اسم رجل. ]دمم[

]دمم[ الِدماُم ابلكسر: دواٌء تطلى به جبهُة الصيب  وظاهُر عينيه. وكل شئ طلى به فهو ِدماٌم. وقال يصف 
 (1قـََرْنُت حَبْقَوْيِه ثالاثً فلم يـَزُْغ عن القصد حىت بصرت بدمام ) سهماً:

_________ 
 ( قبله: =1)

(5/1921) 

 



املَْدموُم: املمتلئ شحماً من البعري دممت الشئ أدمه ابلضم، إذا طليَته أبيِ  صبٍغ كان. واملَْدموُم: األمحُر. و وقد 
وغريه. وقد ُدمَّ ابلشحم، أي ُأوِقَر. قال ذو الرمة يصف احلمار: حىت اجنلى الربد عنه وهو حمتفر عرض اللوى 

َننْيِ َمْدموُم وِقْدٌر َمْدموَمةٌ  ن َتِدمُّ وَتُدمُّ  وَدميٌم، أي مطليٌَّة ابلِطحال. والَدِميُم: القبيُح. وقد َدمَمَْت اي فالزَِلُق املَتـْ
( ، أي صرَت َدميماً. والُدمَُّة: لُعبٌة. والُدمَُّة: الطريقُة. والِدمَُّة: ابلكسر: البَـْعَرُة. والدامَّاُء: إحدى 1َدماَمًة )

وامُّ على فواعَل. وكذلك الُدمَُّة والدممة أيضا، على وزن احلممة. ودم ِجَحَرِة الريبوع، مثل الراهطاء. واجلمع دَ 
 بوع جحره، أي كبسه. والدمادم من االرض: رواب سهلة. ودمدمت الشئ، إذا ألزقته ابالرض وطحطحته.الري 

_________ 
 = وخلقته حىت إذا مت واستوى كمخة ساق أو كمْت إمام

 كرمت ".( زاد يف القاموس: " ودممت كشممت و 1)
 (5 -صحاح  - 242)

(5/1921) 

 

ُم: املطوي  من الكرار. قال ودمدم هللا سبحانه عليهم، أي أهلكهم. والدميومة: املفازة ال ماَء هبا. واملَُدمَّ 
 الشاعر: تربع ابلفأوين مث مصريها إىل كل كر من لصاف مدمم

َُة، مثل الدانبة  ]دمن[ َمُة: القصرُي، وكذلك الِدمنَّ  والدنبة.الِدانَّ
( 1ء. وقال )دام الشئ يدوم ويدام، َدْوماً وَدواماً وَدمْيوَمًة، وَأداَمُه غريه. وَدوََّمِت الشمُس يف كبد السما ]دوم[

: 
: َدوََّمِت اخلمُر شارهَبا، إذا سِكر 2والشمُس َحريى هلا يف اجلوِ  َتْدومي ) ا ال متضي. قال األصمعي  ( * أي كأهنَّ

 واٌم ابلضم، أي ُدواٌر، وهو دوار الرأس. ودام الشئ: سكن. ويف احلديثفدار. ويقال: أخذه دُ 
_________ 

 ( ذو الرمة يصف جنداب.1)
 ( صدره:2)
 عروراي رمض الرضراض يركضه:م

(5/1922) 

 



اء. الساكن. وَدوَّْمُت الِقْدَر وَأَدْمُتها، إذا سكنت غلياهنا بشئ من امل" هنى أن يـَُباَل يف املاء الدائم "، وهو 
 ودومت الشئ: بللته. قال ابن أمحر:

( * أي يبله. وتدومي الزعفران: دوفه. قال الفراء. والَتْدومُي. أن يَلوَك لسانَه 1وقد يَُدوِ ُم ريَق الطاِمع االمل )
( دوم فيها رزه 2يهدر يف شقشقته: رقشاء تنتاخ اللغام املزبدا ) لئال ييبس ريقه. قال ذو الرمة يصف بعريا

وتدومي الطري: حتليقه، وهو دورانه يف َطريانه لريتفع إىل السماء. وقد جعل ذو الرمة التدومَي يف األرض  وأرعدا
َرُب وأنكر األصمعيُّ ذلك بقوله يصُف ثورًا: حىتَّ إذا َدوََّمْت يف األرِض راَجَعُه ِكرْبٌ ولو شاء جَنَّى نـَْفَسُه اهلَ 

ا يقال َدوَّى يف األرض، وَدوَّ   َم يف السماء.وقال: إمنَّ
_________ 

 ( يف نسخة أول البيت:1)
 هذا الثناء وأجدر أن أصاحبه

 ( قبله:2)
 يف ذات شام تضرب املقلدا:

(5/1922) 

 

منه اشتقت الدوامة، ابلضم والتشديد، وهى فلكة يرميها وكان بعضهم يصوب التدومي يف االرض ويقول: 
قول: إمنا مُسِ يت الُدوَّاَمُة من قوهلم: َدوَّْمُت الِقْدَر، إذا الصىب خبيط فتدوم على االرض، أي تدور. وغريه ي

ا قد َسَكَنْت وهدأت. والتْدواُم مثل التدومي. وأنشد االمحر يف  سك نَت غلياهَنا ابملاء، ألهنا من سرعة دوراهنا كأهنَّ
قوله " تبقى " أي تنظر  نعت اخليل: فهن يعلكن حدائداهتا جنح النواصي حنو ألوايهتا كالطري تبقى متداوماهتا

إليها أنت وترقبها. وقوله " متدوامات " أي مدومات دائرات عائفات على شئ. وقال بعضهم: تدومي الكلب: 
ُم: شجُر املقل. والظل الدوم: الدائم. ودومة اجلندل: اسم حصن. إمعانه يف اهلرب. واملُدمُي: الراِعُف والَدوْ 
 صحاب احلديث يفتحوهنا. وقول لبيد يصف بنات الدهر:وأصحاب اللغة يقولونه بضم الدال، وأ

(5/1923) 

 

اب رب املشقر يعىن أكيدر صاحب دومة اجلندل. واملدامة وأعصفن ابلدومى من رأس حصنه وأنزلن ابالسب
ى واملُداُم: اخلمُر. واْسَتَدْمُت األمَر، إذا أتنيت به. وقال قيس بن زهري: فال تعجل أمرك واْسَتِدْمُه فما َصلَّ 



ا أي منتظٌر أن ( : وإىن على لَْيلى َلزاٍر وإنَّين على ذاك فيما بيننا ُمْسَتدميُه1َعصاَك كُمْسَتدمِي وقال آخر )
تـُْعِتَبين خبري. واملُداَوَمُة على األمر: املواظَبة عليه وأما قوهلم: ما دام، فمعناه الَدواُم، الن ما اسم موصول بداء، 

ستعمل املصادر ظروفا، تقول: ال أجلس مادمت قائما، أي دوام قيامك، كما وال تستعمل إال ظرفا كما ت
( ، على وزن اهلدبد: شبه الد خيرج من السمرة، هو احلذال. يقال: 2) تقول: ورد يف مقدم احلاج. والدودم

 حاضت: السمرة، إذا خرج منها ذلك.
_________ 

 ( اجملنون.1)
 ( جعله صاحب اللسان يف مادة )ددم( .2)

(5/1923) 

 

ُهْم ابلفتح لغٌة. والَدْهُم: العدد َدمِهُهْم األمر َيْدمَهُُهْم. وقد  ]دهم[ ُهُم اخليل، قال أبو عبيدة: وَدمَهَتـْ َدمِهَتـْ
الكثري، واجلمع الُدهوُم. وقال: جئنا بَدْهٍم َيْدَهُم الُدهوما جَمٍْر كَأنَّ فوَقه الُنجوما والُدمْهَُة: السواُد. يقال: فرٌس 

قته حىت ذهب البياض الذى فيه. فإن زاد على ذلك حىت َهُم، وبعرٌي َأْدَهُم، وانقٌة دمهاء، إذا اشتدت ور َأدْ 
اشتد السواد فهو جون. وادهم الفرس ادمهاما، أي صار أدهم. وادهام الشئ ادمهاما، أي اسوادَّ. قال تعاىل: 

. و  العرب تقوُل لكلِ  أخضر أسود. ومسيت قرى العراق )ُمْدهامَّتاِن( ، أي سوداوان من شدَّة اخُلضرة من الريِ 
ا لكثرة خضرهتا. والدمهاء: القدر. والوطأة الدمهاء: القدمية. واحلمراء: اجلديدة. والدمهاء: سحنة الرجل. سواد

 والشاُة الَدمْهاُء: احلمراُء اخلالصة احلمرة. ودمهاء الناس: مجاعتهم.

(5/1924) 

 

، مسِ يْت بذلك الظالمها. ويقال للقيد: االدهم. وقال: أوعدىن ، وهي الداهيةوالدهيماء: تصغري الَدمْهاءِ 
ابلسجن واالداهم رجلى فرجلي شثنة املناسم والدهيم وأم  الُدَهْيِم، من أمساء الَدواهي. وأصل الدهيم اسم انقة 

أشام الدهيم " و " ( الذهلى قتل هو وإخوته ومحلت رؤوسهم عليها فقيل: " أثقل من محل 1عمرو بن الراين )
 من الدهيم ".

 أرٌض دْهَثَمٌة، أي سهلة. ورجٌل َدْهَثٌم، أي سهل اخلُُلق. ]دهثم[
 التدهكم: االنقحام يف الشئ. والدهكم: الشيخ الفاين. ]دهكم[



لغ من أبو زيد: الدميَُة: املطر الذي ليَس فيه رعٌد وال برٌق. وأقلُّه ثلث النهار أو ثلث الليل، وأكثره ما ب ]دمي[
 . واجلمع ِدمَيٌ. قال لبيد: ابتت وأسبل وأكف من ِدميٍَة يـَْروي اخلَماِئَل دائماً َتْسجاُمهاالِعد ة

_________ 
 ( يف اللسان: " ابن الزابن ".1)

(5/1924) 

 

ت السماء َتْدييماً. قال الشاعر )مث ي دُح رجاًل ( مي1شبَّه به غريه. ويف احلديث: " كان عمُله ِدميًَة ". وقد َدميَّ
 ابلسخاء:

وا جاَد وإن جادوا َوَبل ) ( * والَدايميُم: املفاوز. ومفازٌة َدمْيومٌة، أي داِئمة البعد. وأرٌض ُمدميٌَة، من 2إْن َدميِ 
 الدميَِة. عن اليزيدى.

 صل الذالف
، فهو مذءوم. قال أوس الذاُم: العيُب، يهمز وال يهمز. يقال: َذَأَمُه ي ْذَأُمُه، إذا عابه وحقره، مثل ذأبه ]ذأم[

بن حجر: فإن كنَت ال تدعو إىل غري انفٍع فَذْرين وَأْكرًِم َمْن َبداَلَك واْذَأِم قال الفراء: أذ أمتىن على كذا، أي 
 أكرهتين عليه.

 : نقيض املدح. يقال. ذممته فهو ذميم.الَذمُّ  ]ذمم[
_________ 

 ( هو جهم بن سبل.1)
 ( قبله:2)

 د ابن سبل:أان اجلواد ابن اجلوا

(5/1925) 

 

قال ابن السكيت: يقال. افعْل كذا وكذا وخالل ذم. قال: وال تقل وخالَك ذنٌب. واملعىن خال منك ذم، أي 
ٍت كأن  عيوهنا ِذماُم الرَكااي أَْنَكَزهْتا املَوائحُ 1ال تدم. وبئر َذم ٌة: قليلة املاء: ومجعها ِذماٌم. وقال )  ( : على مِحْرَيِاي 

يٌم، أي مكروٌه. وانشد ابن األعرايب للمر ار: ُمواِشَكٌة تَستعِجل الركَض تبتغي َنضاِئَض َطْرٍق ماُؤُهنَّ وماٌء َذم
َذميُم والَذميُم املُخاُط والبوُل الذي َيِذمُّ وَيِذنُّ من قضيب الَتيس. وكذلك اللنب من أخالف الشاة. وقال أبو 



ميم على قزم اليعامري والذميم أيضا: شئ خيرج من مسام ال مثل الذ( من خلفها نس2زبيد: ترى الخالفها )
 ( كمازن النمل4( : وَترى الَذميَم على َمراِسِنِهْم يوَم اهلِياِج )3املاِرِن، كبَـْيِض النمل. وقال )

_________ 
 ( ذو الرمة.1)
 ( يف اللسان: " ترى الخفافها ".2)
 ( احلادرة الذبياىن.3)
 .ب اهلياج "( يف اللسان: " غ4)

(5/1925) 

 

وقد ذم أنفه وَذنَّ. والِذماُم: احلُْرَمُة. وأهل الِذمَِّة: أهُل الَعْقد. قال أبو عبيد: الذمَُّة: األماُن، يف قوله عليه 
موضَع الصالة والسالم: " ويسعى بذمتهم أدانهم ". وأَذمَُّه، أي أجارَه. وَأَذمَُّه، أي وجده َمذموماً. يقال: أتيُت 

ُه، أي وجدتُه َمْذموماً. وَأَذمَّ به: هتاَوَن. وَأَذمَّ الرجُل: أتى مبا يَُذمُّ عليه. وَأَذمَّ به بعريه. وَأَذمَّْت ركاُب كذا فاْذمَمْتُ 
القوم، أي أعيت وأتخََّرْت عن مجاعة اإلبل ومل تلحْق هبا. وأخذتين منه َمَذمٌَّة وَمِذمٌَّة، أي رِق ٌة وعاٌر من ترك 

ذهب مذمتهم بشئ، أي أعطهم شيئا فإن هلم ذماما. ويف احلديث: " ما يذهب عىن مذمة حلُْرَمِة. ويقال: أا
الرضاع؟ فقال: غرة: عبد أو أمة " يعىن مبذمة الرضاع ذمام املرضعة. وكان النخعي يقول يف تفسريه: كانوا 

حق الىت له: أي شئ يسقط عىن يستحبون عند فصال الصىب أن أيمروا للظئر بشئ سوى االجر، فسكأنه سأ
 أرضعتين حىت أكون قد أديته كامال. والبخل َمَذمٌَّة ابلفتح ال غري، أي مما يذم

(5/1926) 

 

عليه وهو خالف املَحَمدة. واْسَتَذمَّ الرجل إىل الناس، أي أتى مبا يَُذمُّ عليه. وتذمََّم، أي استنَكَف. يقال: لو مل 
اً. ورجٌل ُمذَ  ، أي ( . وشئ مذم1مٌَّم، أي َمذموٌم جدًا. ورجٌل ُمِذمٌّ: ال حراك به )أترك الكذب أتمثا الرتكته َتَذممُّ

 معيب.
الَذمْيُ والذاُم: العيُب. ويف املثل: " ال تـَْعَدُم احلسناُء َذامَّاً ". تقول منه: ِذْمُتُه َأِذميُُه َذمْياً وذاما، وذأمنه،  ]ذمي[

وَمْذيُوٌم على التمام، وَمْذُءوٌم إذا مهزَت، وَمْذموٌم من وذممته، كله مبعىن، عن األخفش، فهو َمذميٌ على النقص، 
 عف.املضا



 فصل الراء
رَِئَمِت الناقُة ولَدها رِْئماانً، إذا أحبـَّْتُه. ويقال للبو  والولد رَْأٌم. والناقُة رَُءوٌم ورائَمٌة. وأرَْأْمنا الناقة:  ]رأم[

 عطفناها على الرأم.
_________ 

 حراك به.( رجل مذم ومذم: ال 1)

(5/1926) 

 

وقال االموى: الرءوم من الشاء: الىت تلحس ثياب من مرهبا. وكلُّ َمن أَحبَّ شيئاً وأِلَفُه فقد رئمه. الشيباين: 
رأمت شعب القدح، إذا أصلحته. وأنشد: وقتلى حبقف من أوراة جدعت صدعن قلواب مل ترأم شعوهبا 

قال: وهي تسكن الرمل. والُرُؤَمُة: الغراء الذى اض، الواحُد رِْئٌم. االصمعي االرآم: الظباء الِبيُض اخلالصة البي
 يلصق به الشئ. أبو زيد: رَِئَم اجلُْرُح رِْئماانً حسناً، إذا التأم. وَأرَْأْمُتُه أان، إذا داويته حىت يربأ أو يلتئم.

ُت الرجَل إْراتماً. قال . تقول منه: َأْرمتَْ الَرتيَمُة: خيٌط ُيشدُّ يف اإلصبع لتستذكر به احلاجة. وكذلك الَرمَتَةُ  ]رمت[
الشاعر: إذا مل تكن حاجاتُنا يف نفوسكْم فليس مبُْغٍن عنك عقُد الَراتِئِم والَرمَتَة ابلتحريك: ضرب من الشجر، 

 واجلمع رمت. وقال: نظرت والعني مبينة التهم إىل سناانر وقودها الرمت شبت أبعلى عاندين من إضم

(5/1927) 

 

ان الرجل إذا أراد سفرا عمدا إىل شجرة فشد ُغصنني منها فإْن رََجَع ووجَدمها على حاهلما قال إنَّ أهله مل وك
َفَعْنَك اليوَم إْن مَهَّْت هبم كثرُة ما توصى وتعقاد الرمت ورمتت الشئ خَتُْنه، وإالَّ فقد خانـَْته. وقال الراجز: َهْل يَـ  نـْ

ه، ابلتاء والثاء مجيعاً. والَرمْتُ أيضاً: املرتوم. وقال أوس ابن حجر: أَلْصَبَح َرمْتاً ُدقاَق َرمْتاً: كسرته. يقال: َرمَتَ أنفَ 
 كلمٍة، أي ما تكلََّم هبا.( وما َرمَتَ فالن ب1احَلصى َمكاَن النيبِ  من الكاِثِب )

: طََلْتُه ولطَّخته. قال ذو الرمة: تـَْثين َرمَثُْت أنَفه، إذا كسرَته حىتَّ أدَميَته. وَرمثََِت املرأُة أنَفها ابلطيب ]رمث[
 نف املرثوم.الِنقاَب على ِعْرننِي أرنبٍة مشََّاء ماِرهُنا ابمِلْسِك َمْرثوُم كأنَّه جعَل يف املاِرِن شبيهاً ابلدم يف اال

_________ 
ا موضعان. وروى ( يريد ابلنيب ما نبا من احلصى إذا دق فندر، وابلكاثب: اجلامع ملا ندر منه، ويقال: مه1)

 بيت أوس ابلتاء والثاء، ومعنامها واحد.



(5/1927) 

 

ثل والرمث: بياض يف جحفلة الفرس العليا. وقد اْرمثَّ الفرُس اْرمثاماً، صار َأْرمثََ. وهي الُرمْثَُة. وُخفٌّ َمْرثوٌم، م
 َمْلثوٍم، إذا أصابته حجارٌة فدمي.

جارة. وقد َرمَجُْتُه َأْرمُجُُه َرمْجاً، فهو رجبم ومرجوم. والرمجة، ابلضم: الَرْجُم: القتل، وأصله الرمي ابحل ]رجم[
َعْت على القرب لُيَسنََّم. وقال عبد هللا ا مجُِ  بن واحدة الُرَجِم والرِجاِم، وهي حجارٌة ِضخام دون الِرضاِم، ورمبَّ

وا قربي " أي ال جتعلوا عليه الَرَجمَ  . أراد بذلك تسوية قربِه ابألرض وأن ال يكون مغفٍَّل يف وصي ته: " ال تـَُرمجَّ
مسنما مرتفعا، كما قال الضحاك يف وصيته: " ارمسوا قربي رمسا ". واحملدثون يقولون: ال ترمجوا قربي، 

قال كعب ابن زهري: أان ابن الذي مل خُيِْزين يف حياته ومل ُأْخزِِه والصحيح أنه مشدد. والرجم ابلتحريك: القرُب. 
ا ُشدَّ بطرف َعْرقـَُوُة الدلو ليكون أسرع الحندارها.1يَّب يف الَرَجْم )َلمَّا تـَغَ   ( والرِجاُم: امِلْرجاُس، ورمبَّ

_________ 
 ( يف اللسان: " حىت أغيب يف الرجم ".1)

(5/1928) 

 

ره. والَرْجُم: أن يف األرض حبوافورجل مرجم ابلكسر، أي شديد، كأنه يـُْرَجُم به ُمعاِديِه. وفرٌس ِمْرَجٌم: يـَْرُجُم 
. قال تعاىل: )َرمْجاً ابلغيب( . يقال صار فالن َرمْجاً: ال يوقف على حقيقة أمره. ومنه  يتكلَّم الرجل ابلظنِ 

احلديُث املَُرجَُّم، ابلتشديد. وترامجوا ابحلجارة، أي ترموا هبا. ورََجَم فالٌن عن قومه، إذا انضل عنهم. ورجام: 
 لبيد:موضع. قال 

( * والرجامان: خشبتان تنصبان على رأس البئر، ينصب عليهما القْعو. والُرمْجَُة 1د غوهلا فرجامها )مبىن أتب
ابلضم: ِوجار الضُبع. ويقال: قد ترجم كالمه، إذا فسَّره بلسان آخر. ومنه الرتمجان، واجلمع الرتاجم، مثل 

لضمَّة اجليم فتقول ترمجان، مثل  ك أن تضم التاءزعفران وزعافر، وصحصحان، وصحاصح. ويقال ثرمجان. ول
 ( .2يسروع ويسروع. قال الراجز: إال احلمام الورق والغطاطا )

_________ 
 ( يف نسخة أول البيت:1)



 عفت الداير حملها فمقامها
 ( قبله: ومنهل وردته التقاطا مل أملق إذ وردته فراطا2)

(5/1928) 

 

 االنباطافهن يـُْلِغْطَن به إْلغاطا كالرُتمُجاِن لقَي 
القوم: رَِحَم بعُضهم بعضًا. الَرمْحَُة: الرِقَُّة والتعطُُّف. واملرمحُة مثلُه. وقد َرمِحُْتُه وتَرمحَُّْت عليه. وتراَحَم  ]رحم[

والَرمَحوُت من الَرمْحَِة، يقال: " َرَهبوٌت خرٌي من َرمَحوٍت "، أي ألْن ترهب خريمن أن ترحم. ورجٌل َمْرحوٌم 
 د د للمبالغة. والَرِحُم: رَِحُم األنثى، وهي مؤنَّثة. والَرِحُم أيضاً: الَقرابَُة. والرِْحُم ابلكسر مثله. قالوُمَرحٌَّم، ش

األعشى: َأمَّا ِلطاِلِب نعمٍة مَيَّْمَتها وِوصاِل رِْحٍم قد بـََرْدَت ِبالهَلا والرمحُن والرحيُم: امسان مشتقَّان من الرمحة 
ْدمان، ومها مبعىًن. وجيوز تكرير االمسني إذا اختلف اشتقاقهما على جهة التوكيد، كما ونظريمها يف اللغة ندمي ون

الرمحن اسم خمتص هلل تعاىل ال جيوز أن يسمى به غريه. أال ترى أنه تبارك وتعاىل يقال: فالن جاد جمد. إال أن 
 غريه.قال: )قل ادعوا هللا أو ادعوا الرمحن( ، فعادل به االسم الذى ال يشركه فيه 

(5/1929) 

 

وكان مسيلمة الكذاب يقال له " رمحن اليمامة ". والَرحيُم قد يكون مبعىن املرحوم، كما يكون مبعىن الراِحِم. 
بن عقيل: فأم ا إذا َعضَّْت بك احلرُب َعضًَّة فإن ك معطوٌف عليك رحيُم والُرْحُم ابلضمة: الَرمْحَُة.  قال َعَملَّسُ 

َرَب رُ  مْحاً( . وقد حر كه زهرٌي فقال: وِمْن َضريَبِتِه التقوى ويـَْعِصُمُه من َسيِ ِئ العثرات هللا والرحم قال تعاىل: )وَأقـْ
م من أمساء مكة. والرحوم: الناقة اليت تشتكي َرمِحَها بعد الِنتاج. وهو مثل عسر وعسر. وأم رحم أيضا: اس

 وقد َرمُحَْت ابلضم رَحاَمًة، وَرمِحَْت ابلكسر رمحا.
 الَرمَخَُة: طائر أبقُع ُيشِبه الَنْسر يف اخللقة، يقال له األنوُق. واجلمع رََخٌم، وهو للجنس. قال االعشى: ]رخم[

 الَرمْخَُة أيضاً قريب من الرمحة، يقال( * و 1اي رمخا قاظ على مطلوب )
_________ 

 ( بعده:1)
 (5 -صحاح  - 243يعجل كف اخلارى املطيب * )



(5/1929) 

 

ا ُأمُّ 1ًة، ومها سواء. قال الشاعر )ته، أي حمبـَُّته وِليُنه. أبو زيد: َرمِخَُه َرمْخًَة، وَرمِحَُه َرمحوقعت عليه رمخ ( : كأهن 
ساجي الطرِف َأْخَدَرها ُمْستَـْودٌَع مَخََر الَوعساِء مرخوم قال االصمعي: ألقيت عليه ِرمْخَُة أم ه، أي ُحبُّها وإلُفها. 

أُسها واسودَّ سائر  َيْشُتُمنا ونرمخه أطيب شئ نسمه وملثمه وشاٌة َرمْخاُء، إذا ابيَض ر وأنشد أليب الَنجم: ُمَدل لٌ 
جسدها. وكذلك املَُخمََّرُة، وال تقل ُمَرمخٌََّة. وفرٌس َأْرَخُم. وكالٌم رَخيٌم أي رقيٌق. وقد رَُخم صوتُه رَخاَمًة. 

يف النداء، وهو أن حيذف مبن آخره حرف أو أكثر. والرَتْخيُم: التليني، ويقال احلذف. ومنه تـَْرخيُم االسم 
لى بيضها، إذا حضنَـْته، فهي ُمْرِخٌم وُمْرمِخٌَة أيضاً. ويقال: ما أدري أيُّ تـُْرُخٍم هو؟ أْي أي وَأْرمَخَِت الدجاجُة ع

 الناس هو. ويقال أي ترخم، هو مثل جندب وجندب، وطحلب وطحلب، وعنصر وعنصر.
_________ 

 دة " ذو الرمة ".( يف نسخة زاي1)

(5/1930) 

 

وترخم: حى من محري. قال االعشى: عجبت آلل احلرقتني كأمنا رأوين نفيا من إايد وترخم والرخام: حجر أبيض 
 رخو. ورخام: موضع. قال لبيد:

تُثري  * والُرخامى: شجٌر مثل الضاِل. قال الكميت: َتعاطى ِفراَخ املكِر طورًا واترةً ( 1فتضمنتها فردة فرخامها )
 رُخاماها وتـَْعَلُق ضاهلا

َرَدْمُت الثـُْلَمَة َأْرِدُمها ابلكسر َرْدماً، أي َسَدْدهُتا. والَرْدُم أيضاً: االسُم، وهو السدُّ. والُرداُم، ابلضم:  ]ردم[
دمياً، فهو ثوب َردمٌي ُم ابلضم رُداماً. والَردمُي: الثوب اخللق. وَرَدْمُت الثوب وَردَّْمُتُه تـَرْ احلَْبُق. وقد َرَدَم يـَْردُ 

 وُمَردٌَّم، أي مرق ٌع. وتـََردََّم الثوُب، أي أخلَق واسرتقع، فهو ُمرَتَدِ ٌم. واملرَُتَدَُّم: املوضع الذي يرق ع. قال عنرتة: هل
 أم َهل عرفَت الدار بعد توهمغادَر الُشعراُء ِمن ُمرَتَدَِّم 

_________ 
 ( صدره:1)

 مبشارق اجلبلني أو مبحجر:

(5/1930) 



 

يقال: تردم الرجل ثوبَه، أي رقَّعه، يتعدَّى وال يتعدى. وأردمت احلمى: دامت. يقال: ِوْرٌد ُمْرِدٌم، وسحاٌب 
 ُمْرِدٌم.

ا تسيل دمساً المتالئها. وِجفاٌن رُُذٌم وَرَذٌم، مثل عمود  ذم[]ر  رذم الشئ: سال وهو ممتلئ. وَجْفَنٌة َرُذوٌم: كأهن 
 َذٌم. وَأْرَذَم على اخلمسني، أي زاد.وعمد وعمد، وال تقل رِ 

الرازُِم من اإلبل: الثابت على األرض الذي ال يقوم من اهلُزال. وقد َرَزَمِت الناقة تـَْرزُِم َوتـَْرزُُم ُرزوماً وُرزاماً  ]رزم[
ال هبع. ابلضم: قامت من اإلعياء واهلُزال ومل تتحرَّك، فهي رازٌِم. ويقال للثابت القائم على االرض: رزم، مث

ألمالِك انخبَُة من النوابخ مثل احلادر الرزم قالوا: أراد الفيل. وقول ساعدة بن جؤية: خيشى عليهم من ا
 واحلادر: الغليظ. أبو زيد: الَرَزَمُة ابلتحريك: صوت الناقة

(5/1931) 

 

دُّ من الَرزَمِة. ويف املثل: " خُترِجه من َحْلِقها، ال تفتح به فاها، وذلك على ولدها حني َترأمه. قال: واحلَنني أش
َرَزَمٌة وال ِدرٌَّة " يضرب ملن يَِعُد وال يفي: وقد َأْرَزَمِت الناقة. يقال: " ال أفعُل ذاك ما َأْرَزَمْت أمُّ حائٍل ". 

 لرعد. وَرَزَمُة السباِع: أصواهتا. والَرزمُي: الزئرُي. وقال:واإلْرزاُم أيضاً: صوُت ا
يِق َرزمُي * وامِلْرَزماِن: ِمْرَزما الِشْعَرَينْيِ، ومها جنماِن أحدمها يف الِشْعرى واآلخر يف الِذراع. أُلسوِدِهنَّ على الطر 

 وأمُّ ِمْرَزٍم: الشمال. وأنشد ابن االعرايب:
ذا شددهَتا رزمت الشئ: مجْعُته. والِرْزَمُة: الكارَُة من الثياب. وقد َرزَّْمُتها تـَْرزمياً، إ( و 1تقشر أعلى أنفه أم مرزم )

. ِرَزماً. واملُراَزَمُة يف األكل: املواالُة، كما يُرازُِم الرجل بني اجلراد والتمر. وراَزَمِت اإلبل، إذا خلَطْت بني َمْرَعَينْيِ 
 يريد مواالة احلمد.ويف احلديث: " إذا أكلتم فرازِموا "، 

_________ 
 ( صدره:1)

 كأىن أراه ابحلالءة شاتيا:

(5/1931) 

 



( . ورزام: أبو حى من متيم، وهو رزام بن مالك بن حنظلة بن 1د: ارزام الرجل ارزمياما، إذا غضب )يأبو ز 
( : ولوال رجال من رزام أعزة وآل سبيع أو أسوءك علقما أراد: أو أن 2مالك بن عمرو بن متيم. وقال )

 أسوءك علقما، أي اي علقمة.
من آاثرها الصقاً ابألرض. وتـََرمْسُت الداَر: أتم لت َرمْسَها. وقال ذو الَرْسُم: األثر. وَرْسُم الدار: ما كان  ]رسم[

 الرمة: أأن ترمست من َخْرقَاء منزلًة ماُء الَصبابة من عينيك مسجوم
_________ 

أنتم محاة وأبو بكم حام ال  ( ورزام ككتاب وغراب: الصعب املتشدد. قال الراجز: أاي بىن عبد مناف الرزام1)
 ل إسالم ال متنعوين فضلكم بعد العام ويروى: " الرزام " مجع رازم.تسلموين ال حي

 ( احلصني بن احلمام املرى.2)

(5/1932) 

 

 وكذلك إذا نظرَت وتفرَّسَت أين حتفر أو تبىن. وقال:
 ( :2( * والروسم: الرسم. ويقال: الروسم شئ جتلى به الداننري. وقال )1ترسم الشيخ وضرب املنقار )

بٌة خُيَتم هبا الطعام، وهو ابلشني معجمًة أيضاً. ( * والروسم: خشبة فيها كتا3من هرقل بروسم ) داننري شيفت
 ( :4والَرواسيُم. كتٌب كانت يف اجلاهلي ة. وقال )

( * والراِسُم: املاء اجلاري. وانقٌة َرسوٌم: تؤثِ ر يف األرض من شد ة الوطئ. وقد 5كأهنا ابهلدمالت الرواسيم )
 تثله.سيما. وَرمَسُْت له كذا فاْرَتَسَمُه، إذا امرمست ترسم ر 

_________ 
 ( قبله:1)

 هللا أشقاك آبل اجلبار
 ( كثري.2)
 ( صدره:3)

 من النفر البيض الذين وجوههم
 ( يف نسخة زايدة: " ذو الرمة ".4)
 ( أول البيت:5)

 من دمنة هيجت شوقي معاملها:



(5/1932) 

 

ا وَصلَّى َعلى دَ وارتسم الرجل. كرب ودعا. وقال األ ا واْرَتَسْم والثوُب املَُرسَُّم، عشى: وقابـََلها الريُح يف َدهنِ  هنِ 
ابلتشديد: املخطَّط. وَرَسَم َعَليَّ كذا وكذا، أي كَتَب. والَرسيُم: ضرٌب من سري اإلبل، وهو فوق الَذميِل. وقد 

( بعريى 1ور: ومارهبا الضبعان مورا وكلفت )َرَسَم يـَْرِسُم ابلكسر َرسيماً. وال يقال أرسم. وقول محيد بن ث
رسيم فأرمسا قال أبو حامت: إمنا أراد أرسم الغالمان بعرييهما. ومل يرد أرسم البعري. والرسوم: الذى يبقى غالمي ال

 على السري يوما وليلة.
الذى ختتم به البيادر، ابلشني والسني  الَرْشُم: مصدر َرمَشُْت الطعاَم َأْرمُشُُه، إذا َخَتْمَتُه. والَرْوَشُم: الَلوح ]رشم[

 مجيعاً. والَرَشُم، ابلتحريك: أوَُّل ما يظهر من النبت. عن ابن السكيت.
_________ 

 ( ويروى:1)
 أجدت برجليها النجاء وكلفت:

(5/1933) 

 

وحيرض ام والرشم أيضاً: مصدر قولك َرِشَم الرجل ابلكسر يـَْرَشُم، إذا صار َأَرَشَم، وهو الذى يتشمم الطع
( واالرشم أيضا: الذى به َوْشٌم 2( : لقى محلته أمه وهى ضيفة فجاءت بيْت للضيافة أرمشا )1عليه. وقال )

 وخطوط. وَأْرَشَم الربُق، مثل َأْوَشَم. وغيٌث َأْرَشُم: قليٌل َمْذموٌم.
الواحدة َرْضَمٌة. يقال َرضَم ( والِرضاُم: صخوٌر عظاٌم يـُْرَضُم بعضها فوَق بعض يف األبنية، 3الَرْضُم ) ]رضم[

عليه الصخَر يـَْرِضُم ابلكسر َرْضماً. وَرَضَم فالٌن بيَته ابحلجارة. والرضيم: البناء ابلصخر. وَرَضْمُت األرَض: 
 ( .4األرض. وَرَضَم البعرُي بنفسه االرض )أثرهُتا للزرع. وَرَضَم به األرَض، إذا جَلد به 

_________ 
 .( البعيث يهجو جريرا1)
 ( ويروى:2)

 فجاءت بنز للنزالة أرمشا



 ( وحيرك وككتاب.3)
 ( إذا رمى بنفسه.4)

(5/1933) 

 

 وبزدون مرضوم العصب: كأن عصبه قد تشنج.
َرَطْمُتُه يف الوحل َرْطماً فاْرَتَطَم هو، أي ارتبك فيه. واْرَتَطَم عليه أمٌر، إذا مل يقِدْر على اخلروج منه.  ]رطم[

 والَرطوُم: املرأة الواسعة الفْرج. وَرَطَم الرجُل، أي َنكح. والراِطُم: الالزم للشئ. والَرطوُم: األمحق.
( وَأْرَعَمْت. 1عاُم ابلضم، وهو املخاط. وقد َرَعَمِت الشاُة )شاة َرَعوٌم: هبا داٌء يسيل من أنفها الرُ  ]رعم[

 أرعمها، إذا رقبت غيوهبا، وهو يف شعر والُرعامى: زايدة الكبد، وهو ابلعني والغني مجيعاً. وَرَعْمُت الشمسَ 
 الطرماح.

(2) 
_________ 

 رعمت ككرمت.( رعمت الشاة من ابب منع رعاما فهى رعوم: اشتد هزاهلا فسال رعامها. ك1)
 ( هو قوله كما أورده االزهرى:2)

(5/1934) 

 

َبٍة فـََرْدَن من الَرغاِم أي انفردن. ويقال: الَرغاُم، ابلفتح: الرتاب. وقال: ومل آِت البيوَت ُمطَنَّباٍت أِبْكثِ  ]رغم[
( ". 1َأْرَغَم هللا أنَفه، أي ألصقه ابلرغام ومنه حديث عائشة رضى هللا عنها يف اخلضاب: " اسلتيه وأرغميه )

 : قصبة الرئة. قال الشماخ يصف احلمر:والرغامى ابلعني والغني: زايدة الكبد، ويقال
* واملراغمة: املغاضبة. يقال: راغم فالن قوَمه، إذا انبَذهم وخرَج عليهم.  (2هلا ابلرغامى واخلياشيم جارز )

ا جاء ابلزاي. والُرْغُم ابلضم والَرْغُم )  ( . وفيه ثالث لغات3والرَتَُغُم: التغضُُّب، ورمبَّ
_________ 

 ق يرعم االجياب قبل الظالم أي ينتظر وجوب الشمس.* ومشيح عدوه متأ
 مي به يف الرتاب. خمتار.( معناه أهينيه وار 1)
 ( صدره:2)



 حيشرجها طورا وطورا كأمنا
 ( رغم فالن، من ابب قطع، رغما ابحلركات الثالث يف راء املصدر، إذا مل يقدر على االنتصاف.3)

(5/1934) 

 

ُت ذاك رغم، ورغم، ورغم. واملرغمة مثله. قال النيب عليه الصالة والسالم: " بُِعْثُت َمْرَغَمًة ". وتقول: فعل
على الَرْغِم من أنفه. وَرَغَم فالٌن ابلفتح، إذا مل يقدر على االنتصاف. يقال: َرِغَم أنفي لِِلِ عز  وجَل ابلكسر 

املُراَغُم: املَذهب واملَْهرب. قال اجلعديُّ: َكَطْوٍد ُيالُذ أبركانه َعزيِز املُراَغِم ( . و 1والفتح، رُْغماً وَرْغماً ورِْغماً )
 ومنه قوله تعاىل: )جِيِْد يف األرض ُمراَغماً كثريًا( . قال الفراء: املُراَغُم: املضطَرب واملذَهب يف األرض. واملَْهَربِ 

 َمْرقوٌم( . وقوهلم: هو يـَْرُقُم املاء، أي بلغ من ِحْذِقِه ابألمور الَرْقُم: الكتابة واخلَْتُم. قال تعاىل: )كتابٌ  ]رقم[
( . وَرقَّْمُتُه 2ُم. وَرْقُم الثوب: كتابُُه. وهو يف األصل مصدر. يقال: َرَقْمُت الثوب )أن يـَْرُقَم حيُث ال يثبت الَرقْ 

 تـَْرقيماً مثله.
_________ 

 .( معناه ذل وانقاد الن أمس به الرتاب. خمتار1)
 ( رقم الثوب، من ابب نصر.2)

(5/1935) 

 

 والرقم أيضا: ضرب من الربود. قال أبو خراش:
( هلا 2( * والرقمة: جانب الوادي، وقد يقال الروضة. قال زهري: وداٌر )1م والرقم )فهال مست يف العق

ِن يف قوائم ( َوْشٍم يف َنواِشِر ِمْعَصِم واملَْرقوَمُة: األرض هبا نبات قليل. والَرْقَمتاِن: َهَنتا3ابلَرْقَمَتنْيِ كأهنا َمراِجُع )
لفرس: األثران بباطن أعضادمها. والرقميات: سهام تنسب إىل الشاة متقابلتان كالَظْفرين. ورْقَمتا احلمار وا

 (4موضع يف املدينة، يف قول لبيد: َرِقِميَّاٌت عليها انِهٌض ُتْكِلُح االروق منهم وااليل )
_________ 

أو محلت على قرم لعمري لقد ملكت أمرك حقبة زماان ( قبله: تقول ولوال أنت أنكحت سيدا أزف إليه 1)
 العقم والرقم فهال مست يف

 ( ويروى: " داير هلا ".2)



 ( يف اللسان: " مراجيع ".3)
 ( قبله: =4)

(5/1935) 

 

( بن مالك. والرقم، بكسر القاف: الداهية. وكذلك 1ويوم الرقم من أايم العرب، عقر فيه قرزل فرس طفيل )
يقوم به. واأَلْرَقُم: احليَُّة اليت فيها سواٌد وبياٌض. ( . يقال: وقع يف الَرِقِم الَرْقماِء، إذا وقع فيما ال 2بِْنت الَرِقِم )

َرقيُم: الكتاب. وقولُه تعاىل: )أنَّ أصحاَب الَكْهِف والَرقيِم( يقال: هو واالراقم: حى من تغلب، وهو جشم. وال
 لوح فيه أمساؤهم وقصصهم. وذكر عكرمة عن ابن عباس رضي هللا عنه أنه قال ما أدرى ما الرقيم، أكتاب أم

 بنيان؟
 مع.ركم الشئ يركمه، إذا مجَعه وألقى بعَضه على بعض. وارتكم الشئ، وتراكم، إذا اجت ]ركم[

_________ 
 * = فرميت القوم رشقا صائبا ليس ابلعصل وال ابملقتعل

 ( صوابه: فرس عامر بن الطفيل.1)
 ( يف االصل: " بيت الرقم " صوابه من اللسان.2)

(5/1936) 

 

طني اجملموع. والرُكاُم: الرمل املرَُتاِكُم، وكذلك السحاب املرَُتاِكُم وما أشبهه. ومرتكم الطريق، بفتح والرُْكَمُة: ال
 الكاف: جادته.

مبعىن أكله. ويف  رممت الشئ أرمه وأرمه رما ومرمة، إذا إذا أصلحته. يقال: قد َرمَّ شأنه. وَرمَُّه أيضاً، ]رمم[
يف حديث عروة ابن الزبري حني ذكر أحيحة بن اجلالح وقول أخواله احلديث: " البقر ترم من كل شجر ". و 

( : هكذا حيدثونه ابلضم، والوجه فيه " مثه 1فيه: " كنا أهل مثه ورمه، حىت استوى على عممه " قال أبو زيد )
بـَُعَد كل. واسرتم احلائط، أي حان له أن يـَُرمَّ، وذلك إذا ورمه " ابلفتح. والثم من االصالح، والرم من اال 

( [ أتكل. واملرمة ابلفتح: لغة 2عهُده ابلتطيني. واملرمة، ابلكسر: شفة البقرة وكل ذات ظلف، ألهنا هبا ]ترمت )
 فيه.

_________ 



 ( يف بعض النسخ " أبو عبيد "، وكذلك يف اللسان.1)
 ( التكملة من املخطوطة.2)

(5/1936) 

 

ه حم وال رم، أي بُدٌّ، وقد يضمان ويقال أيضا: ماله حم وارمتت الشاة من االرض، أي رمت وأكلت. وماىل من
. قال: فالُرمُّ َمَرمَُّة وال رم، أي ليس له شئ. قال ابن السكيت: يقال: ماله مث وال رم، وما ميلك مثَّاً وال رُم اً 

 البيت. والُرمَُّة: قطعٌة من احلبل ابليٌة، واجلمع رَُمٌم ورمام. وهبا مسى ذو الرمة لقوله:
( * يعىن وتدا. ومنه قوهلم: دفع إليه الشئ برمته. وأصله أن رجال دفع إىل رجٍل 1عث ابقى رمة التقليد )أش

ع شيئاً جبملته. وهذا املعىن أراد األعشى خياطب مَخ ارًا: فقلُت له بعريًا حببٍل يف عنقه، فقيل ذلك لكلِ  من دفَ 
ََ يف حبِل ُمْقتاِدها والرِمَّةُ  ابلكسر: العظام البالية واجلمع رَِمٌم ورماٌم. تقول منه َرمَّ العظَم َيرِمُّ  هذه هاهِتا أَبْدماِء

 ابلكسر َرمًَّة، أي بَِلَي، فهو رميم.
_________ 

 منها أبد اال بيد غري ثالث ماثالت سود وغري مشجوج القفا موتود فيه بقااي رمة التقليد ( قبله: مل يبق1)

(5/1937) 

 

ْن حُيْيي الِعظاَم وهي َرميٌم( ألن َفعياًل وَفعواًل قد يستوي فيهما املذك ر واملؤن ث واجلمع، وإمنا قال تعاىل: )قال مَ 
، وصديق. والرِمُّ ابلكسر: الَثرى. يقال: جاءه ابلطم ِ   والرِمِ ، إذا جاءه ابملال الكثري. والرِمُّ مثل رسوٍل، وعدوٍ 

، أي جرى فيه الرِمُّ. وقال: َهجاُهنَّ َلمَّا َأْن َأَرمَّْت ِعظاُمُه ولو كان يف أيضاً: الِنْقُي واملُخُّ. تقول منه: َأَرمَّ العظمُ 
يضاُء. ويقال للشاة إذا كانت األْعراِب ماَت ُهزااًل قال أبو زيد: انقة مرم: هبا شئ من نِْقي. ونعجٌة َرمَّاُء: ب

ُيَصب فيه مخٌّ. وَأَرمَّ القوُم، أي سَكتوا. وقال مهزولًة: ما يُرِمُّ منها َمْضِرٌب، أي إذا ُكِسَر عظٌم من عظامها مل 
(1: ) 

و ( : وُمْستَـْعِجٍب مما يرى من َأانتِنا ول3( * وترمرم، إذا حرك فاه للكالم. وقال )2َيرْدَن والليل مرم طائره )
 زَبـَنَـْتُه احلرُب مل يرتمرم

_________ 
 ( محيد االرقط.1)



 ( بعده:2)
 مرخى رواقاه هجود سامره

  نسخة زايدة: " أوس بن حجر ".( يف3)
 (5 -صحاح  - 224)

(5/1937) 

 

 والرمرام. ضرب من الشجر، وحشيش الربيع. وأرمام: موضع. ويرمرم: جبل، ورمبا قالوا: يلملم.
هديره،   الطائر يفالَرمَنُ ابلتحريك: الصوت. وقد َرمِنَ ابلكسر وتـََرمنََّ، إذا رجَّع صوته. والرتنيم مثله. وتـََرمنََّ  ]رمن[

وتـََرمنََّ القوس عند االنباض. والرتمنوت: الرتمن، زادوا فيه الواو والتاء كما زادوا يف ملكوت. قال أبو تراب: 
 ( تستخرج احلبة من اتبوهتا يعىن حبة القلب من اجلوف.1أنشدين الغنوى يف القوس: جتاوب الصوت برتمنوهتا )

ُم احلركة الذي ذكره سيبويه، هي حركٌة خُمْتَـَلسٌة خمتفاٌة لضرِب من ا طلبَته. وَروْ رمت الشئ أرومه روما، إذ ]روم[
 التخفيف، وهي

_________ 
 ( قبله:1)

 شراينة ترزم من عنتوهتا * ويف اللسان: " جتاوب القوس ".

(5/1938) 

 

: أََأْن زُمَّ َأمْجاٌل أكثر من اإلمشام ألهنا ُتْسَمُع، وهي بزنة احلركة وإن كانت خمتلسة مثل مهزة بنْي بنْي، كما قال
 أنت حزين قوله " أأن زم " تقطيعه فعولن، وال جيوز تسكني العني. وكذلك قوله َوفاَرَق جريٌَة وصاَح غراُب البنْي 

تعاىل: )شهر رمضان( فيمن أخفى، إمنا هو حبركة خمتلسة، وال جيوز أن تكون الراء االوىل ساكنة الن اهلاء قبلها 
ا غري موجود يف بني الساكنني يف الوصل من غري أن يكون قبلهما حرف لني. وهذ ساكن، فيؤدى إىل اجلمع

شئ من لغات العرب. وكذلك قوله عز وجل: )إان حنن نزلنا الذكر( و )أمن ال يهدى( و )خيصمون( وأشباه 
 يف ذلك وال معترب بقول الفراء إن هذا وحنوه مدغم، الهنم ال حيصلون هذا الباب. ومن مجع بني الساكنني

( يف قوله تعاىل: )فما اسطاعوا( الن سني 1)موضع ال يصح فيه اختالس احلركة فهو خمطئ، كقراءة محزة 
 االستفعال ال جيوز حتريكها بوجه من الوجوه.



_________ 
( يف تفسري أىب حيان: " وقرأ اجلمهور فما اسطاعوا، حبذف التاء ختفيفا لقرهبا من الطاء، وقرأ محزة وطلحة 1)

 .165ص  6امها يف الطاء، وهو إدغام على غري حده ". ج إبدغ

(5/1938) 

 

ابن االعرايب: رومت فالانً وَروَّْمُت بفالن إذا جعلَته يطلب الشئ. واملرام: املطلب. ورامة: اسم موضع ابلبادية، 
 وفيه جاء املثل:

النسبة إىل رام هرمز، وهو بلد، ( ، وكذلك 2* والنسبة إليه رامى على غري قياس ) (1تسألين برامتني شلجما )
وإن شئت هرمزي. والرام: ضرب من الشجر. ورومان ابلضم: اسم رجل. والروم هم من ولد الروم بن عيصو. 

ومتر، ومل يكن  يقال رومى وروم، مثل زجنى وزنج، فليس بني الواحد واجلمع إال الياء املشددة، كما قالوا: مترة
 بني الواحد واجلمع إال اهلاء.

 الِرمْهَُة ابلكسر: املَْطرة الضعيفة الدائمة واجلمع رَِهٌم ورِهاٌم. وروضٌة مرهومة. هم[]ر 
_________ 

 ( يف اللسان: " سلجما " ابلسني. وبعده: ايمى لو سألت شيئا أمما جاء به الكرى أو جتشما1)
 ياس ".( قال ابن برى. " هو على الق2)

(5/1939) 

 

لِرمْهَُة، وهي أشدُّ وْقعاً من الِدميَِة وأسرع َذهاابً. وَأْرمَهَِت السحابُة: أتت ابلر ِهاِم. قال أبو زيد: ومن الِدميَِة ا
وَنزلنا بفالٍن فكن ا يف َأْرَهِم جانَبيه، أي أخصبهما. ورهم ابلضم: اسم امرأة. واملرهم: الذى يوضع على 

 اجلراحات، معرب.
( : فألقى التهامى منهما بَلطاتِِه وَأْحَلَط 1ل: ال َترِْمُه، أي ال تربحه. وقال )ُه َرمْياً، أي بـَْرَحه. يقاراَمُه َيرميُ  ]رمي[

( : أابان فال رِْمَت من عندان فإان  2هذا ال أرمي مكانيا ويقال: رمت فالان، ورِْمُت من عند فالن، مبعىًن. وقال )
 َسُم اجلزور. وأنشد ابن السكيتمْيُ: عظٌم يبقى بعد ما يـُقْ خبري إذا مل َترِْم أي ال َبرِْحَت. والرَ 

_________ 



 ( ابن أمحر.1)
 ( االعشى.2)

(5/1939) 

 

يه: " جيعل ". وقال ( وغري يعقوب يرو 1وكنتم كعظم الرمي مل يدر جازر على أي بد أي مقسم اللحم يوضع )
ُأْسقيِت الغمام الغواداي  ( : إذا مت فاعتادى القبوَر َوَسلِ مي على الَرميِْ 2ابن االعرايب: الرمي: القرب. وقال )

والرمي: الدرجة، لغة ميانية حكاها أبو عمرو ابن العالء. والرمي: الزايدُة والفضُل. يقال: هلذا على هذا رمي. قال 
 هذه الُعصوِر جُمَرِ ساٍت ِغرََّة الَغريِر ابلزجر والرمي على املزجورالعجاج: والعصر قبل 

_________ 
جيعل " مكان " " يوضع ". وكذلك أنشده ابن االعرايب وغريه. وقبله: أبوكم لئيم ( قال ابن برى: صوابه " 1)

 420 - 419ىل غري حر وأمكم بريدة إن ساءتكم ال تبدل االبداء: االعضاء، واحدها بدء. راجع مسط الآل
 .45 - 44وهتذيب إصالح املنطق 

 ( مالك بن الريب.2)

(5/1940) 

 

 من النهار، وهي الساعة نه إمنا يزجر عن أمر قصر فيه. ويقال: قد بقى َرميٌْ أي من زجر فعليه الفضل أبدا، ال
 الطويلة. ورمَي ابلرجل، إذا ُقِطَع به. وقال:

ورمَي ابلَساقي الذي كان َمعي * ابن السكيت: َرميََّ فالن ابملكان تـَْرييماً: أقام به. وَرميََِّت السحابُة فأغضنْت، 
 وضع. وقال:إذا دامت فلم تقلع. وترمي: م

 عمرو: مرمي مفعل من رام يرمي.( * أبو 1بتالع ترمي هامهم مل تقرب )
 فصل الزاى

 الَزْأَمُة: الصوت الشديد: والَزْأَمُة: شدة االكل والشرب. وقال: ]زأم[
ْمُتُه ما الشرب إال زأمات فالصدر * وزئم به ابلكسر، إذا صاح به. وزئم، أي ُذعر، على ما مل ُيَسمَّ فاعله. وَأزْأَ 

 على األمر: أي أكرهته، مثل أزأمته.
_________ 



 ( صدره:1)
 هل أسوة ىل يف رجال صرعوا:

(5/1940) 

 

 هي أم ابطٌل. ويقال: ما يعصيه زَْأَمًة، أي كلمًة. قال الفراء: زََأَم وزأم يل فالٌن، أي طرَح كلمًة ال أدري أحقٌّ 
 ( .1الرجُل، إذا مات. وموٌت ُزؤاٌم )

مْجَُة ابلفتح، مبنزلة النَـْبَأِة. يقال: ما تكلََّم ِبَزمْجٍَة، أي بِنَـْبَسٍة. وسكت فما زََجَم حبرف، أي ما نـََبَس. الزَ  ]زجم[
 أي شيئًا. والَزجوُم: القوس ليست بشديدة االرانن.ويقال ما يعصيه َزمْجًَة، 

 َحَم القوُم على كذا، وتزامحوا عليه.( وَأْزمَحُْتُه. واْزدَ 2الَزمْحَُة: الزِحاُم. يقال: َزمْحَُتُه ) ]زحم[
ْوُل ابلكسر، إذا انقطع. وكذلك كل شئ وىل. وأزرمه غريه. ويف احلديث: " ال تزرموا ابين "  ]زرم[ أي َزرَِم البـَ

 ال تقطعوا عليه بوله.
_________ 

 ( زأم، كمنع، زأما وزؤاما.1)
 ( زمحه كمنعه زمحا وزحاما، ابلكسر: ضايقه.2)

(5/1941) 

 

( ذو َبْطِنِه يف جاعرته. والَزرُِم: املضيَّق عليه. ويقال للبخيل زرم، وزرمه غريه. قال 1الكلب، إذا َزرَِم ) زرمو 
( وزرمت به أم ُه، إذا 2ساعدة بن جؤية: حب الضريك تالد املال زرمه فقر ومل يتَِّخْذ يف الناِس ُمْلَتَحجا )

 قد اْزرََأمَّ اْزرِْئمامًا.. و ولَدْته. أبو عبيد: املُْزرَِئمُّ: املتقبِ ضُ 
 االزدرام: االبتالع. ]زدرم[
 الَزْرَدَمُة: موضُع االْزِدراِم واالبتالع. ويقال َزْرَدَمُه، أي َعَصَر َحْلَقُه. ]زردم[
 ( زعما وزعما وزعما، أي قال.3زعم ) ]زعم[

_________ 
 ( يف نسخة " إذا يبس ".1)



 و أنيت سواان يف النوى حججاول ( قبله: إىن الهواك حبا غري ما كذب2)
 ( زعم يزعم ابلضم ابحلركات الثالث وزغم به يزعم زعما وزعامة: كفل. وزعم: طمع، يزعم.3)

(5/1941) 

 

وزعمت به أزعم زعما وَزعاَمًة، أي كَفْلُت. والَزعيُم: الكفيُل: ويف احلديث: " الَزعيُم غارٌِم ". والَزعاَمُة: 
 دهم. وقول لبيد:السيادة. وزعيم القوم: سي

الح إىل االبن دون االبنة. ( * يريد السالح، الهنم كانوا إذا اقتسموا املرياث دفعوا الس1والزعامة للغالم )
 والزعم، ابلتحريك: الطمع. وقد َزِعَم ابلكسر، أي طمع، يـَْزُعُم َزَعماً وَأْزعمته أان. قال عنرتة:

يس مبطمع. وقال ابن السكيت: ويقال لألمر الذي ال يُوَثق به َمْزَعٌم، ( * أي ل2َزَعماً لعمُر أبيِك ليس مبَْزَعم )
 ويـَْزُعُم هذا أن ه كذا. ويف قول فالن مزاعم. والنزعم: التكذب. أي يـَْزُعُم هذا أنَّه كذا

_________ 
 ( بيت لبيد: تطرُي َعداِئُد اأَلْشراِك َشْفعاً وِوْترًا والزعامة للغالم1)
 يت:( يف نسخة أول الب2)

 علقتها عرضا وأقتل قومها:

(5/1942) 

 

وانقة زعوم وشاة زعوم، إذا كان ُيَشكُّ فيها َأهِبا ِطْرٌق أم ال، فتُـْغَبُط ابأليدي. وقال: زجرت فيها عيهال رسوما 
 ( خملصة االنقاء أو زعوما والزعموم: العىي.1)

ة على انقة بني نوق: فجاء وجاءت ء إىل مكالتَـَزغُُّم: التغض ب مع كالٍم. قال أبو ذؤيب يصف رجال جا ]زغم[
ا ميسح ِذْفراها  بينهن وإنه ليمسح ذفراها تزغم كالفحل قال األصمعي: تـََزغُُّمها: ِصياحها وِحدهتا، وإمنَّ

نها. وتـََزغ َم الفصيُل: َحنَّ حنيناً خفيفاً. قال لبيد: فأَْبِلْغ بين بكٍر إذا ما لقيَتها على خري ما يلقى به من  ليسكِ 
 يروى ابلراء.تزغما و 
 الَزقُّوُم: اسُم طعاٍم هلم، فيه متٌر وزبٌد. والَزْقُم: َأْكُلُه. ]زقم[

_________ 



 ( قبله:1)
 وبلدة جتهم اجلهوما * اجلهوم: العاجز الضعيف.

(5/1942) 

 

ثيِم( قال أبو جهل: التمر ابلزبد قال ابن عب اس رضي هللا عنهما: ملَّا نَزل قوله تعاىل: )إن  َشَجَرَة الَزقُّوِم َطعاُم األَ 
حيِم. طَْلُعها َكأَنَُّه رُُءوُس الَشياطنِي( . وَأْزَقْمُتُه ( . فأنزل هللا تعاىل: )إهنا َشَجَرٌة خَتُْرُج يف َأْصِل اجلَ 1نتزقمه )

َم فالٌن اللنَب، إذا أفرط يف الشئ، أي أبلعته إايه، فازدقمه أي ابتلَعه. والتَـَزقُُّم: التَـَلقُُّم. قال ابن ُدريد: يقال تـََزقَّ 
 شربه. وقال أيضا: الزلقوم ابلالم: احللقوم.

زُِكَم الرجل وَأزَْكَمُه هللا فهو َمزُْكوٌم، ُبيِنَ على زُِكَم. وفالٌن زُْكَمُة أَبويِه، إذا كان آخر الزُكاُم معروف، وقد  ]زكم[
 ولدمها.

زََلَمًة، أي ُقدَّ َقدَّ العبد. وقال الكسائي: أي َحقَّاً. قال اللحياين: يقال هو العبد وزملة وزَُلَمًة، وزَْلَمًة و  ]زمل[
  االمة. قال: يقال هو العبد زُلَّماً ايفىت، أي قدا أو حذوا.يقال ذلك يف النكرة، وكذلك يف

_________ 
 العجوة. ( يف اللسان: قال اي معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم الىت خيوفكم هبا حممد؟ قالوا: هي1)

(5/1943) 

 

ٌذ، إذا كان خمفف اهليئة. عن ابن  َذٍة. ورجٌل ُمَزملٌَّ وُمَقذَّ ويقال للمرأة الىت ليست بطويلة: امرأٌة ُمَزلََّمٌة، مثل ُمَقذَّ
َعُتُه. وَعصاً ُمَزلََّمٌة. وما أحسن مازملالسكيت قال: ويقال قدح ُمَزملٌَّ  ُه وَصنـْ  سهمه. قال  وزَليٌم، أي ُطرٌّ وُأجيَد َقدُّ

 ذو الرمة:
( * شبه خف البعري ابلرحى، أي قد أخذت املعاول من حروفها. واملزمل: السيِ ئ 1كأرحاء رقد زملتها املناقر )

( : ابت يقاسيها غالم كالزمل ليس براعى إبل وال غنم وكذلك 2)الغذاء. والَزمَلُ ابلتحريك: الِقْدُح. قال الشاعر 
األْزالُم، وهي السهام اليت كان أهُل اجلاهليَّة يستقسمون هبا. والَزمَلُ أيضا: واحد  الُزمَلُ بضم الزاي، واجلمع

ة كالُقرط. وهلا زملتان، الوابر، واجلمع االرالم عن أىب عمرو. وقال اخلليل: الَزَلَمة تكون للَمْعز يف حلوقها متعلِ ق
 فإن كانت

_________ 



 ( صدره:1)
 تفض احلصى عن جممرات وقيعة

 و رشيد بن رميض العنزي.( ه2)

(5/1943) 

 

( : تركت بىن ماء السماء وفعلهم 1يف االذن فهي َزمَنٌَة ابلنون، والنعت َأْزمَلُ وأزمن، واالنثى زملاء وزمناء. وقال )
ضاً: الَزمَنُ الذي يكون خلف الِظلف. واألْزمَلُ اجلَذَُع: الدهُر. وقال ( والزمل أي2وأشبهت تيسا ابحلجاز مزمنا )

( : اي ِبْشُر لو مل أكْن منكم مبنزلٍة. أَْلقى َعَليَّ َيَديِه األْزمَلُ اجلَذَُع وزَلَّْمُت احلوض: مألته. وزَلَّْمُت عطاءه: 3)
ل أبو زيد: ارحتلوا. وازالم الشئ: انتصب. وازالم النهار، إذا قلَّْلُته. واْزالمَّ القوم ازَليماماً، أي َول وا سراعاً. وقا

 ارتع ضحاؤه.
 الزِماُم: اخليُط الذي ُيَشدُّ يف الرُبَِة أو يف اخِلشاِش مث يَشدُّ يف طرفه امِلقوُد. وقد يسمى املقود زماما. ]زمم[

_________ 
 أخا النعمان بن املنذر. ( ضمرة بن ضمرة النهشلي، يهجو االسود ابن منذر بن ماء السماء،1)
 دي يداي وأنعما( بعده: ولن أذكر النعمان إال بصاحل فإن له عن2)
 ( االخطل التغليب.3)

(5/1944) 

 

وزمام النعل: ما ُيَشدُّ فيه الِشْسُع. تقول: زمَمُْت النعل. وَزمَمُْت البعري: خطمته. وقول الراجز: اي عجبا وقد 
با محار قبان يسوق أرنبا خاطمها زأمها أن تذهبا فقلت أزدفىن فقال مرحبا أراد " زامها " فحرك رأيت عج

ة ضرورة، الجتماع الساكنني، كما جاء يف الشعر اسوأدت، مبعىن اسوادت. وزم، أي تقدم يف السري. وَزمَّ اهلمز 
 ( :1رب. قال الراجز )أبنفه، أي تكربََّ، فهو زامٌّ. وقوٌم زُمٌَّم، أي مشخ أبنوفهم من الك

َسْخَلًة فذهَب هبا زامَّاً رأَسه،  ( * وزمم اجِلماُل، شد د للكثرة. ويقال: أخَذ الذئبُ 2شداخة تفذغ هام الزمم )
 أي رافعاً. وقد َزمَّها الذئب وازدمها، مبعىن.

_________ 



 ( العجاج.1)
 سرى مرجم( ويروى " تقدح ". وقبله: إذ بذخت أركان عز فدغم ذى شرفات دو 2)

(5/1944) 

 

مزم أيضا، ابلفتح: اسم بئر مكة والزمزمة: صوت الرعد، عن أيب زيد. والَزْمَزَمُة: كالُم اجملوس عند أكلهم. وز 
ذكرانه يف الالم. والزمزمة، ابلكسر: اجلماعة من الناس. شرفها هللا تعاىل. وزمزم وعيطل: امسان لناقة، وقد 

 ( :1وقال )
رى من ( * وقال الشيباين : الزِْمزُِم أيضاً: اجلِلَُّة من اإلبل. قال: وكذلك الزمزمي. ودا2إذا َتداىن زِْمزٌِم من زِْمزِم )

ان كذا وكذا، أي جتاهه وتلقاءه. وأمر نىب داره َزَمٌم، أي قريٌب. وقال أعرايبٌّ: ال والذي وجهي َزَمَم بـَْيِتِه ما ك
فالٍن َزَمٌم، أي قصٌد كما يقال أمم. وزم ابلضم: موضع. قال االعشى: ونظرة عني على غرة حمل اخلليط 

 بصحراء زم
_________ 

 حممد الفقعسى. ( قال ابن برى: هو اليب1)
 القتم نضرب رأس االبلج الغشمشم( إذا تداىن زمزم لزمزم من كل جيش عند عرموم وحار موار العجاج ا2)

(5/1945) 

 

 يقول: ما كان هواها إال عقوبة.
: أي حق ]زمن[ ُه َقدُّ العبيد. وقال الكسائي  يقطع ا. والزمنة: شئ يقال: هو العبد َزمْنٌَة وُزمْنٌَة، وَزمَنٌَة وُزمَنٌَة، أي َقدُّ

ا يفعل ذلك ابلِكرام من اإلبل. يقال: بعرٌي َزمِنٌ وَأْزمَنُ وُمَزمنٌَّ، وانقٌة َزمنٌَة وزَ  مْنَاُء من أذن البعري فيرتك معلٌّقاً. وإمنَّ
ٌَة. والَزمَنُ: لغٌة يف الَزملَِ الذي يكون خْلَف الِظلِف. وأم ا الذي يف احلديث: " الضائنُة ال الكرمية: َزمنَُة " فهي وُمَزمنَّ

ا يكون ذلك يف املعز. قال الشاعر ) ( : وجاءت خلعة دهس صفااي يصوع 1ألنَّ الضأن ال َزمَنََة هلا، وإمنَّ
( والَزنيُم واملَُزمنَُّ: املُْستَـْلَحق يف قوٍم ليس منهم، ال حُيتاج إليه، فكأنَّه فيهم َزمَنٌَة. واملَُزمنَُّ 2عنوقها أحوى زنيم )

 ويقال املزمن: اسم فحل. ويروى قول زهري: صغار االبل. أيضاً 
_________ 



 ( يف نسخة " املعلى بن محال العبدى ".1)
 (5 -صحاح  - 245( بعده: يفرق بينها صدع رابع له ظْأٌب كما َصِخَب الغرمُي )2)

(5/1945) 

 

ة: هو اللئيم الذي يـُْعَرف بلؤمه كما ( * وقوله تعاىل: )عتل بـَْعَد َذِلَك زَنيم( قال عكرم1* من إفال مزمن )
( : ولو أهنا عصفورة حلسبتها مسومة تدعو عبيدا 2زمنتها. وأزمن: بطن من بىن يربوع. وقال )تعرف الشاة ب

 (3وأزمنا )
 الزهم ابلضم: الشحم. قال أبو النجم يصف الكلب: ]زهم[

 املنتنة. ( * وزمهان: اسم كلب. والزمهة: الريح4يذكر زهم الكفل املشروحا )
_________ 

 م من تالدكم َمغامِنُ َشىتَّ من إفاِل ُمَزمنَِّ ( بيت زهري: فأصبح جيرى فيه1)
 ( العوام بن شوذب الشيباين.2)
 ( يف اللسان: " فلو أهنا ".3)
( قال ابن برى: أي يتذكر شحم الكفل عند تشرحيه. قال: ومل يصف كلبا وإمنا وصف صائدا من بىن متيم 4)

 بوحاوقبله: القت متيما سامعا ملوحا صاحب أقناص هبا مش لقى وحشا.

(5/1946) 

 

ي دمسٌة. والَزِهُم أيضاً: والزهم، ابلتحريك: مصدر قولك: َزمِهَْت َيِدي ابلكسر من الُزهوَمِة، فهي َزمِهٌَة أ
ِهُم أبو زيد: املُزامَهَُة: الُقْرُب. السمنُي. قال زُهري: القاِئُد اخليَل منكوابً َدوابُرها منها الَشنوُن ومنها الزاِهُق الزَ 

 يقال: زاَهَم اخلمسني، أي داانها.
( . وفارسه يقال له " فارس زهدم ". وزهدم أيضا: الصقر، ويقال فرخ البازى 1زهدم: اسم فرس ) ]زهدم[

ن وبه مسى الرجل. والزهدمان: أخوان من بىن عبس. قال ابن الكلىب: مها زهدم وقيس ابنا حزن بن وهب ب
أدركا حاجب بن زرارة  عوير بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن احلارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض، ومها اللذان

 يوم جبلة ليأسراه فغلبهما عليه مالك ذو الرقيبة القشريى. وفيهما يقول قيس بن زهري
_________ 



عب إذ أيسرونىن أمل تعلموا أىن ابن ( زهدم: اسم فرس لسحيم بن وثيل، وفيه يقول ابنه جابر: أقول هلم ابلش1)
 فارس زهدم

(5/1946) 

 

 جزاين الزهدمان جزاء سوء وكنت املرء جيزى ابلكرامه قال أبو عبيدة: مها زهدم وكردم.
االصمعي: اللحم الزمي: املتفرق ليس مبجتمع يف مكان فيبدن. وزمي: اسم فرس، ال ينصرف للمعرفة  ]زمي[

 ( :1والتأنيث. قال الراجز )
 (2هذا مكان الشد فاشتدى زمي )

 فصل السني
 أبو زيد: َسِئْمُت من الشئ أسأم سأما وسأمة وسآما وَسآَمًة، إذا َمَلْلَتُه. ورجٌل َسُئوٌم. ]سأم[

ُهُم. األْسَتُه، وامليم زائدة. ]ستهم[  الُستـْ
وعنٌي َسجوٌم. وأرٌض َمْسجوَمٌة،  َسَجَم الدمُع ُسجوماً وِسجاماً: ساَل واْنَسَجَم. وَسَجَمِت العنُي دمعها. ]سجم[

 أي ممطورة. وَأْسَجَمِت السماُء: َصبَّْت، مثل أثجمت.
_________ 

 ( رشيد بن رميض العنزي.1)
 ".( يروى: " هذا أوان 2)

(5/1947) 

 

 واالسجم: اجلمل الذى ال يرغو.
 ( :1)الُسْحَمُة: الَسواُد. واألْسَحُم: األسود. واأَلْسَحُم يف قول زهري  ]سحم[

 أَبْسَحَم ِمْذَوِد * هو الَقْرُن. ويف قول النابغة:
 ( * هو السحاب. ويف قول األعشى:2أَبْسَحَم َداٍن )

لف. ويقال ابلر ِحِم، ويقال بسواد ( * يقال: الَدُم تـُْغَمُس فيه اليُد عند التحا3أَبْسَحَم داٍج َعْوُض ال نـَتَـَفرَُّق )
سحام: اسم كلب. قال لبيد: فتقصدت منها كساب فضرجت بدم وغودر َحَلَمة الثدى، ويقال بزق اخلمر. و 

 يف املكر سحامها



_________ 
 ( بيت زهري: جناء جمد ليس فيه وترية وتذبيبها عنه أبسحم مذود1)
 أبسحم دان مزنه متصوب( بيت النابغة: عفا آيه صوب اجلنوب مع الصبا 2)
 ( بيت االعشى صدره:3)

 مٍ  تقامَسا:َرضيَعْي لباٍن َثْدَي أُ 

(5/1947) 

 

والسحم ابلتحريك: شجٌر. قال النابغة: إنَّ الُعَرمْيََة ماِنٌع َأْرماَحنا ما كان من سحم هبا وصفار والسحماء مثله. 
 وإسحمان: جبل بعينه، بكسر اهلمزة واحلاء.

وَّده. َسخََّم هللا وجَهه، أي سالُسْخَمُة: السواُد. واأَلْسَخُم: األسود. والُسخاُم، ابلضم: َسواد الِقدر. و  ]سخم[
. وريٌش ُسخاٌم، أي لنيِ  املس  رقيق. وقطن سخام،  ، إذا كان لنيِ  املس  مثل اخلز  ويقال: هذا ثوٌب ُسخاُم امَلسِ 

( : كأنه ابلَصْحُصحاِن األجْنَِل ُقْطٌن ُسخاٌم أبايدي ُغزَِّل ومنه قيل 1وليس هو من السواد. وقال يصف الثلج )
 نت ليِ َنًة سلسًة.اٌم وُسخاِميٌَّة، إذا كاللخمر ُسخ

_________ 
 ( قال ابن برى: الرجز جلندل بن املثىن الطهوى. وصوابه يصف سرااب، الن قبله:1)

 واآلل يف كل مراد هوجل * شبه اآلل ابلقطن لبياضه. واالجنل: الواسع.

(5/1948) 

 

 والَسخيَمُة: الضغينُة واملوِجدُة يف النفس.
َدُم ابلتحريك: النَدُم واحلُزن. وقد َسِدَم ابلكسر. ورجٌل اندٌم ساِدم، وندماُن َسْدماُن. ويقال هو السَ  ]سدم[

 ( :1ل عسر وعسر، إذا ادَّفـََنْت. قال الراجز )إتباٌع. وماله َهمٌّ وال َسَدٌم إال  ذلك. ورَِكيٌَّة ُسْدٌم وُسُدٌم، مث
ُسُدماً قلياًل َعْهُدُه أبَنيِسِه من بني أصفر انصٍع وِدفاِن والَسِدُم: ( * وقال لبيد: 2ُسْدَم املساقى آجنات صفرا )
ُر يف ِدَمْشَق فما 3الفحُل الَقِطُم اهلائُج. وقال ) َترمُي ورجٌل َسدٌم، أي ( : قطعَت الَدهَر كالَسِدِم املَُعىنَّ هُتَدِ 

 مغتاظ.
_________ 



 ( هو أبو حممد الفقعسى.1)
 ن ماء مرا ومن سنام مثله أو شرا سدم املساقى املرخيات صفرا( قبله: يشربن من ماوا2)
 ( يف نسخة زايدة: " الشاعر الوليد بن عقبة ".3)

(5/1948) 

 

وفنيق مسدم: جعل على فمه الكعام. وسدوم، بفتح السني: قرية قوم لوط عليه السالم، ومنها قاضى سدوم. 
 م رميمقال الشاعر: كذلك قوم لوط حني أمسوا كعصف يف سدومه

 طرف املعَي املستقيِم، كلمٌة مولَّدٌة. الَسْرُم: خمرُج الثـُْفِل، وهو ]سرم[
 الَسْرَجُم: الطويُل، مثل الَسْلَجم. ]سرجم[
الساَسُم، ابلفتح: شجٌر أسود. قال النمر ابن تولب: إذا شاء طالع مسجورة ترى حوهلا النبع  ]سسم[
 والسامسا
 (2يني معاج تئق )( : أصمع الكعبني مهضوم احلشا سرطم اللح1ر )السرطم: الطويل. قال الشاع ]سرطم[

_________ 
 ( عدى بن زيد.1)
 ( قبله: كرابع الحه تعداؤه سبط أكرعه فيه طرق2)

(5/1949) 

 

 ( :1يقال: فالٌن يف َأْسُطمَِّة قومه، أي يف وَسطهم وَأْشراِفِهْم. وقال ) ]سطم[
طسمة مثله على القلب. . وأسطمة احلسب: وسطه وجمتمعه. واالوصلت من حنظلة االسطما * ويروى ابلصاد

وقال: اي ليتها قد خرجت من فمه حىت يعود امللك يف أسطمه أي يف أهله وحقه. واجلمع االساطم. ومتيم تقول 
أسامت، تعاقب بني الطاء والتاء فيه. واالسطم: جمتمع البحر. والِسطاٌم: حدُّ السيف. ويف احلديث: " العرُب 

 اُم الناس " أي حدهم.سط
 : ضرٌب من سرِي اإلبل. وقد َسَعَم َيْسَعُم. وانقٌة سعوم. وقال:الَسْعمُ  ]سعم[

 يتبعن نظارية سعوما * قوله " نظارية "، إبل منسوبة إىل بىن النظار وهم قول من عكل.
 الَسقاُم: املرض، وكذلك الُسْقُم والسقم، ومها لغتان مثل حزن وحزن. ]سقم[



_________ 
 ( رؤبة.1)

(5/1949) 

 

 وقد سقم ابلكسر يسقم َسَقماً فهو َسقيٌم، وَأْسَقَمُه هللا عز  وجل . وامِلْسقاُم: الكثري الَسَقِم. وسقام: اسم واد.
قال أبو خراش اهلذىل: أمسى سقام َخالًء ال أنيَس به إال السباع ومر الريح ابلغرف ويروى " إال الثمام " قال 

 ( يرفع إال الثمام، وغريه ينصبه.1هلذىل )أبو عبيدة عمرو: ا
اسم  ( ، حنو دلو السقائني. وسلم: اسم رجل. وسلمى:2أبو عمرو: الَسْلُم: الَدْلُو هلا عروة واحدة ) ]سلم[

امرأة. وسلمى: أحد جبلى طيئ. وسلمى: حى من دارم. وقال: تعريين سلمى وليس بقضأة ولو كنت من 
 سلمى تفرعت دارما

_________ 
 ( كذا. ويف اللسان: " ويروى إال الثمام. وأبو عمرو يرفع الثمام، وغريه ينصبه ".1)
دة. واجلمع أسلم وسالم، ويف التهذيب: له ( قال ابن برى: صوابه هلا عرقوة، وليس مث دلو هلا عروة واح2)

قال ابن سيده: عروة واحدة ميشى هبا الساقى، مثل دالء أصحاب الروااي. وحكى اللحياىن يف مجعها أسامل، 
 وهذا اندر.

(5/1950) 

 

كالب، وسلمة بن   ( بنت كعب ابن1ويف بىن قشري سلمتان: سلمة بن قشري، وهو سلمة الشر، وأمه لبيىن )
( . وسليم: قبيلة من قيس عيالن، وهو سليم ابن منصور بن 2قشري، وهو سلمة اخلري. وهو ابن القسرية )
يضا: قبيلة يف جذام من اليمن. وأبو سلمى، بضم السني: والد عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن. وسليم أ

ه ربيعة بن رابح من بىن مازن، من مزينة. زهري بن أىب سلمى املزين الشاعر، وليس يف العرب غريه، وامس
وسلمان: اسم جبل، واسم رجل. وسامل: اسم رجل. والسلم، ابلتحريك: السلف. والسلم: االستسالم. 

جٌر من العضاه، الواحدة سلمة. وسلمة: اسم رجل: وسلمة، بكسر الالم أيضا: اسم رجل. والَسَلُم أيضاً: ش
 العرب سلمة غريهم. والسلمة أيضا: واحدة السالم، وهى وبنو سلمة: بطن من االنصار، وليس يف

_________ 



 ( يف املخطوطات: " لبينة ".1)
 ( يف اللسان: " وهو ابن القشريية ".2)

(5/1950) 

 

سهم والسلمة، وهى لغة ( : ذاك خليلي وذو يعاتبين يرمى ورائي ابمسهم وامسلمه يريد ابل1ة. وقال )احلجار 
حلمري. والسلم: واحد الَسالليِم اليت يـُْرَتقى عليها، ورمبا مسى الغرز بذلك. قال أبو الربيس التغليب يصف انقته: 

سالم وسالمة ابلتشديد، من أمساء الناس. ( و 2مطارة قلب إن ثىن الرجل رهبا بسلم غرز يف مناخ تعاجله )
( وقرأ أبو 3قـَْفنا فقلنا إيِه ِسْلٌم َفَسلََّمْت فما كان إال  َوْمُؤها ابحلَواِجِب )والسلم ابلكسر: الَسالُم. وقال: وَ 

 عمرو: )اْدُخلوا يف الِسْلِم كافًَّة( يذهب مبعناها إىل االسالم.
_________ 

عنمة الطائى قال: وصوابه: وإن موالى ذو يعاتبين ال إحنة عنده وال جرمه  ( قال ابن برى: هو لبجري بن1)
 نصرين منك غري معتذر يرمى ورائي ابمسهم وامسلمهي
 ( يف اللسان: " يعاجله ".2)
 ( قال ابن برى: والذى رواه القناىن: فقلنا السالم فاتقت من أسريها وما كان إال ومؤها ابحلواجب3)

(5/1951) 

 

ِسْلٌم ملن ساملين. والَسالُم: لصلُح، يفتح ويكسر، ويذكِ ر ويؤنث. والِسْلُم: املُساملُ. تقول: أان والسلم: ا
الَسالَمُة. والَسالُم: االستسالُم. والَسالُم: االسُم من التسليم. والَسالُم: اسٌم من أمساء هللا تعاىل. والَسالُم 

 والِسالُم أيضاً: شَجٌر. قال بشر:
( . وقرئ: 2ل أمية )( * الواحدة َسالَمٌة. والَسالُم: الرباءة من العيوب يف قو 1ا السالم )بصاحة يف أسرهت

)ورجال سلما( . والسالمان أيضا: شجر. والسالميات: عظام األصابع. قال أبو عبيد: الُسالمى يف األصل 
ا َعَجف الُسالمى والعني، فإذا عظٌم يكون يف ِفْرِسِن البعري. ويقال: إنَّ آخر ما يبقى فيه املخ  من البعري إذ

 ( .3اجز )ذهب منهما مل يكن له بقية بعد. قال الر 
_________ 

 ( صدره:1)



 تعرض جأبة املدرى خذول
 ( بيت أمية: سالمك ربنا يف كل فجر بريئا ما تعنتك الذموم2)
 ( هو أبو ميمون النضر بن سلمة العجلى.3)

(5/1951) 

 

مخ يف سالمى أو عني واحده ومجعه سواء، وقد مجع على ُسالَمياٍت. ويقال ال يشتكني عمال ما أنقني مادام 
: يُديروَنين عن ساملٍِ  للجلدة اليت بني العني واألنف: ساملٌ. وقال عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما يف ابنه ساملٍِ

ابه عن كتاب احلجاج: " أنت عندي ا املعىن أراد عبُد امللك يف جو وُأريُغُه وجْلَدُة بني العنِي واألنِف ساملُ وهذ
م تفاءلوا له ابلَسالمة. ويقال: ُأْسِلَم ملا به. وقلٌب َسليٌم، أي ساملٌ.  كساملٍِ ". والَسالُم والَسليُم: الَلديُغ، كأهنَّ

ان، وللجماعة: ال بذى قال ابن السكيت: تقول ال بذي َتْسَلُم ما كان كذا وكذا. وتُثين: ال ِبذي تسلم
للمؤنث: ال ِبذي َتْسَلمنَي، وللجميع: ال ِبذي َتْسَلْمَن. قال: والتأويل ال وهللا الذي ُيَسلِ ُمَك ما تسلمون، و 

كان كذا وكذا. ويقال: ال وَسالَمِتَك ما كان كذا. ويقال: اذهب بذى تسلم ايفىت، واْذَهبا بذي َتْسَلمان، أي 
 (1ذلك قول الشاعر )فش: وقوله ذى مضاف إىل تسلم. وكاذهْب بسالمتك. قال االخ

_________ 
 ( االعشى.1)

(5/1952) 

 

ن النه ليس شي من االمساء آبية يقدمون اخليل زورا كأن على سنابكها مداما أضاف آية إىل يقدمون، ومها اندرا
يضاف إىل الفعل غري أمساء الزمان، كقولك هذا يوم يفعل، أي يفعل فيه. وتقول: سلم فالن من اآلفات 

َسلََّمه هللا سبحانه منها. وسلمت إليه الشئ فتسلمه، أي أَخَذه. والَتْسليُم: َبْذُل الرضا ابحلكم. َسالَمًة، و 
الطعام، أي أسَلَف فيه. وَأْسَلَم أمَره إىل هللا، أي َسلََّم. وَأْسَلَم، أي دخل  والستليم: السالم. وأسلم الرجل يف

. وَأْسَلَمُه، أي خذله. والَتسامُلُ: التصاحل. واملُساَلَمُة: املصاحلة. يف الَسْلِم، وهو االستسالم. وَأْسَلَم من اإلسالم
النه مأخوذ من السالم وهو احلجر، كما تقول: استنوق واْستَـَلَم احلجر: ملسه إمَّا ابلُقبلة أو ابليد. وال يهمز 

 ( .1اجلمل. وبعضهم يهمزه. واستسلم، أي انقاد )



_________ 
 قول احلطيئة: فيه الرماح وفيه كل سابغة جدالء حمكمة من صنع سالم =( زايدة يف املخطوطة: و 1)

(5/1952) 

 

َسِرِب املَخاِرِز ِعْدلُُه َقِلُق املَحاَلِة جاِرٌن  وسلمت اجللد َأْسِلُمُه ابلكسر، إذا َدبـَْغَتُه ابلَسَلِم. قال لبيد: مبُقاَبلٍ 
السالم، ابلكسر: ماء. قال بشر: كأن قتودى على أحقب يريد َمْسلوُم واأُلَسْيِلُم: ِعْرٌق بني اخلنصر والبنصر. و 

 حنوصا تؤم السالما
 الِسْلِتُم، ابلكسر: الداهيُة، والغوُل، والسنة الصعبة. ]سلتم[

الطويُل. والَسالجُم: سهاٌم ِطواُل الِنصال. ويقال مجٌل َسْلَجٌم وُسالِجٌم ابلضم، واجلمع الَسلَجُم:  ]سلجم[
 فتح.فيهما َسالِجُم ابل

 سلهم، ابلكسر: اسم رجل. قال ]سلهم[
_________ 

* = يعىن سليمان بن داود عليهما السالم، وكذلك قول النابغة: وكل صموت نثلة تبعية ونسج سليم كل 
 قضاء ذائل

(5/1953) 

 

 ذحج.لونه. وقد اْسَلَهمَّ لونُه اْسِلْهماماً. وسلهم: حى من م)*( أبو عبيد: املسلهم: املتغري يف جسمه و 
( . ومُسوُم اإلنسان ومِساُمُه: َفُمُه وَمْنِخُرُه وُأُذنُُه، الواحد َسمٌّ وُسمٌّ. 1الَسمُّ: الثـَْقُب، ومنه َسمُّ اخلِياِط ) ]مسم[

مُّ القاتل يضم ويفتح، وجيمع على مُسوٍم ومِساٍم. وَمسامُّ  َُ اجلسد: ثقبه. والسم: كل شئ كالَودع  وكذلك الَس
لفراء: ماله سم وال َحمٌّ غريك، وقد يضم ان أيضاً. والسمان: عرقان قى خيشوم الفرس. خيرج من البحر. قال ا

ومَسَُّه، أي سقاه الَسمَّ. وَسمَّ الطعام، أي جعل فيه الَسمَّ. ومَسَْمُت مَسََّك، أي قصدُت َقصَدك. ومَسَْمُت بينهما 
 ومست النعمة، أي خصت. قال العجاج، أي أصلحُت. ومَسَْمُت القارورة وحنَوها، أي َسَدْدُت. مَسَّاً 

_________ 
( يف املختار بفتح السني وضمها، وكذا السم القاتل ويفتح ويضم، وجيمع على مسوم ومسام. ويف القاموس: 1)



 ويثلث فيهما.
 (5 -صحاح  - 246)

(5/1953) 

 

ُة. يقال: كيف ( أي بلغت الكل. والسامة: اخلاص  1لذى أنعم نعمى عمت على الذين أسلموا ومست )هو ا
السامَُّة والعام ُة. والسامَُّة: ذات الَسمِ . وسامُّ أبرَص من كبار الَوزَِغ. قال األموي : أهل املََسمَِّة: اخلاص ُة 

ُسمُّ ذلك األمر ابلضم، أي َيسرُبه وينظر ما َغْورَُه. واألقاِرُب. وأهل املنحاة: الذين ليسوا أبقارب. وفالن يَ 
حلار ة، تؤنث. يقال منه: ُسمَّ يومنا فهو يوٌم َمْسموٌم. واجلمع مَساِئُم. قال أبو عبيدة: الَسموُم والَسموُم: الريح ا

ٍة، وهو ضرٌب من ابلنهار وقد تكون ابلليل، واحلَروُر ابلليل وقد تكون ابلنهار. والَسماُم ابلفتح: مجع مَسامَ 
 (2، هو الثعلب. ومسسم أيضا: موضع. وقال )الطري، والناقُة السريعة أيضا. عن أىب زيد. والسمسم ابلفتح

_________ 
 ( يف اللسان:1)

 على البالد ربنا ومست
 ( يف نسخة زايدة " الراجز العجاج ".:2)

(5/1954) 

 

( * ورجل مسسام، أي خفيف سريع. ومسسماىن ابلضم مثله. والسمسم، 1م أو عن ميني مسسم )بسمس
 مراء، واجلمع مساسم.ابلكسر: حب احلل. والسمسمة: النملة احل

الَسناُم: واحد َأْسِنَمِة اإلبل. وسنام االرض: حنرها ووسطها. وأسنمة، بفتح اهلمزة وضم النون: أكمة  ]سنم[
قال بشر: كأنَّ ِظباء أْسُنَمٍة عليها َكواِنَس قاِلصاً عنها املَغاُر ونبت َسِنٌم، أي مرتفٌع، وهو  معروفة بقرب طخفة.
 ، وهو ما يعلو رأسه كالسنبل. قال الراجز:الذي خرَجت َسَنَمُتهُ 

 ( * وبعري سنم، أي عظيم السنام.2واخلازابز السم اجملودا )
_________ 

 ( قبله:1)
  اسلمياي دار سلمى اي اسلمي مث



( قبله وبعده: رعيتها أكرم عود عودا الصل والصفصل واليعضيدا واخلازابز السنم اجملودا حبيث يدعو عامر 2)
 مسعودا

(5/1954) 

 

 ( :1وماء سنم على وجه األرض. وَأْسَنَم الدخاُن أي ارتفع. وقال )
( * وَتَسنََّمُه، أي عاله. وقوله تعاىل: )وِمزاُجُه ِمْن َتْسِنيٍم( قالوا: هو ماٌء يف 2َكُدَخاِن انٍر ساِطٍع ِإْسناُمها )

 : خالف تسطيحه.والقصور. وَتْسنيُم القرباجلنة، مسِ ي بذلك ألن ه جيري فوق الُغَرف 
السوَمُة، ابلضم: الَعالمة جُتَعل على الشاة، ويف احلرب أيضاً. تقول منه: َتَسوََّم، ويف احلديث: " َتَسوَُّموا  ]سوم[

سومة: فإنَّ املالئكة قد َتَسوََّمْت ". وَسوَّْمُت فالانً يف مايل، إذا حكمته يف مالك، عن أىب عبيدة. واخليل امل
 َسوََّمَة: املُْعَلمة. وقوله تعاىل: )مسومني( قال االخفشاملَْرِعيَُّة. واملُ 

_________ 
 ( يف نسخة زايدة " لبيد ".1)
 ( أول البيت:2)

مشمولة غلثت بنابت عرفج * من رواه ابلفتح أراد أعاليها، ومن رواه ابلكسر فهو مصدر أسنمت، إذا ارتفع 
 هليبا إسناما.

(5/1955) 

 

ا جاء ابلياء والنون يكون معلمني ويكون ُمْرسَ  لنَي، من قولك: َسوََّم فيها اخليل، أي أرسلها. ومنه الساِئَمُة. وإمنَّ
وََّمٍة( أي عليها أمثاُل اخلواتيم. أبو زيد: ألن  اخليل ُسوِ َمْت وعليها رُكباهنا. وقوله تعاىل: )ِحجارًَة ِمْن طنٍي. ُمسَ 

ا يريد. وَسوَّْمُت على القوم، إذا أَغْرَت عليهم َفِعْثَت فيهم. والساُم: َسوَّْمُت الرجَل، إذا خلَّيَته وَسْوَمُه، أي وم
 ُعروق الذهب، الواحدة سامة: وهبا مسى سامة بن لؤى بن غالب. قال قيس ابن اخلطيم: لوانك تلقى حنظال

إىل  فوق بيضنا تدحرج عن ذى سامه املتقارب أي على ذى سامه، وعن فيه مبعىن على. واهلاء يف سامه ترجع
البيض، يعىن البيض املموه به، وإمنا يصف تراص القوم يف احلرب حىت لو ألقى حنظل مل يصل إىل االرض. 

واُم والساِئُم مبعىًن، وهو املاُل الراعي. والسام: املوت. وسام: أحد بىن نوح عليه السالم، وهو أبو العرب. والسَ 
 يقال: ساَمت املاشيُة َتسوُم سوما، أي رعت
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فهى سائمة. ومجع الساِئِم والساِئَمِة َسواِئُم. وَأمَسُْتها أان، إذا أخرجَتها إىل الَرْعِي. قال تعاىل: )ِفيِه ُتسيموَن( . 
، وَتساَوْمنا. ومُسُْتَك بَعريََك سيَمًة حسنًة. وإنَّه َلغايل والَسْوُم يف املبايعة، تقول منه: ساَوْمُتُه سواماً. واْستاَم َعَليَّ 

ه وأوردتُه عليه. وساَم، أي مر. وقال )ال ( : أتيح هلا أقيدر ذو حشيف إذا 1سيَمِة. ومُسُْتُه خسفاً، أي أوليُته إايَّ
ماهم يف وجوههم( سامت على امللقات ساما وسوم الرايح: مرها. والسيما، مقصوٌر من الواو. قال تعاىل: )سي

غالٌم رماه هللاُ ابحلُْسِن ايفعاً له ِسيمياُء ال َتُشقُّ على الَبَصْر ( : 2وقد جتئ الِسيماُء والسيمياُء ممدودين. وقال )
(3) 

_________ 
 ( صخر الغى.1)
 ( يف نسخة زايدة " الشاعر أسيد بن عنقاء الفزارى ".2)
 ده الشعرى ويف وجهه القمر( بعده: كأن الثراي علقت فوق حنره ويف جي3)
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 أي يـَْفَرح به َمن ينظر إليه.
الَسْهُم: واحد الِسهاِم. والَسْهُم: النصيب، واجلمع الُسْهماُن. وَسْهُم البيت: جاِئُزُه. واملَُسهَُّم: الرُبُْد  ]سهم[

َعبيٌد: قد يوَصُل النازُِح النائي وقد يـُْقَطُع ذو الُسْهَمِة القريُب  املخطط. والُسْهَمُة ابلضم: الَقرابَُة. قال
هاُم، ابلفتح: َحرُّ الَسموِم. وقد ُسِهَم الرجل، على ما مل يسمَّ فاعلُه، إذا أصابَه والُسْهَمُة: النصيُب. والسَ 

. وقد َسَهَم وجهه ابلفتح و 1الَسموُم. والُسهاُم ابلضم ) َسُهَم أيضاً ابلضم، َيْسُهُم ُسهوماً ( : الُضْمُر والتغريُّ
أغفى عند سامهة أبخلق الدف من تصديرها فيهما. والسامِهَُة: الناقة الضامرة. قال ذو الرمة: أخا تنائف 

جلب يقول: زار اخليال أخا تنائف انم عند انقة ضامرة مهزولة، جبنبها قروح من آاثر احلبال. واالخلق: 
 ها السفر.االملس. وإبل سواهم، إذا غري 

_________ 
 ( السهام كغراب، والسهام كسحاب.1)

(5/1956) 



 

 يقال: بعرٌي مسهوٌم، وبه سهام، وإبل مسهمة. قال أبو خنيلة:االموى: السهام: داء ُيصيب اإلبل. 
فتح. وَأْسَهَم بينهم، أي َأقْـرََع. واْستَـَهموا، ومل يقظ يف النعم املسهم * وسامهته، أي فارعته، فسهمته أسهمه ابل

 أي اقرتعوا. وَتسامَهوا، أي تقارعوا. وسهم: قبيلة يف قريش. وسهم أيضا يف ابهلة.
 فصل الشني

الشأم: بالد، يذكر ويؤنث. ورجل شأمى وشآم على فعال، وشامي أيضا حكاه سيبويه. وال تقل شأم  أم[]ش
على أنه اقتصر من النسبة على ذكر البلد وامرأة شأمية وشآمية خمففة  وما جاء يف ضرورة الشعر فمحمول

اي فالن شاِئْم أبصحابك، أي ُخْذ هبم الياء. واملشأمة: امليسرة. وكذلك الشأمة. يقال قعد فالٌن َشْأَمًة. ويقال: 
 جل َمشوٌم ومشئوم.َشْأَمًة، أي ذات الِشمال. ونظرت مَيْنًة وَشْأَمًة. والُشْؤُم: نقيض الُيْمن، يقال: ر 
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واالشائم: نقيض االايمن. ويقال: ما أشأم فالان. والعامة تقول: ما أيشمه. وقد شأم فالٌن على قومه َيْشَأُمُهْم، 
إذا جر عليهم الشؤم. وقد ُشِئَم عليهم فهو َمْشُئوٌم، إذا صار ُشْؤماً عليهم. وقوٌم َمشائيُم. وأنشد  هو شائم،ف

( : َمشائيُم ليسوا ُمْصِلحنَي عشريًة وال انِعٍب إالَّ بُشْؤٍم ُغراهُبا َردَّ انِعباً على موضع مصلحني، 1أبو مهدي )
ليسوا مصلحني وليسوا مبصلحني معنامها واحد. وقد  الن قولكوموضعه خفٌض ابلباء أي ليسوا مبصلحني، 

تشاءموا به. وأما قول زهري: فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأمحر عاد مث ترضع فتفطم فهو أفعل مبعىن املصدر، 
النه أراد غلمان شؤم فجعل اسم الشؤم أشأم، كما جعلوا اسم الضر الضراء. فلهذا مل يقولوا شأماء كما مل 

 لمذكر، إذ كان ال يقع بني مؤنثه ومذكره فصل، النه مبعىن املصدر.وا أضر ليقول
_________ 

 : وأنشد ابن مهدى لالحوص الريبوعي.236ص  1( يف االصالح جزء 1)
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 ( :1وتشأم الرجل: تنسب إىل الشأم، مثل تقيس وتكوف. وأشأم الرجل، إذا أتى الشأم. وقال )
 (2املشئم )صرمت حبالك يف اخلليط 

ال: غداٌة ذات شبٍم. وقد َشِبَم املاُء ابلكسر فهو َشِبٌم. أبو عمرو: الَشِبُم: الَشَبُم ابلتحريك: الرَبْد. يق ]شبم[



َقضُّ بني اهلجاِرِس والِشباُم: 3الذي جيد الربد مع اجلوع. وأنشد ) ( : ِبَعْييَنْ ُقطاِميٍ  مَنا فوق َمْرَقٍب غدا َشِبما يـَنـْ
يف الربقع، تشدَّه املرأة هبما يف قفاها. والشبام:  َرُض يف فم اجلدي لئال يرتضع. والِشباماِن: خيطانخشبٌة تـُعْ 

 حى من العرب.
 الُشرْبُُم: َحبٌّ شبيه ابحِلمَّص. قال عنرتة ]شربم[

_________ 
 ( بشر بن أىب خازم.1)
 ( صدره:2)

 مسعت بناقيل الوشاة فأصبحت
 ( حلميد بن ثور.3)
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تسعى حالئلنا إىل ُجْثمانِِه جبَىن اأَلراِك َتِفيَئًة والُشرْبُِم تفيئة من الفئ. والشربم من الرجال: القصري، والبخيل 
:  أيضاً. وأنشد هِلْمياَن الَسْعِديِ 

ُهُم إالَّ لئيم شربم ) ( * وشربمة: اسم رجل. وشربمان: موضع. وقال يصف محريا: ترفع يف كل زقاق 1ما ِمنـْ
 (2فصبحت من شربمان منهال ) قسطال
. واملُشامَتَُة: املُسابَّ  ]شتم[ ، واالسم الَشتيَمُة. والَتشامُتُ: التسابُّ ُة. والَشتيُم: الرجل الكريه الَشْتُم: السبُّ

 الوجه، وكذلك األسد. يقال: رجٌل َشِتيُم احمليا. وقد ستم ابلضم شتامة.
_________ 

 ( بعده:1)
 * ويف التهذيب:أسحم ال أييت خبري حلكم 

 أرصع ال يدعى لعنز حلكم * واحللكم: االسود.
 ( بعده:2)

 أخضر طيسا زغربيا طيسال:
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ْحَمُة األذن: ُمَعلَُّق الَشْحُم معروف، والَشْحَمُة أخصُّ منه. وَشْحَمُة األرض: الكمأة البيضاء. وشَ  ]شحم[
ِحيٌم، أي مسني. وقد َشُحَم ابلضم. وَشَحَم ابلفتح فالٌن الُقرط. ورجٌل ُمْشِحٌم: كثري الَشْحِم يف بيته. وشَ 

 أصحابَه: أطعمهم الَشْحَم فهو شاِحٌم. وَشحَّاٌم يبيعه، وَشِحٌم يشتهيه. وقد َشِحَم ابلكسر.
ت رائحته. وَشَخَم الطعام ابلفتح وَشِخَم ابلكسر، إذا فسد. وشخمه غريه. وقال: ]شخم[  اْشَخَم اللنب: تغريَّ

 ( * أي فاسدة.1تنت مشخمه )ولثة قد ث
شدقم: اسم فحل كان للنعمان بن املنذر، تنسب إليه الشدقميات من االبل. قال الكميت: غريرية  ]شدقم[

 الفدافد فدفدا والشدقم: الواسع الشدق، وامليم زائدة. االنساب أو شدقمية يصلن إىل البيد
_________ 

 ( قبله:1)
 للحم وثْت. ونثت أيضا.ملا رأت أنيابه مثكمه * يقال ثنت ا

(5/1959) 

 

 الَشْيُذماُن، بضم الذال: الِذئب. ]شذم[
الَشروُم والَشرمُي: املرأة املُْفضاة. وَشْرٌم من البحر: خليٌج منه. وعشب شرم: كثري، يؤكل أعاله وال  ]شرم[

 ( :1حُيتاج إىل أوساطه وأصوله. والَشْرُم: مصدر َشَرَمُه، أي َشقَُّه. وقال )
لفتح، من ماله، أي ( * والشارُِم: السهُم الذي َيْشرُِم جانب الغرض. وشرم له، اب2رموا جلده فانشرم )وقد ش

 ( :3أعطاه قلياًل. وَتْشرمُي الصيد أن ينفلت جرحياً. وقال )
 ( * والَتْشرمُي: التشقيق، ويف حديث ابن عمر4من بني حُمَْتق  هلا وُمَشرَّم )

_________ 
 سلت، كما يف اللسان.( أبو قيس بن اال1)
 ( صدره:2)

 حماجنهم حتت أقرابه
 ( أبو كبري اهلذىل.3)
 ه:( صدر 4)

 وهال وقد شرع االسنة حنوها:
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رضى هللا عنهما أنه اشرتى انقة فرأى هبا تشرمي الظئار، فردها. وتشرم الشئ: متزق وتشقق. والشرمة ابلضم: 
 اسم جبل. قال أوس:

 ( * ورجل َأْشَرُم بنيِ  الَشَرِم، أي مشروم االنف، ولذلك قيل البرهة: االشرم.1شرمة )تثوب عليهم من أابن و 
 س، والقطعة من الشئ. وثوب شراذم، أي قطع.الِشْرِذَمُة: الطائفة من النا ]شرذم[
ابن السكيت: الشَّْيَظُم: الشديُد الطويل. قال: وأنشدان أبو عمرو: يلحن من أصوات حاد شيظم  ]شظم[
 عصاه للمطى منهمصلب 

_________ 
ب ( قبله وبعده: وما فتئت خيل كأن غبارها سرادق يوما ذى رايح ترفع تثوب عليهم من أابن وشرمة وترك1)

 من أهل القنان وتفزع أابن: جبل. وشرمة: موضع. والفزع هنا من االصراح واالغاثة.

(5/1960) 

 

قتحم اخلَباَر َعواِبساً من بني َشْيَظَمٍة وآَخَر َشْيَظِم ويروى: وكذلك الفرس. واالنثى شيظمة، قال عنرتة: واخليُل ت
 " وُأْجَرَد َشْيَظِم ". ويقال الشيظمى: الفىت اجلسيم، والفرس الرائع.

عدى: وحتت رحلى ابزل رجٌل ُشْغموٌم ومجٌل ُشْغموٌم، ابلغني معجمة، أي طويل. وقال املخروع الس ]شغم[
 ل الشغاميم: الطوال احلسان.شغموم ململم غاربه مدموم ويقا

الُشْكُم ابلضم: اجلزاء، فإذا كان العطاء ابتداًء فهو الُشْكُد ابلدال. تقول منه: َشَكْمُتُه، أي َجَزيته.  ]شكم[
( : َأْبِلْغ 1أعطوه أجره. قال الشاعر )ويف احلديث أنَّه عليه الصالة والسالم اْحَتَجَم مث قال: " اْشُكموُه " أي 

 رَي َسائِِلِه جزل العطاء وعاجل الشكمقَتاَدَة غ
_________ 

 .62( هو طرفة. ديوانه ص 1)
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وشكيم الِقْدِر: ُعراها. والَشكيُم والَشكيَمُة يف اللجام: احلديدة املعرِتضُة يف َفم الفرس، اليت فيها الفأس. 
لُّ فيه الشكيُم وفالن شديد الشكيمة، واجلمع شكائم. قال أبودواد: فهى شوهاء كاجلوالق فوها ُمْسَتجاٌف َيضِ 



د النَـْفس أَنِفاً أبيَّاً. وفالن ذو َشكيَمٍة، إذا كان ال ينقاد. قال َعمرو بن َشأٍس األسديُّ خياطب إذا كان شدي
، إذا رشوَته، امرأَته يف ابنه ِعرار: وإنَّ ِعَرارًا إْن يكن ذا َشكيَمٍة َتعافيَنها منه فما َأْمِلُك الِشَيْم وَشَكْمُت الوايلَ 

 قوٌم: َشَكَمه َشْكماً وَشكيماً: عض ه. قال جرير: كأن ك سددَت فمه ابلشكيَمِة. وقال
 ( * ومشكم ابلكسر: اسم رجل.1أصاب ابَن محراِء الِعجاِن َشكيُمها )

_________ 
 ( صدره:1)

 فأبقوا عليكم واتقوا انب حية:
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، ويقال هو اسم مدينة بيت املقدس ابلعربانية. وهو ال ينصرف شلم، على وزن بقم: موضع ابلشأم ]شلم[
 للعجمة ووزن الفعل.

 الشلجم. نبت معروف. قال الراجز: ]شلجم[
 تسألين برامتني شلجما

ح َأُشمُّ لغٌة. وقوهلم: اي ابن َشامَِّة الَوْذرَِة، كلمٌة معناها مشمت الشئ أمشه مشا ومَشيماً، ومشََْمُت ابلفت ]مشم[
ْمُتُه يف ُمْهَلٍة. واملَُشامَُّة ُمفاَعَلُة منه. القْذفُ  . وَأمْشَْمُتُه الطيَب فشمه واشتمه مبعىن. وتشممت الشئ: مشَِ

. ويقال: شاِمْم فالانً، أي انظْر ما عنده. والَتَشامُّ: التفاعل. واملَُشامَُّة: الدنوُّ من العدوِ  حىت يرتاءى الفريقان
( : عاينت ُمْشِعَلَة الرِعاِل كأهنا طرٌي 1دنوت منه. ومشام: اسم جبل. قال جرير )وشامَمُْت الرجل، إذا قاربته و 

 تُغاِوُل يف مشام وكورا
_________ 

 ( قال ابن برى: الصحيح أن البيت لالخطل.1)
 (5 -صحاح  - 247)

(5/1961) 

 

ما على االحداث إال ويروى بكسر امليم. وله رأسان يسميان ابين مشام. قال لبيد: فهل نبئت عن أخوين دا
نا. ورجٌل َأَشمُّ ابين مشام والشمم: ارتفاع يف قَصبة األنف مع استواِء أعالُه. فإن كان فيها احِديداٌب فهو القَ 



( . وجبٌل َأَشمُّ، أي طويُل الرأس بنيِ  الَشَمِم فيهما. أبو عمرو: أَشمَّ الرجل ُيِشمُّ إمْشَاماً، وهو أن ميُرَّ 1األنف )
َسه. ويقال: بيناهم يف وجه إذ أمشوا، أي عدلوا قال: ومسعت الكاليبَّ يقول: أَشمَّ القوُم، إذا جاروا عن رافعاً رأ

ْمين يَدك. وهو أحسُن من انولين يَدك. وعرضُت وجوههم مي يناً ومشااًل. قال اخلليل بن أمحد: تقول للوايل: َأمشِْ
: أن ُتِشمَُّه الضمَّة أو الكسرة وهو أقلُّ من َرْوم احلركة، ألن ه ال عليه كذا فإذا هو ُمِشمٌّ ال يريُده. وإمْشاُم احلرف

 يُعَتدُّ هبا حركًة لضعفها. واحلرف الذي فيه اإلمشاُم ساكٌن أو كالساكن، مثل ُيْسَمُع، وإمنا يتبني  حبركة الشَفة. وال
 قول الشاعر

_________ 
 ( أي طويل أنغه.1)

(5/1962) 

 

الَكرى لياًل وال أمسُع أجراس املَطي يريد الكرى واملطى. قال سيبويه: العرب تشم القاف مىت أانم ال يؤر ِْقين 
فاعلن، وال يكون شيئا من الضمة، ولو اعتددت حبركة االمشام النكسر البيت، ولصار تقطيع رقىن الكرى مت

اً: ُمالِعَبة الِعناِن ( يصف فرس1ذلك إال يف الكامل. وهذا البيت من الرجز. وفتب مشيم، أي مرتفٌع. وقال )
( : حَيِْمْلَن أُتْـُرجًَّة َنْضُح العبري هبا 3( ابٍن إىل َكتَفنْيِ كالَقَتِب الَشميِم واملَْشموُم: املسُك. قال علقمة )2كغصِن )

 ا يف األنف مشمومكأنَّ َتْطياهبَ 
ت القفر مشهوم شهمه، أي أفزعه. قال ذو الرمة: طاوى احلشا قصرت عنه حمرجة مستوفض من بنا ]شهم[

 أي مذعور.
_________ 

 ( هو هبرية بن عمرو النهدي.1)
 ( ويروى: " بغصن ".2)
 ( ابن عبدة الفحل.3)

(5/1962) 

 

َهُم: الذكُر من القنافذ. قال األعشى: لئن  وشهم الرجل ابلضم َشَهاَمًة، فهو َشْهٌم، أي َجْلٌد ذَكيُّ الفؤاد. والَشيـْ
َهِم قال االصمعي: الشهام: السعالة.َلرَتْحتَِ َجدَّ أسباُب العداوِة بيننا   َلْن مين على ظهر َشيـْ



الشاُم: مجع شاَمٍة، وهي اخلال. وهي من الياء، تقول منه رجل مشيم ومشيوم، مثل مكيل ومكيول.  ]شيم[
يُم أيضاً: . والشوماله شاَمٌة وال َزْهراء، أي انقة سوداء وال بيضاء. واأَلْشَيُم: الرجل الذي به شاَمٌة. واجلمع شيمٌ 

ضرٌب من الَسَمك. وقال: قل لطغام االزد ال تبطروا ابلشيم واجلريث والكنعد والشوُم: السوُد. قال أبو 
ذؤيب يصف مخرًا: فال ُتْشرَتى إالَّ بربِح ِسباؤها بناُت املخاِض شوُمها وِحضارُها أي سوُدها وبيُضها. قال 

يم. ورواه أبو عمرو: " شيمها ". واملشيمة: الغرس، وأصله حدها أشاألصمعيُّ: هكذا مسعتها وأظنها مجعاً، وا
 مفعلة،

(5/1963) 

 

فسكنت الياء واجلمع مشامي، مثل معايش. ومشت السيف: أغمدته. ومشته: َسَلْلُتُه، وهو من األضداد. ومِشُْت 
ابته أين مُتِطر. وَتَشيََّمُه إذا تطلعت حنوها ببصَرك منتظرًا له. ومِشُْت الربق، إذا نظرت إىل سحخمايل الشئ، 

 ( :1الِضراُم، أي دَخله. وقال )
( * ويروى: " تسنمه ". واْنشاَم الرجُل، إذا صار منظورًا إليه. واالنشيام يف 2غاٌب َتَشيََّمُه ِضراٌم ُمثْـَقُب )

 ( :3ل الشاعر )الشئ: الدخول فيه. وقو 
 ( *4وهل يبدون ىل شامة وطفيل )

_________ 
 ة زايدة " ساعدة بن جؤية ".( يف نسخ1)
 ( صدره:2)

 أفعنك ال برق كأن وميضه * ويروى: " أفمنك ".
 ( بالل مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.3)
مياه جمنة وهل يبدون ىل شامة ( أال ليت شعرى هل أبيْت ليلة بواد وحويل إذخر وجليل وهل أردن يوما 4)

 وطفيل

(5/1963) 

 

اخللق. وقال االصمعي: الشيَمُة والِشياُم: الرتاُب حُيَفر من االرض. وهو يف شعر  فهما جبالن. والشيمة:
 واالشيمان: موضعان. وصلة بن أشيم: رجل من التابعني.( . 1الطرماح )



 فصل الصاد
 عبٌد َصْتٌم ابلتسكني، ومجٌل َصْتٌم، ورجٌل َصْتٌم. واجلمع ُصْتٌم ابلضم. وحكى ابن السكيت: عبٌد َصَتمٌ  ]صتم[

قال: وأنشدان ابن ابلتحريك، أي غليٌظ شديد. ومجٌل َصْتٌم أيضاً وانقٌة َصَتَمٌة. ومل يعرفه ثعلب إال ابلتسكني. 
ُتُه حنيفاً وقد َأْجزى عن الرجل الصتم  االعرايب: ومنتظرى صتما فقال رَأَيـْ

_________ 
ة قيض يف منتثل أو شيام ويروى: " ( هو قوله: منزل كان لنا مرة وطنا حنتله كل عام كم به من مكء وحشي1)

 من مكو ".

(5/1964) 

 

)*( وألف صتم، أي اَتمٌّ. وماٌل َصْتٌم وأمواٌل صتم، عن الفراء. واحلروف الصتم: ما عدا الذلق. والتصتم: 
 التكميل. يقال: ألف مصتم، أي مكمل. وشئ صتم، أي حمكم اتم.

( يصف محارا: أو اصحم حام جراميزه حزابية 1) االصحم: االسود الذى يضرب إىل الصفرة. وقال ]صحم[
( وأصحمة: اسم رجل. وبلدة صحماء: مغربة. والَصْحماُء: بقلٌة. واْصَحامَِّت البقلُة: 2ال )حيدى ابلدح

 اصفار ْت.
 اصطخمت فأان مصطخم، إذا انتصبت قائماً واملصطخم: املنتصب القائم. ]صخم[

_________ 
 .176 :2وديوان اهلذليني  123: 2ىل. انظر حواشى مقاييس اللغة ( هو أمية بن أىب عائذ اهلذ1)
 ( قبله: كأىن ورحلي إذ زعتها على مجزى جازئ ابلرمال2)

(5/1964) 

 

وصادمه فتصادما واصطدما. أبو زيد: الصدمتان، بكسر الدال:  ( َصْدماً: ضربه جبَسده.1َصَدَمُه ) ]صدم[
الَصْدَمِة األوىل " معناه أن  كل  ذي َمرزِئة ُقصاراُه الَصرُب، ولكنَّه إمنا  َجانبا اجلبني. ويف احلديث: " الصرب عند

. والعام ة تضمه، وهو القياس  .حُيَْمُد عند خدهتا. والصدام ابلكسر: داء أيخذ رءوس الدوابِ 
وَصَرَم  صرمت الشئ صرما، إذا قطعَته. وَصَرْمُت الرجَل َصْرماً، إذا قطعت كالمه. واالسم الُصْرُم. ]صرم[

ُه. وَأْصَرَم النخُل، أي حان له أن ُيْصَرَم. واْصِطراُم النخل: اجرتامه. واالْنِصراُم: االنقطاُع.  النخَل، أي َجدَّ



 طع. وَتَصرََّم، أي جتلد.والَتصارُُم: التقاطع. والَتَصرُُّم: التق
_________ 

 ( صدمه يصدمه صدما، من ابب ضرب.1)

(5/1965) 

 

َبس اإلحليل وال خيرج اللنب، صرمي احلبال: وت د للكثرة. وانقٌة ُمَصرََّمٌة، وهو أن يقطع طُْبياها ليَـيـْ تقطيعها، شدِ 
( ، من انقطاع اللنب، وذلك أن يصيب 1ليكوَن أقوى هلا. وكان أبو عمرو يقول: وقد تكون املصرمة االطباء )

قر. والصرم: اجللُد، فارسي  معر ب. والِصْرُم رم الرجل: افتالضرع شئ فيكوى ابلنار فال خيرج منه لنب أبدا. وأص
ابلكسر: أبياٌت من الناس جمتمعٌة، واجلمع أْصراٌم وَأصارُم. والِصْرَمُة: القطعة من اإلبل حنو الثالثني. والِصْرَمُة: 

 القطعة من الَسحاب، واجلمع ِصَرٌم. قال النابغة:
ما اْنَصَرما من ( * واألْصرَ 2تْزجي مع الليِل من ُصرَّاِدها ِصَرما ) ماِن: الذئُب والغراُب، قال ابن السكِ يت: ألهنَّ

 الناس، أي انقطعا. وأنشد للمرار: على صرماء فيها أصرماها وخريت الفالة هبا مليل
_________ 

 ( وذلك يف حديث ابن عباس: " وال جتوز املصرمة االطباء ".1)
 ( صدره:2)

 :وهبت الريح من تلقاء ذى أرك

(5/1965) 

 

و مليل. والصرماء: املفازة الىت الماء فيها. والَصراُم والِصراُم: َجداُد النخل. والُصراُم، ابلضم: آخر اللنِب أي ه
بعد التغزيِر إذا احتاج إليه الرجُل حلَبة ضرورًة. قال بشر: أال أَْبِلْغ َبين َسْعٍد َرُسواًل وَمْوالهْم فقد ُحِلَبْت ُصراُم 

و َمَثٌل. هذا قوُل أيب عبيدة. وقال األصمعي  الُصراُم: اسٌم من أمساء احلرِب ، وهيقول: بلغ الُعذر آخَره
والداهيِة. وأنشد اللحياىن للكميت: مآشري ما كان الرخاء حسافة إذا احلرب مساها صرام امللقب واملصرم، 

َم ابلضم َصراَمًة. َصرُ  ابلكسر: منجل املغازىل. والصارم: السيف القاطع. ورجٌل صارٌِم، أي َجْلٌد شجاٌع. وقد
 والَصرمُي: الليل املظلم. قال النابغة:

 ( * والَصرمُي: الصبُح، وهو من األضداد قال بشر1كالليل خَيِْلُط َأْصراماً أَبْصراِم )



_________ 
 ( صدره:1)

 أو تزجروا مكفهرا ال كفاء له *:

(5/1966) 

 

ملقطوع. قال تعاىل: )فأصحبت كالصرمي( ، أي احرتقت ( * والَصرمُي: اجملدود ا1عن صرميته الظالم ) جتلى
واسودت. والصرمية: العزمية على الشئ. والصرمية: ما انَصرم من معظم الرمل. يقال: َأْفعى َصِرميٍَة. وَصرميٌَة من 

 أيكل ود زرُعها. والَصرْيَُم: الَوْجبة. يقال: فالنٌ َغضًى ومن َسَلٍم، أي مجاعة منه. والَصرميَُة: األرض احملص
 الصريم.
قال الفر اء: َصَكْمُتُه: ضربُته ودفعُتُه. والَصْكَمُة: الصدمُة الشديدُة. والعرب تقول: َصَكَمْتُه َصواِكُم  ]صكم[

 الدهِر. والفرُس َيْصُكُم، إذا عضَّ على جلامه ومد رأسه.
 ا استأصلتها.ستأصل االذنني. وقد صلمت أذنه أصلمها صلما، إذرجٌل َأْصَلُم، إذا كان م ]صلم[

_________ 
 ( صدره:1)

 فبات يقول أصبح ليل حىت:

(5/1966) 

 

ورجل مصلم االذنني، إذا اقتطعتا من أصوهلما. ويقال للظليِم ُمصلَُّم األذنني، كأنَّه مستأصل األذنني ِخْلَقًة. 
لَ  ُم: الداهيُة. ويسمَّى السيُف والِصالَمُة ابلكسر: الِفرقُة من الناس. والِصالماُت: اجلماعاُت والِفَرُق. والَصيـْ

لَ  ( ابلصيلم واالصطالم: 1ماً. قال بشر بن أيب خازم: َغِضَبْت متيٌم أْن تـَُقتََّل عامٌر يوَم الِنساِر فُأْعِتبوا )َصيـْ
 االستئصال.

 اْصَلَخمَّ اْصِلْخمامًا، إذا انتصب قائما. ]صلخم[
 .الَصَلْخَدُم: الشديد من اإلبل، وامليم زائدة ]صلخدم[

 شديٌد، واألنثى ِصْلِدَمٌة. ورأٌس ِصْلِدٌم وصالدم ابلضم: صلب. وأنشد فرٌس ِصْلِدٌم ابلكسر: ُصْلبٌ  ]صلدم[
 ابن السكيت



_________ 
 ( يروى: " فأعقبوا "، " فأغضبوا ".1)

(5/1967) 

 

 ( شدقني يف رأس هلا صالدم واجلمع صالدم ابلفتح.1تشحى مبسْت الذنوب الراذم )
 لمة: تصادم االنياب، ويقال امليم زائدة. والصلقم: العجوز الكبرية.الص ]صلقم[
معت القارورة، أي سددهتا. وأصمعت القارورة، أي جعلُت هلا ِصماُم القارورِة: ِسداُدها. يقال: ص ]صمم[

َصمُّ بني  الَصَمِم ِصماماً. وحجٌر َأَصمُّ: ُصْلٌب ُمْصَمٌت. والَصمَّاُء: الداهيُة. وفتنٌة َصمَّاُء: شديدٌة. ورجٌل أَ 
ا مسِ ي ب ذلك ألن ه كان ال يسمع فيه فيهن . وكان أهل اجلاهلية يسمُّون رجباً شهَر هللا األَصم . قال اخلليل: إمنَّ

صوت مستغيث، وال حركة قتال، وال قعقعُة سالح، ألنَّه من األشُهر احلُُرِم. ويقال للداهية: صمى صمام، 
 يدي. ويقولون: " َصمِ ي ابنة اجلبل ".مثال قطام، وهي الداهية، أي زِ 

_________ 
 ( قبله:1)

 من كل كوماء السنام فاطم

(5/1967) 

 

ويقال: َصماِم َصماِم، أي تصامُّوا يف السكوت. وَصمَُّه ابلعصا، أي ضربَه هبا. وَصمَُّه حبََجٍر. وَصمَّ صداه، أي 
سَدك بثوبك، حنو مِشْلة األعراب أبكسيتهم، وهو أن يرد  ن جتلِ َل جهَلك. قال أبو عبيد: واشتمال الَصمَّاِء: أ

الكساَء من ِقَبِل ميينه على يده اليسرى وعاتِقه األيسر، مث يردَّه اثنيًة من خْلفه على يده اليمىن وعاتقه األمين، 
رفعه من ه غريه مث يفُيغط يهما مجيعًا. وذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس علي

أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجة. فإذا قلت: اشتمل فالن الصماء كأنك قلت. اشتمل الشملة 
اليت تعرف هبذا االسم، الن الصماء ضرب من االشتمال. والِصمُّ ابلكسر: اسم من أمساء األسد والداهية. 

َمٌم. ومنه مسى دريد ابن الصمة. وقول جرير: سعرت ت، ومجعه صِ والصِ َمُة: الرجُل الُشجاُع، والذََكر من احلي ا
 ( عليك احلرب تغلى قدورها فهال غداة الصمتني تدميها1)



_________ 
 ( يف التكلمة: الرواية " سعران ".1)

(5/1968) 

 

أراد الصمة أاب دريد، وعمه مالكا: وصميم الشئ: خالصه. يقال: هو يف َصميِم قومه. وَصميُم احلَرِ  وصميم 
َصميُمها فَعْمدًا على عنٍي تيمَّْمُت ماِلكا قال أبو  ربد: أشده. قال خفاف بن ندبة: وإن تُك خْيلي قد أصيبَ ال

عبيد: وكان صميم خيله يومئذ معاوية أخو خنساء، قتله دريد وهاشم ابنا حرملة املراين. والصماء من االرض: 
صمصامة: السيف الصارم الذي ال ينثىن. الغليظة. والصمان: موضع إىل جنب رمل عاجل. والصمصام وال

( السيف 1يف عمرو بن معد يكرب. وقال: خليل مل أخنه ومل خيىن على الصمصامة )والصمصام: اسم س
 (2السالم )

_________ 
 ( قال ابن برى صواب إنشاده:1)

 على الصمصامة أم سيفى سالمى
 ( بعده: خليل مل أهبه من قاله ولكن املواهب يف الكرام =2)

(5/1968) 

 

( 1وصمم يف السري وغريه، أي مضى. قال محيد: وَحْصَحَص يف ُصمِ  الَصفا ثَِفناتِِه وانء بَسْلمى نوأًة مث َصمَّما )
. وَصمََّم السيُف، إذا مضى يف العظم وقَطعه. فأمَّا إذا أصاب وَصمََّم، أي عضَّ ونـَيََّب فلم يُرِسْل ما  عض 

 الشاعر يصف سيفاً:املَفِصل وقطعه يقال طب ق. قال 
ُم أحياانً وحيناً يُطَبِ ُق * وَأَصمَُّه هللا سبحانه فَصمَّ. وَأَصمَّ أيضاً مبعىن َصمَّ. قال الكميت:  ُيَصمِ 

قول: ُتساِئُل شيئاً قد َصمَّ عن السؤال. وَأْصَمْمُتُه: وجدته َأَصمَّ. وَتصامَّ: ( * ي2ُتسائُل ما َأَصمَّ عن السؤاِل )
 ( . ورجل صمصم ابلكسر، أي غليٌظ، ويقال هو اجلرئ املاضي.3ن ه أصم وليس به )أرى من نفسه أ

_________ 
 * = حبوت بن كرميا من قريش فسر به وصني عن اللئام

 ( ويروى: " ورام بسلمى أمره ".1)



 ( صدره:2)
 أشيخا كالوليد برسم دار

 ( بعده يف املخطوطة: " وأصمعت القارورة: جعلت هلا صماما ".3)

(5/1969) 

 

وقوهلم: " صمت حصاة بدرم " أي إن الدماء كُثرْت حىتَّ لو ألِقيْت حصاٌة مل ُيسمْع هلا وقع، ألهنا ال تقع على 
 األرض. وهذا املعىن أراد امرؤ القيس بقوله:

 ( * ويقال أراد الصدى.1ي ابنَة اجلبِل )َصم ِ 
 الصنم: واحد االصنام، يقال إنه معرب مشن، وهو الوثن. ]ضم[

الصهيم: اخلالص يف اخلري والشر، مثل الَصميِم. واهلاء عندي زائدة. وأنشد أبو عبيد للمخيس: إن  ]صهم[
 ما ال راحم الناس وال مرحومامتيما خلقت ملموما مثل الصفا ال تشتكى الكلوما قوما ترى واحدهم صهمي

_________ 
اجلبل قوم حياجون ابلبهام ونسوان قصار  ( بيته وبعده: بدلت من وائل وكندة عد وان وفهما صمى ابنة1)

 (5 -صحاح  - 248كهيئة احلجل )

(5/1969) 

 

 والصهميم: السيئ اخللق من اإلبل. والِصْهميُم: الذي ال يـُْثىن عن مراده.
. َصْوُم: اإلْمساُك عن الطُْعِم. وقد صاَم الرجل َصْوماً وِصياماً قال اخلليل: الَصْوُم: قياٌم بال عمل. وال ]صوم[

( . ورجٌل َصْوماُن، أي صاِئٌم. وصاَم الفرُس َصْوماً، أي قاَم على غري 1وقوٌم ُصوٌَّم ابلتشديد وُصيٌَّم أيضاً )
ْعُلُك الُلُجما وصاَم النهاَر اعتالٍف. قال النابغة الذبياين: خيٌل ِصياٌم وخيٌل غرُي صاِئَمٍة حتت الَعجاِج وأخرى تَـ 

 ( :2واعتدل. والَصْوُم: ركود الريح. وَمصاُم الفرِس وَمصاَمُتُه: موِقُفه. وقال ) َصْوماً، إذا قام قائُم الَظهرية
 ( * وقوله3كأن  الُثرايَّ علِ قت يف مصامها )

_________ 
 ( وصيم، ابلكسر أيضا: عن سيبويه.1)
 ( الشعر المرئ القيس.2)



 عجزه: (3)
 أبمراس كتان إىل صم جندل *:

(5/1970) 

 

لرمْحِن َصْوماً( قال ابن عباس ( * يعين اليت ال تدور. وقوله تعاىل: " إين ِ َنَذْرُت ل1اِئَمة )والبكرات شرهن الص
رضي هللا عنهما: َصْمتاً. وقال أبو عبيدة: كلُّ ممسٍك عن طعاٍم أو كالٍم أو سرٍي فهو صاِئٌم. والصْوم: ذْرُق 

 ل.النعامِة. والَصْوُم: البيَعُة. والَصْوُم: شجٌر، يف لغة هذي
 فصل الضاد

 الضبارم ابلضم: الشديد اخللق من االسد. ]ضربم[
الضيثم: االسد من الضيغم، أبدل غينه اثء، ويف أصحاب االشتقاق من يقول: هو الضبثم ابلباء، وهو  ]ضثم[

 من الضبث، وهو القبض، وامليم زائدة.
 الَضَجُم: الِعَوُج. وَتَضاَجَم األمر بينهم، إذا اختلف. ]ضجم[

_________ 
 ( قبله:1)

 الء الولغة املالزمة:شر الد

(5/1970) 

 

والضجم: أن مييل األنُف إىل جانيب الوجه والرجُل أْضَجُم. والَضَجُم أيضاً: اعوجاُج أحد املنكبني. واملتضاجم: 
 ( :1املعوج الفم. قال )

 ( * وضبيعة أضجم: قوم من العرب.2وفروة ثفر الثورة املتضاجم )
، النه صفة، وإمنا حيرك الغليظ من كل شئ، واالنثى ضخمة، واجلمع ضخمات ابلتسكنيالَضْخُم:  ]ضخم[

إذا كان امسا مثل جفنات ومترات. وقد ضخم ضخامة وضخما مثل عوج فهو َضْخٌم وُضخاٌم ابلضم. وقوٌم 
 ( :3ِضخاٌم ابلكسر. وهذا أْضَخَم منه. وقد شدد يف الشعر وقال )

. يقولون: هذا إذا وقفوا على اسم شددوا آخره إذا كان ما قبله متحركا ضخم حيب اخللق االضخما * الهنم
 ( .4حممد وعامر وجعفر. واالضخومة: عظامة املرأة )



_________ 
 ( االخطل.1)
 ( صدره:2)

 جزى هللا عنا االعورين مالمة
 ( رؤبة.3)
 ( وهو الثوب تشده املرأة على عجزهتا لتظن أهنا عجزاء.4)

(5/1971) 

 

لِضراُم ابلكسر: اشتعال النار يف احلَلفاء وحنِوها. والِضراُم أيضاً: ُدقاق احلطب الذي ُيسرع اشتعاُل ا ]ضرم[
النار فيه. والَضَرَمُة: الَسَعَفُة أو الشيَحُة يف طَرفها انٌر. يقال: " ما هبا انفخ َضَرَمٍة " أي أحٌد. واجلمع َضَرٌم. 

د حره. وَضرَِم الرجُل، إذا اشتدَّ جوعه. وَضرَِمِت الناُر، وَتَضرََّمْت، توالَضرمُي: احلريق. وضرم الشئ ابلكسر: اش
د للمبالغة. وَتَضرََّم عليه، أي تـََغضََّب. وفرٌس َضرٌِم:  واْضَطَرَمْت، إذا التهبْت. وأْضَرْمُتها أان وَضرَّمُتها، شدِ 

 شديد الَعْدو. والَضرُِم: اجلائع. والضرم: فرخ العقاب.
. قال الراجز )مالضرز  ]ضرزم[ ( : قد سامل 1ة: شدَّة العض  والتصميم عليه. وأفعى ِضْرزٌِم: شديدة العض 

 (2احليات منه القدما )
_________ 

 ( املساور بن هند العبسى.1)
 ( قبلة. =2)

(5/1971) 

 

لة اللنَب، االفعوان والشجاع الشجعما وذات قرنني ضموزا ضرزما وقال ابن السكيت: الِضْرزِم من النوق: القلي
مثل ِضْمِرٍز. قال: ونرى أن ه من قوهلم رجٌل ِضِرزٌّ، إذا كاَن خبياًل، وامليم زائدة. وقال غريه: الِضْمِرُز: الناقة 

ة. وأما الِضْرزُِم فاملُِسنَُّة وفيها بقية شباب. قال املزرد أخو الشماخ. قذيفة شيطاٍن رجيٍم َرمى هبا فصارْت القوي  
وكان قد هجا كعب بن زهري فزجره قومه، فقال، كيف أرد اهلجاء وقد صارت القصيدة ضواة يف هلازم ضرزم 

 ى برء الصغري.ضواة يف هلازم انب الهنا كبرية السن ال يرجى برؤها كما جير 



_________ 
* = اي ريها يوم تالقى أسلما يوم تالقى الشيظم املقوما عبل املشاش فرتاه أهضما عند كرام مل يكن مكرما 

 يف االذنني منه صمما وبعده: هوم يف رجليه حني هوما مث اغتدين وغدا مسلما حتسب

(5/1972) 

 

)*( 
 الِضْرغاَمُة: األسُد. وَضْرَغَم األبطاُل بعضها بعضا يف احلرب. ]ضرغم[
. وقد َضَغَمُه. وقال ابن دريد: الضغامة: ما ضغمته ولفظته. وقال أبو عبيدة: الضيغم ]ضغم[  الَضْغُم: العضُّ

َغُم: االسد. ، والياء زائدة. والَضيـْ  الذي يعض 
ضممت الشئ إىل الشئ فاْنَضمَّ إليه، وَضامَُّه. وتضامَّ القوُم، إذا اْنَضمَّ بعضهم إىل بعض. واْضَطمَّت  ]ضمم[

عليه الضلوُع، أي اشتملْت. واإلضمامة من الكتب: اإلضبارة، واجلمع االضاميم. ويقال: جاء فالن إبضمامة 
 األضاميِم، أي اجلماعات. والِضماُم ابلكسر: ما َتُضمُّ به . واإلْضماَمُة: اجلماعُة. ويقال للفرس: َسبَّاقُ من كتب

 شيئاً إىل شئ. وأسٌد ُضماِضٌم، أي َيُضمُّ كل شئ. والضمضم مثله.

(5/1972) 

 

 ورجل ضمضم، أي غضبان. وضمضم: اسم رجل.
، واْستضاَمُه، فهو َمضيٌم وُمْستضاٌم، أي مظلوم. وقد ُضْمُت، أي الَضْيُم: الظلُم. وقد ضاَمُه َيضيُمهُ  ]ضيم[

لغات: ضيَم، وضيم، وضوم، كما قلناه يف بيع. قال الشاعر: وإىن  ظُِلْمُت، على ما مل يسم  فاعله. وفيه ثالث
يف قول اهلذىل: "  على املوىل وإْن َقلَّ نـَْفُعُه َدفوٌع إذا ما ِضْمُت غرُي َصبور والضيُم ابلكسر: انحية اجلبل،

 ( ".1فضيمها )
 فصل الطاء

 لليل. وأتتنا َطْحَمٌة من الناس، أي مجاعة.( : ُدفْـَعُتُه ومعظمه، وكذلك ُطْحَمُة ا2َطْحَمُة السيِل ) ]طحم[
_________ 

( قال ساعدة بن جؤية اهلذىل: فما ضرب بيضاء يسقى ذنوهبا دفاق فعروان الكراث فضيمها قال ابن 1)



 ا: نصيبها. ودفاق: واد، وكذلك عروان، وضيم.برى: ذنوهب
 ( طحمة الوادي والليل والسيل مثلثة.2)

(5/1973) 

 

 ورجل طحمة، مثال مهزة: شديد العراك. والطحماء: ضرب من النبت.
 طحرمت السقاء وطحمرته مبعىن، أي مألته. وكذلك القوُس إذا َوتَّرهتا. ]طحرم[
 وكبش أطخم: لغة يف االدغم.د يف مقدم االنف. الطخمة: وا ]طخم[
 ( : الزبد. قال الشاعر يصف النساء:1الطرم ابلكسر ) ]طرم[

( . * والِطْرُم أيضاً يف بعض اللغات: الَعَسُل. والِطْرمَيُ: السحاب 2ومنهن  مثُل الَشْهِد قد ِشيَب ابلِطْرِم )
 الكثيف. قال رؤبة:

ضرة على األسنان وقد َأْطَرَمْت أسنانُه. والطارمة: بيت الطرامة ابلضم: اخل( * و 3يف مكفهر الطرمي الشرنبث )
 من خشب، فارسي معرب.

_________ 
 ( الطرم ابلكسر والفتح.1)
 ( صدره:2)

 فمنهن من يلفى كصاب وعلقم
 ( قبله:3)

 فاضطره السيل بواد مرمث:

(5/1973) 

 

حسن اتم. قال العجاج: وجامع  اْطَرَخمَّ، أي مَشَخ أبنفه وتعظم، اطر مخاما. وشاب مطرخم، أي ]طرخم[
 عينيه العمى املعمىالقطرين مطرخم بيض 

 َطْرَسَم الرجل: أطرق. وطَْلَسَم مثله. ]طرسم[
املُْطَرِهمُّ. الشابُّ املعتدل. وقد اطرهم اطر مهاما. قال ابن أمحر: ُأرَجِ ي شباابً ُمْطَرمِهًّا وِصحًَّة وكيف  ]طرهم[

 ا( ما ليس الِقي1رجاُء املرِء )



الطريق، مثل طمس على القلب. قال العج اج: وَربِ   طسم: قبيلة من عاد كانوا فانقرضوا. وطسم ]طسم[
هذا األثِر املَُقسَِّم من عهد إبراهيَم ملا يُْطَسِم والَطواسيُم والَطواسنُي: ُسَوٌر يف القرآن، مجعت على غري قياس. 

 وأنشد أبو عبيدة
_________ 

 ( يروى: " الشيخ ".1)

(5/1974) 

 

 وتضاف إىل واحد، ( والصواب أن حتمع بذواتٍ 2( وابحلواميم الىت قد سبعت )1وابلطواسم الىت قد ثلثت )
 فيقال ذوات طسم، وذوات حم.

ا خص ابلطعام الرب. وىف حديث أىب سعيد رضى هللا عنه: " كنا خنرج صدقه  ]طعم[ الَطعاُم: ما يُؤكل، ورمبَّ
هللا عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعري ". والطعم: ابلفتح ما  الفطر على عهد رسول هللا صلى

َطْعُمُه ُمرٌّ. والَطْعُم أيضاً: ما ُيْشَتهى منه. يقال: ليس له َطْعٌم. وما فالن بذي َطْعٍم، إذا  يؤديه الَذوق. يقال:
( وُأوِثُر غريي من ِعياِلِك 3قد تعلمينه )كاَن غثًّأ. والطُْعُم ابلضم: الَطعاُم. قال أبو ِخراش: أرُدُّ شجاع البطِن 

 إذا الزاُد أْمسى للمزجل ذا طعم ابلطُْعِم وأَغَتِبُق املَاء الُقراَح وأنـَْتهي
_________ 

 ( قبله: حلفت ابلسبع اللواتى طولت ومبئني بعدها قد أمئيت ومبثان ثنيت وكررت1)
 ( بعده:2)

 وابملفصل اللواتى فصلت
 و تعلمينه ".( يف بعض النسخ: " ل3)

(5/1974) 

 

نه. وقد َطِعَم َيْطَعُم طُْعماً فهو طاِعٌم، إذا أكَل أو ذاق، مثال: غنم يغنم أراد ابالول الَطعاَم وابلثاين ما يشتهى م
( ، أي من مل يذْقه.  غنما فهو غامن. قال تعاىل: )فإذا طِعْمُتْم فانتشروا( . وقولُه تعاىل: )ومن مل َيْطَعْمُه فإنه مينِ 

قال: جعلُت هذه الضيعة طُْعَمًة لفالن. والطُْعَمُة أيضاً: وتقول: فالن قلَّ َطْعُمُه، أي َأْكُلُه. والطُْعَمُة: املأكلة. ي
وجه املكسب. يقال: فالن عفيف الطُْعَمِة وخبيث الطُْعَمِة، إذا كان ردئ الكسب. أبو عبيد: فالن حسن 



فأْطِعموُه "، ُه: سأله أن يُْطِعُمه. ويف احلديث: " إذا اْسَتْطَعَمُكْم اإلمام الِطْعَمِة والِشربة ابلكسر. واْسَتْطَعمَ 
يقول: إذا استفتح فافَتحوا عليه. وأْطَعْمُتُه الَطعاَم. الفراء: يقال َجزوٌر َطعوٌم وَطعيٌم، إذا كانت بني الَغثَّة 

ة، أي صاَر هلا َطْعٌم وأَخَذِت الَطْعَم، وهو افْـتَـَعَل والسمينة. وأْطَعَمِت النخلُة، إذا أدرَك مثُرها. واط َعَمِت الُبسر 
 ِم، مثل: اطلب من الطلب، واطرد من الطرد.من الَطعْ 

(5/1975) 

 

ي: ُيستحبُّ يف الفرس أن َيِرقَّ مستطعمه. ورجل مطعم بكسر امليم: وُمْسَتْطَعُم الفرس: َجحافله. قال األصمع
( : ويف الشمال من الشراين مطعمة 1ملطعمة: القوس. وقال )شديد االكل. ومطعم بضم امليم: مرزوق. وا

كبداء يف عجسها عطف وتقومي رواه ابن االعرايب بكسر العني، وقال إهنا تطعم صاحبها الصيد. ورجل مْطعاٌم: 
اِن يف رِْجِل كلِ  ري اإلْطعاِم والِقرى. وقوهلم: َتَطعََّم َتْطَعْم، أي ُذْق حىتَّ تستفيق أْن تشتهَي وأتكل. واملُْطِعَمتكث

 طائٍر، مها االصبعان املتقدمتان املتقابلتان.
 الَطغاُم: أوغاد الناس. وأنشد أبو العباس: ]طغم[

 واجلمع فيه سواء. والَطغاُم أيضاً: رُذاُل الطري، الواحدة طغامة( * الواحد 2فما َفْضُل اللبيِب على الَطغاِم )
_________ 

 ( ذو الرمة.1)
 ( صدره:2)

 ان اللبيب كذا جهوال:إذا ك

(5/1975) 

 

 ر واالنثى، مثل نعامة ونعام، عن يعقوب. وال ينطق منه بفعل، وال يعرف له اشتقاق.للذك
ا املَلَُّة اسم احلفرة نفسها. فأمَّا الىت متل فيها  ]طلم[ َزُة، وهي اليت يسميها الناس املَلَُّة، وإمنَّ الطُْلَمُة ابلضم: اخلُبـْ

الصالة والسالم مر  برجٍل يعاجل طُْلَمًة ألصحابه يف سفر ة، واملَليُل. ويف احلديث أنَّه عليه فهى الطلمة واخلبز 
 وقد َعِرَق، فقال: " ال يصيبه َحرُّ جهنم أبدا ".

 اطلخم مثل اطرخم. وطلخم الليل. أي اسحنكك. وطلخام يف قول لبيد: ]طلخم[
عجمة. ن ثعلب أنه كان يقول: هو ابحلاء غري م( * اسم موضع. وحكى ع1منها وحاف القهر أو طلخامها )



 والطلخام: الفيلة. والطلخوم: املاء اآلجن.
 جاء السيل َفَطمَّ الركي َة، أي دفنها وسواها. ]طمم[

_________ 
 ( صدره:1)

 فصوائق إن أمينت فظمنة:

(5/1976) 

 

طامٌَّة، ومنه مسِ يت القيامة طَامَّة. وَطمَّ شعَره، وكل شئ كثر حىتَّ عال وغلب فقد َطمَّ َيَطمُّ. يقال فوق كلِ  طَامٍَّة 
. أي َجزَّه. وَطمَّ شعَره أيضاً ُطموماً، إذا عقَصه، فهو شعٌر َمْطموٌم. وأَطمَّ شعُرُه، أي حان له أن يَُطمَّ   أي جُيَزَّ

 َيِطمُّ ابلكسر َطميماً، أي واْسَتَطمَّ مثله. قال أبو نصر: يقال للطائر إذا وَقع على ُغصن قد َطمََّم َتطميماً. ومرَّ 
( ورجل طمطم 2( : حوزها من برق الغميم ابحلوز والرفق وابلطميم )1يعدو عدوًا سهاًل. قال الراجز )

 ( :3ومنه قول الشاعر )ابلكسر، أي يف لسانه ُعجمة ال يفصح. 
 ( * وَطْمَطماينٌّ ابلضم مثله.4َحِزٌق ميانيٌة ألْعَجَم ِطْمِطِم )

_________ 
 ( عمر بن جلأ.1)
 ( بعده:2)

 أهدأ ميشى مشية الظليم
 ( عنرتة.3)
 ( صدره:4)

 أتوى له قلص النعام كما أوت:

(5/1976) 

 

 والِطمُّ: البحر. ويقال: جاء ابلِطمَّ والرم، أي ابملال الكثري.
، فهو ابرع اجلمال. فرٌس ُمَطهٌَّم ورجٌل ُمَطهٌَّم. قال األصمعي: املَُطهَّم: التام  كل شئ منه على حدته ]طهم[

ووجٌه ُمَطهٌَّم، أي جمتمع مدور. ومنه. احلديث يف وصف النيب صلى هللا عليه وسلم: " مل يكن ابملطهم وال 



( . ويقال: تطهمت الطعام، إذا 1نون الوجه )ابملكلثم " أي مل يكن ابملدور الوجه وال ابملوجن، ولكنه مس
 اسم رجل. ( . وطهمان:2كرهته. وما أدري أي الطهم هو )

 ابن السكيت: طاَمُه هللا على اخلري َيطيُمُه، أي َجبَـَلُه، مثل طانه. ]طيم[
 فصل الظاء

 الظَْأم: الكالم واجلَلبة، مثل الظأب. ]ظأم[
_________ 

 يم الوجنات، وهو املكلم. واملسنون الوجه: الذى يف أنفه ووجهه طول.( يف املختار: املوجن: العظ1)
 ي أي الناس.( ابلفتح ويضم، أ2)

(5/1977) 

 

ظََلَمُه َيْظِلُمُه ظُْلماً وَمْظِلَمًة. وأصله وضع الشئ يف غري موضعه. ويقال: " من أشبَه أابه فما ظََلَم ".  ]ظلم[
ِلَمُة: ما تطلبه عند الظامل، وهو اسُم ما ويف املثل: " من اسرَتعى الذئَب فقد ظََلَم ". والُظالَمُة والَظليَمُة واملَظْ 

َذ منك. وَتَظلََّمين فالن، أي ظََلَمين مايل. وَتظَلََّم منه، أي اشتكى ظُْلَمُه. وَتظامَلَ القوم. وَظلَّْمُت فالانً ُأخِ 
طيك انئَِلُه عفوًا ويُْظَلم َتْظليماً، إذا نسبَته إىل الظُْلِم، فاْنظََلَم، أي احتمل الظُْلَم. قال زهري: هو اجلواُد الذي يع

( قوله " يُْظَلُم " أي ُيسأل فوق طاقته. ويروى: " فَيظَِّلُم " أي يتكلَّفه. ويف افتعل من ظلم 1ُم )أحياانً فـَيَـْنظَلِ 
ثالث لغات: من العرب من يقلب التاء طاء مث يظهر الظاء والطاء مجيعا فيقول اضطلم، ومنهم من يدغم 

الصلى يف الزائد فيقول اظلم. وأما اطلم وهو أكثر اللغات، ومنهم من يكره أن يدغم االظاء يف الطاء فيقول 
 اضطجع ففيه لغتان على ما ذكرانه.

_________ 
 ( يف اللسان: " فيظلم ".1)
 (5 -صحاح  - 249)

(5/1977) 

 

والِظلِ يُم ابلتشديد: الكثري الظُْلِم. والظُْلَمُة: خالُف النور. والظُُلَمُة بضم الالم: لغٌة فيه، واجلمع ظَُلٌم وظُُلماٌت 
 ( . قال الراجز:1ماٌت )وظُلْ 



َم الليل. وقالوا: ما أْظَلَمُه وما أْضَوَأُه، وهو شاذٌّ. والَظالُم: أو ل الليل. جيلو بعينيه ُدجى الظُْلماِت * وقد أْظلَ 
ا ُوِصَف هبا. يقال: ليلٌة ظَْلَماُء، أي ُمْظِلَمٌة. وظَِلَم الليل ابلكسر وأْظَلَم مبع ىًن، عن والظَْلماُء: الظُْلَمة، ورمب 

: )فإذا هم ُمْظِلمون( . ويقال: لقيُته أدىن ظََلٍم ابلتحريك، أي الفراء. وَأْظَلَم القوم: َدخلوا يف الَظالِم. قال تعاىل
أول كل شئ. قال األموي : أدىن ظََلٍم: القريب. وقال اخلليل: لقيته أو ل ذي ظُْلَمٍة، أي أول شئ يسد بصرك 

لى غري ويقال لثالث من لياىل الشهر الالتى يلني الدرع ظلم، الظالمها، عيف الرؤية، ال يشتقُّ منه فعل. 
 قياس، الن

_________ 
 ( وظلمات بضم الالم وسكوهنا وفتحها.1)

(5/1978) 

 

قياسه ظلم ابلتسكني، الن واحدهتا ظلماء. واملظلوم: اللنب يشرب قبل أن يبلغ الَرْوب، وكذلك الظَليُم 
قائلٍة ظلمُت لكم ِسقائي َوْطَبُه ظَْلماً، إذا سَقى منه قبل أن يروَب وخُيرج زُْبَدُه. وقال: و والَظليَمُة. وقد ظََلَم 

وهل خَيْفى على الَعِكِد الظَليُم وظََلْمُت البعري، إذا حنرَته من غري داء. قال ابن مقبل: عاَد اأَلِذل ُة يف داٍر وكان 
ا بلغ املاُء منه موضعاً مل يكن بَلغه قبل ذلك. واألرُض هبا ُهْرُت الشقاشق ظالمون للجزر وظلم الوادي، إذ

اليت مل حُتفر قط مث حفرت، وذلك الرتاب ظَليٌم. وقال يرثي رجاًل: فأصبح يف غرباء بعد إشاحٍة على املَْظلوَمُة: 
بريقها. وهو ( . والظَْلُم، ابلفتح: ماء األسنان و 1العيش مردوٍد عليها ظَليُمها والظليُم: الذَكر من الَنعاِم )

وقال: إىل َشْنبَاء ُمْشَربَِة الثنااي مباء الظلم طيبة  كالسواد داخَل عْظم الِسن  من شدَّة البياض كفرِْند السيف.
 الرضاب

_________ 
 ( واجلمع ظلمان.1)

(5/1978) 

 

َتِهْر وتبس مْت ثنااي هلا كالربق غر ظلوم  ها وأظلم: موضع.واجلمع ظلوم. وأنشد أبو عبيدة: إذا ضحكْت مل تـَبـْ
 فصل العني

ة الربد: وشبِ ه اهليدب العبام من الَعباُم: الَعِييُّ الثقيل. قال أوس بن حجر يذكر َأْزَمًة يف سنٍة شديد ]عبم[



 االقوام سقبا جملال فرعا
شَفق. وقد الَعَتَمُة: وقت صالة العشاء، قال اخلليل: الَعَتَمُة هو الثُلث األوَّل من الليل بعد غيبوبة ال ]عتم[

ُم تلك الساعة. يقال َحَلْبنا َعَتَمًة. َعَتَم الليل يـَْعِتُم. وَعَتَمُتُه: ظالمه. والَعَتَمُة أيضاً: بقي ة اللنب تُفيُق هبا النَـعَ 
. والَعتوُم: الناقُة اليت ال تدرُّ إال َعَتَمًة. والَعْتُم: اإلبطاء. يقال: جاءان ضيٌف عامِتٌ. وقًرى عامِتٌ، أي بطئ ممس

 لبث وما أبطأ.وقد عتم قراه، أي أبطأ، وَعتََّم تـَْعتيماً مثله. ويقال: ما َعتََّم أن فعل كذا ابلتشديد أيضاً، أي ما 

(5/1979) 

 

وضربه فما َعتََّم، ومحل عليه فما َعتََّم، أي فما احتبس يف ضربه. والعامة تقول: ضربه فما عتب. وعتم من 
 . َبٍع؟ فقال: َعَتَمُة رَُبٍع، أي َقْدُر ما حيتبس يف َعشائِِه. وَأْعَتَم وقيل: ما َقْمراُء َأرْ االمر أيضا ابلتشديد، أي كفَّ

الرجل ِقَرى الضيف، إذا أبطأ به. وَأْعَتْمنا من الَعَتَمِة، كما تقول: أصبحنا من الصبح. وَعتَّْمنا تَعْتيماً: ِسْران يف 
 ( : شجر الزيتون الربى.1) شئ، أي ما أبطأ. والعتمذلك الوقت. وغرسُت الَوِديَّ فما َعتََّم منها 

َعَثَم العْظم املكسور، إذا اجنرَبَ على غري استواء. وَعثْمُتُه أان، يتعدى وال يتعدى. أبو عمرو: العثمثمة  ]عثم[
 من النوق: الشديدة، والذكر َعَثْمَثٌم. والَعَثْمَثُم: األسد. قال: ويقال ذلك من ثقل وطئه. وقال:

 مشيته عثمثم * خبعثن
_________ 

 ( ابلضم وبضمتني.1)

(5/1979) 

 

أي إن مل وعثمت املرأة املَزاَدُة واْعتَـَثَمْتها، إذا خرزهتا خرزًا غري حمكٍم. ويف املثل: " إال أُكْن َصَنعاً فإين أْعَتِثُم " 
ْن به. األصمعي: مجٌل َعْيثوم، أكن حاذقاً فإين ِ أعمل على قدر معرفيت. ويقال: خْذ هذا فاْعَتِثْم به، أي استع

يِن خُمَْترَبٌ من اجِلماِل كثرُي اللحم عيثوم وقال  وهو العظيم. وأنشد لعلقمة بن عبدة: يـَْهدي هبا أْكَلُف اخلد 
ا َوِطَئْت عليه خبفِ ها العيثوم الغنوي : الَعْيثوُم: األنثى من ال ِفَيلة. وأنشد لألخطل: تركوا أسامَة يف اللقاء كأمن 

 لعيثوم أيضا: الضبع، عن أىب عبيد. والعيثام: شجر. وعثمان: اسم رجل. ويقال: العثمان: فرخ احلبارى.وا
 ( : أصل الَذَنِب، مثل العجب، وهو العصعص.1الَعْجُم ) ]عجم[



_________ 
 ح، ويضم.( ابلفت1)

(5/1980) 

 

، واجلمع الُعجوُم. والَعَجُم، ه الذكر واألنثىوالعجم أيضا: صغار اإلبل، حنو بنات الَلبوِن إىل اجلَذَِع، يستوي في
َلفاً، وهو  ابلتحريك: النوى وكلُّ ما كاَن يف جوِف مأكوٍل، كالزبيب وما أشبهه. قال أبو ذؤيب يصف َمتـْ

املفازة. ُمْستَـْوَقٌد يف حصاُه الشمس َتْصَهُرُه كأن ه َعَجٌم ابلبيِد مرضوخ الواحدة عجمة، مثل قصبة وقصب. 
. قال يعقوب: والعامة تقول عجم ابلتسكني. والعجم: خالف الَعَرِب، الواحد هلذا الرمان عجميقال: ليس 

َعَجِميٌّ. والُعْجُم ابلضم: خالف الُعْرِب. ويف لسانه ُعْجَمٌة. وُعْجَمُة الرمل أيضاً: آخره. والَعَجَمُة ابلتحريك 
َجُم: اليت تـَْعُجُم الِعضاه والقتاَد ُب واإلبُل العَ أيضاً: النخلُة تنُبت من النواة. والَعَجماُت: الُصخور الِصال

ا مس يت  والَشوَك، فتجزأ بذلك من احلَْمض. والَعْجماُء: البهيمُة. ويف احلديث: " ُجرُح الَعْجماِء ُجباٌر ". وإمنَّ
ا ال تتكلَّم. فكلُّ من ال يقدر على الكالم أصاًل فهو أعجم ومستعجم.  َعْجماَء ألهنَّ

(5/1980) 

 

واالعجم أيضا: الذي ال يُفصح وال يُبني كالَمه، وإن كاَن من العرب. واملرأة عجماء، ومنه زايد االعجم 
لَعَجِميَِّة. ورجالن أْعجماِن وقوٌم أْعَجموَن الشاعر. واالعجم أيضا: الذى يف لسانه ُعْجَمٌة وإن أفصح اب
مث ينسب إليه فيقال لساٌن أْعَجِميٌّ، وكتاب  وأعاِجُم. قال هللا تعاىل: )ولو نزلناه على بعض االعجمني( ،

أعجمى. وال تقل رجل أعجمى فتنسبه إىل نفسه، إال أن يكون أعجم وأعجمي مبعىن مثل دوار ودوارى، ومجل 
( : كأن قرادى صدره طبعتهما بطني 1ذا إذا ورد ورودا ال ميكن رده. وأما قول الشاعر )قعسر وقعسرى. ه

م يرد به العجم، وإمنا أراد به كتاب رجل أعجم، وهو ملك الروم. واالعجم من من اجلوالن كتاب أعجم. فل
ألن ه ال جُيهر فيها  املوج: الذي ال يتنف س، أي ال ينَضح املاء وال ُيسمع له صوت. وصالة النهار َعْجماُء،

 ابلقراءة. والَعْجُم: العض. وقد عجمت العود
_________ 

 رمى.( هو ابن ميادة، وقيل ملحة اجل1)



(5/1981) 

 

)*( أعجمه ابلضم، إذا عضضته لتعلَم صالبَته من َخَوره. والَعواِجُم: األسنان. وَعَجْمُت عوَده، أي بلوُت أمره 
صالبًة وَكفَّاَك إال انئاًل حني ُتْسأُل ورجٌل ُصْلُب املَْعَجِم، إذا كاَن  وخربُت حاله. وقال: أىب عوُدَك املَْعجوُم إالَّ 

ِة وبقي ٍة على الَسري. وما عجمتك عيىن منذا كذا، أي ما عزيز النفس. و  انقٌة ذات َمْعَجَمٍة، أي ذات مِسٍَن وقو 
ا تعرفه. والثوُر يـَْعجُ  ُم قرنَه، إذا ضرب به الشجرَة يبُلوه. أخَذْتك. ورأيت فالانً فجعَلْت عيين تـَْعُجُمُه كأهنَّ

ُط ابلسواد، مثل التاء عليه نقطتان. يقال: أعجمت احلرف. وَعْجُم السيِف: َهزُُّه للتجرِبة. والَعْجُم: النَـقْ 
والتَـْعجيُم مثله، وال تقل عجمت. ومنه حروف املعجم، وهى احلروف املقطعة الىت خيتص أكثرها ابلنقط من 

 سم، ومعناه حروف اخلط املعجم، كما تقول: مسجد اجلامع وصالةبني سائر حروف اال

(5/1981) 

 

م اجلامع وصالة الساعة االوىل. وانس جيعلون املعجم مبعىن االعجام مصدرا، مثل االوىل، أي مسجد اليو 
ب: خالف قولك أعربته. قال رؤبة املخرج واملدخل، أي من شأن هذه احلروف أن تعجم. وأعجمت الكتا

 ( يريد أن يعربه فيعجمه أي أييت به أعجميا، يعىن يلحن فيه. قال2( : والشعر ال يسطيعه من يظلمه )1)
الفراء: رفعه على املخالفة، النه يريد أن يعربه وال يريد أن يعجمه. وقال االخفش: لوقوعه موقع املرفوع، النه 

فيقع موقع االعجام، فلما وضع قوله فيعجم موضع قوله فيقع رفعه. وأنشد أراد أن يقول يريد أن يعربه 
ْعَجَم عليه الكالم: الفراء: الدار أقوت بعد حمرجنم من معرب فيها ومن معجم وابب م عجم، أي مقفل به. واْستـَ

 استبهم.
_________ 

 ( صوابه: " للحطيئة ".1)
 ذى ال يعلمه زلت به إىل احلضيض قدمه( قبله: الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه ال2)

(5/1982) 

 



قطا عجمجمات أبو عمرو: العجمجمة من النوق: الشديدة، مثل العثمثمة. وأنشد: ابت يبارى ورشات كال
 ( حتت السرى2( حشفا )1)

ا كيَن عن الذكر بذلك. الِعْجِرُم ابلكسر: القصري مع شد   ]عجرم[ ة. والُعجارُِم، ابلضم: الرجل الشديد، ورمبَّ
 والعجرمة ابلكسر: شجرة. والعجرمة، ابلفتح: االسراع.

َقدته. والَعَدُم أيضاً: الفقُر، عدمت الشئ ابلكسر: أعدمه َعَدماً، ابلتحريك على غري قياس، أي فَـ  ]عدم[
ثقلت. وكذلك اجلحد واجلحد، والصلب والصلب، وكذلك العدم، إذا ضممت أوله خففت، وإن فتحت 

 والرشد والرشد، واحلزن واحلزن. قال الشاعر: متهلل بنَـَعْم ِبال ُمتَـَباِعٌد ِسي اِن منه الوفر والعدم
_________ 

 ثة.( يروى " عثمثمات " ابلثاء املثل1)
 ( يف املخطوطة: " خشفا ".2)

(5/1982) 

 

قَر، فهو وقال آخر: ولقد علمُت لَتْأِتنَيَّ َعِشيٌَّة ما بعدها خوٌف َعَليَّ وال َعَدُم وأْعَدَمُه هللا. وأْعَدَم الرجُل: افت
ْعِدُمين صاحٌب غرُي ُمْعِدٌم وَعدمٌي. ويقال: ما يـُْعِدُمين هذا األمر، أي ما يـَْعدوين. قال لبيد: ولقد أغدو وما يُـ 

َبْل يقول: ليس معي أحٌد غري نفسي وفرسي. والِعداِئُم: نوع من الرطب يكون ابملدينة جيئ آخر  طويِل املُْحتـَ
ندم: البقم، ويقال دم االخوين. وقال: أما ودماٍء ماِئراٍت خَتاهُلا على قـُنَِّة الرطب. وعدامة: ماء لبىن جشم. والع

 العزى وابلنسر عندما
الَعْذُم: العضُّ واألكل جبَفاٍء. يقال: فرٌس َعُذوٌم، للذي يـَْعِذُم أبسنانه، أي َيْكِدُم. والَعْذُم: اللوُم واألخذ  م[]عذ

 ابللسان. قال أبو ِخراش.

(5/1983) 

 

ِئُم. قال  واالسم الَعذميَُة، واجلمع الَعذايعود على ذى اجلهل ابحللم والنهى ومل َيُك َفحَّاشاً على اجلاِر ذا َعْذمِ 
 الراجز:

 ( * وَعَذَمُه عن نفسه: دفعه.1َيَظلُّ من جاراُه يف َعذاِئِم )
الَعرِم: املَُسنَّاُة، ال واحَد هلا من لفظها، ويقال واحدها َعرَِمٌة. وَعَرْمُت العظم أْعُرُمُه وأْعرُِمُه َعْرمًا، إذا  ]عرم[



. والُعراُم ابلضم: العراق من العظم والشجر. وتـََعرَّْمُت العظَم: َعَرقْـَتُه. وكذلك َعَرَمِت اإلبُل الشجَر: انَلْت منه
 (2عارٌِم بنيِ  الُعرام ابلضم، أي َشِرٌس. وقد عرم يعرم ويعرم عرامه ابلفتح. وقال ) تـََعرَّقْـُتُه. وصيبٌّ 

_________ 
 ( بعده:1)

 من عنفوان جريه العفاهم * يقال: كان هذا يف عفاهم شبابه، أي يف أوله.
 ( هو شبيب بن الربصاء.2)

(5/1983) 

 

( * أي خبيثاهتا. ويروى: " ذرابت ". والعرم: العارم. واالعرم: الذي فيه 1* دبت عليها عارمات االنبار )
وحي ٌة َعْرماُء. وقطيٌع أْعَرُم بنيِ  الَعَرِم، إذا كاَن ضأانً وِمعًزى. وقال يصف امرأًة سواٌد وبياٌض. وبـَْيُض القطا ُعْرٌم. 

 اعية:ر 
: َحيَّاَكٌة وسط القطيع األْعَرِم * والُعْرَمُة: بياٌض يكون مبَرمَّة الشاة. والَعَرَمُة، ابلتحريك: جُمَْتَمُع رمٍل. والَعَرَمةُ 

ذرى. قال الراجز: يدق معزاء الطريق الفازر دق الدايس عرم اال اندر الُكْدُس الذي مجُِع بعد ما ديس لي
  فزارة. قال بشر بن أيب خازموالعرمية، مصغرة: رملة لبىن

_________ 
 ( قبله:1)

كأهنا من بدن وإيفار * هو من الوفور وهو التمام. ويروى: " واستيفار "، واملعىن واحد. ويروى " وإيغار " من 
 اج أي استوفاه. ويروى ابلقاف من أوقره أي أثقله. راجع مادة )وف ر( منه.أوغر العامل اخلر 

(5/1984) 

 

 . وعرام اجليش: كثرته.مْيََة ماِنٌع َأْرماَحنا ما كان من سحم هبا وصفار والعرموم: اجليش الكثريإن الُعرَ 
الَعْرمَتَُة: مقدَّم األنف، عن يعقوب. يقال: كاَن ذلك على رغم َعْرمَتَِتِه، أي على رغم أنفه. وهى العرتبة  ]عرمت[

 ابلباء، ورمبا جاء ابلثاء، وليس ابلعاىل.
 ( : العود الذي تكون فيه الشماريخ.1بو عبيد: العْرداُم )قال أ ]عردم[
ْنزاُم: االجتماُع. قال هنار بن تـَْوسعة: ومن ُمرْتٍِب َدْعَدْعُت ابلسيف ماَلُه الِعْرَزُم: الشديُد اجملتمُع. واالْعرِ  ]عرزم[



 فذل وقدما كان معرنزم الكرد
 رامِهٌَة، أي ضخمٌة.الفراء: مجٌل ُعراِهٌم مثل ُجراِهٌم، وانقٌة عُ  ]عرهم[

_________ 
 ( والعردم أيضا.1)

(5/1984) 

 

َعَزْمُت على كذا َعْزماً وُعْزماً ابلضم وَعزميًَة وَعزمياً، إذا أردت فعله وقطعت عليه. قال هللا تعاىل: )ومل  ]عزم[
ْعتَـَزْمُت على كذا وَعَزْمُت جنَِد له َعْزماً( أي َصرميَة أمٍر. ويقال أيضاً: َعَزْمُت عليك، مبعىن أقسمت عليك. وا

ملشي. والَعزاِئُم: الُرَقى. األصمعي: الَعْوَزُم: الناقُة املسنَُّة وفيها بقيٌَّة من مبعىًن. واالْعِتزاُم: لزوم القصد يف ا
شباب. والعوزم: العجوز. وأنشد الفراء: لقد غدوت خلق االثواب أمحل عدلني من الرتاب لعوزم وصبية 

 وآب سغاب فآكل والحس
يعوج  الكف والقدم. ورجٌل أْعَسُم بنيِ  الَعَسِم الَعَسُم يف الكف والقدم: أن يَيبَس َمفِصل الُرسغ حىتَّ  ]عسم[

وامرأٌة َعْسماُء. والَعْسُم: الطمُع. يقال: هذا األمر ال يـُْعَسُم فيه، أي ال يُطمع يف مغالبته وقَـْهره. قال الراجز 
(1: ) 

_________ 
 .:( هو العجاج1)

(5/1985) 

 

( * ومالَك يف بين فالٍن َمْعَسٌم، أي مطمٌع. وَعَسَم الرجُل بنفسه وْسَط القوم، 1كالبحر ال يـَْعِسُم فيه عاِسُم )
إذا اقتحمهم حىتَّ خالطهم، غرَي مكرتٍث، يف حرٍب كاَن أو غري حرب. الفراء: الَعْسُم: االكتساُب. وفالٌن 

اْعَتَسْمُتُه، إذا أعطيته ما يطمع منك. واالْعِتساُم: أن تضع الشاُء ل نفَسه فيه. و يـَْعِسُم أي جيتهد يف األمر ويُعم
 وأييَت الراعي فيُـْلقي إىل كل واحدة ولدها.

الَعَشَمُة، ابلتحريك: مثل الَعَشَبِة. يقال: شيٌخ َعَشَمٌة وعجوٌز َعَشَمٌة، أي ِهمٌّ ومِهٌَّة. والَعَشُم: اخلبز  ]عشم[
 (2: نقا بعاجل. والعيشوم: ما هاَج من احلُمَّاض ويبس. وقال )نه عشمة. وعاشماليابس، القطعة م
_________ 



 ( قبله: استسلموا كرها ومل يساملوا وهاهلم منك إايد داهم أي ال يطمع فيه طامع أن يغالبه ويقهره.1)
 ( ذو الرمة.2)
 (5 -صحاح  - 250)

(5/1985) 

 

 واحدة عيشومة.( * ال1* كما تناوح يوم الريح عيشوم )
أبو عمرو: الَعِصيُم: بقي ُة كل شئ وأثره من القطران واخِلضاب وحنوه. والُعْصُم ابلضم مثله. قال  ]عصم[

. والِعْصَمُة: املَْنُع. يقال:  (2االصمعي: مسعت أعرابية تقول جلارهتا: أعطيين عصم حنائك، أي ما سلت منه )
 و عاصٍم: كنية الَسويِق. وأمَّا قول الراجز:َعَصَمُة الطعاُم، أي منَعه من اجلوع. وأب

ُأْرِجَد رأُس شيخٍة َعْيصوِم * فيقال: هي االكول. ومنهم من يرويه ابلضاد معجمة. والعصمة: احلفظ. يقال: 
 ه، إذا امتنعَت بُلْطفه من املعصية. وَعَصَم يـَْعِصُم َعْصماً: اكتسَب. وقولَعَصْمُتُه فانـَْعَصَم. واْعَتَصْمُت ابهلل

_________ 
 ( صدره:1)

 للجن ابلليل يف حافاهتا زجل
 ( زاد بعده يف اللسان: " بعد ما اختضبت به ".2)

(5/1986) 

 

تعاىل: )ال عاِصَم اليوَم من أمر هللا( جيوز أن يراد ال َمْعصوَم، أي ال ذا ِعْصَمٍة، فيكون فاعٌل مبعىن مفعوٍل. 
ضفا دواجن قافال أعصامها لبيد: حىت إذا يئس الرماة وأرسلوا غ( القالدة، واجلمع االعصام. قال 1والعصمة )

واملعصم: موضع الِسوار من الساعد. والغراُب األْعَصُم: الذي يف جناِحه ريشٌة بيضاء ألنَّ جناح الطائر مبنزلة 
ي: األْعَصُم اليد له. ويقال: هذا كقوهلم: األبلُق الَعقوُق، وبـَْيُض األنوِق، لكلِ  شئ يعز وجوده. قال االصمع

ذي يف ذراعيه بياض. وقال أبو عبيدة: الذي إبحدى يديه بياٌض. واالسم الُعْصَمُة. من الظباء والوعول: ال
والوعوُل ُعْصٌم. وعنٌز عصماء. وإذا كان إبحدى يدى الفرس بياض قل أو كثر فهو أعصم اليمىن أو اليسرى، 

وإن كان  بوجهه وضح فهو حمجل ذهب عنه العصم. وإن كان بيديه مجيعا فهو أعصم اليدين، إال أن يكون
 بوجهه وضح وإبحدى يديه بياض



_________ 
 ( بكسر العني وضمها.1)

(5/1986) 

 

فهو أعصم، ال يوقع عليه وضح الوجه اسم التحجيل إذا كان البياض بيد واحدة. والعصام: رابط القربة 
 َذلوٍل ُمَرحَِّل ْربَِة أقواٍم جعلُت ِعصاَمها على كاهٍل مين( : وقِ 1وسريها الذي حُتمل به. قال الشاعر أبو كبري )

قال ابن السكيت: أْعَصْمُت القربة: جعلت هلا عصاماً. وأْعَصْمُت فالانً، إذا هيَّأت له يف الرحل أو السرج ما 
. قال يـَْعَتِصُم به لئال يسُقط. وأْعَصَم، إذا تشديد واستمسك بشئ خوفا من أن يصرَعه فرُسه أو راحلته

 ( :2الشاعر )
ْعَصَم به. وأْعَصَم الرجُل بصاحبه: لزِمه. وقوهلم: ما 3اإلْعصاِم )ِكْفُل الفروسِة دائُم  ( * وكذلك اْعَتَصَم به واْستـَ

 ( ؟ هو اسم حاجب النعمان بن املنذر.4وراءك اي عصام )
_________ 

 يح.( يف اللسان: قيل هو المرئ القيس، وقيل: لتأبط شرا، وهو الصح1)
 ( الشعر للجحاف بن حكيم.2)
 أول البيت: ( يف نسخة3)

 والتغلىب على اجلواد غنيمة
 ( هذا من بيت للنابغة الذبياىن وهو قوله: فإىن ال أالم على دخول ولكن ما وراءك اي عصام4)

(5/1987) 

 

وََّدْت ِعصاما وَعلََّمْتُه الَكرَّ ويف املثل: " ُكْن ِعصاِميًّا وال تكن عظامياً "، يريدون به قوله: نـَْفُس ِعصاٍم سَ 
َْتُه َمِلكاً مُهاما والعواصم: بالد قصبتها أنطاكيه  .واإلْقداما وَصريَّ

الَعْضُم: لوح الفدَّان الذي يف رأسه احلديدة. والَعْضُم: اخلشبة اليت يذرَّى هبا الطعام. والَعْضُم: مقبض  ]عضم[
 مة.القوس. والَعْضُم: عسيب البعري، واجلمع أعض

( : كرب، فهو عظيٌم. والُعظاُم ابلضم مثله. وعظم الشئ: أكثره ومعظمه. وقوهلم 1عظم الشئ عظما ) ]عظم[
لتعجب: عظم البطن بطنك، مبعىن عظم، إمنا هو خمفف منقول. وإمنا يكون ذلك فيما كان مدحا أو ذما. يف ا



إىل أوله، وما ال حيسن مل ينقل  وكل ما حسن أن يكون على مذهب نعم وبئس صح ختفيفه ونقل حركة وسطه
 وإن جاز ختفيفه، تقول: حسن الوجه وجهك وحسن

_________ 
 وعظامة.( وزاد يف القاموس: 1)

(5/1987) 

 

الوجه وجهك وحسن الوجه وجهك، وال جيوز أن تقول قد حسن وجهك النه ال يصلح فيه نعم وبئس. وجيوز 
، أي فخَّمه. والتَـْعظيُم: التبجيُل. األمَر وَعظَّمهأن ختففه فتقول قد حسن وجهك فقس عليه. وأعظم 

واْستَـْعَظمه: عدَّه عظيماً. واستعَظَم وتـََعظََّم: تكرب. واالسم الُعظُم. وَتعاَظَمُه أمُر كذا. وتقول: أصابنا مطر ال 
ُة: كالوسادة يتعاظمه شئ، أي ال يعظم عنده شئ. والعظيمة واملعظمة: النازِلة الشديدة. واإلعظاَمُة والِعظامَ 

َعظِ ُم هبا املرأة عجيزهتا، وكذلك العظمة ابلضم والعظامة ابلتشديد. والعظمة: الكربايء، وعظمة الذراع أيضاً. تُـ 
 ُمْستَـْغَلظُها. والَعْظُم: واحد الِعظام. وَعْظُم الرحل أيضاً: خشبٌة بال أنساع وال أداة.

ل هو الَومْسَة. والِعْظَلُم: الليل املظلم وهو على ة " نقل "، ويقاالِعْظِلُم: نبٌت ُيصَبُغ به، وهو ابلفارسي ]عظلم[
 التشبيه.

(5/1988) 

 

الَعْقُم والَعْقَمُة ابلفتح: ضرٌب من الوشئ، وكذلك العقمة ابلكسر. والَعقاُم ابلفتح: الَعقيُم، واحلرُب  ]عقم[
ب له هًوى وذو مهٍَّة يف املال وهو ُمَضيَُّع دُة والرجل السيئ اخللق. وأنشد أبو عمرو: وأنت َعقاٌم ال ُيصاالشدي

والَعقاُم أيضاً: الداء الذي ال ُيربأ منه، وقياسه الضم إال أن املسموع هو الفتح. واملعاِقُم من اخليل: املفاصُل، 
 ، والركبة معقم، والعرقوب معقم. قال خفاف:واحدها َمْعِقٌم. فالرسغ عند احلافر َمْعِقمٌ 

( * أي ليس برهل. واملعقم أيضاً: عقدٌة يف التنب. وأعَقَم هللا رمَحها فُعِقَمْت، 1م حمنق )شهدت مبدلوك املعاق
ْقُم على ما لزم يسم فاعله، إذا مل تقبل الولد. الكسائي: رَِحٌم َمْعقوَمٌة، أي مسدودٌة ال تلد. ومصدره الَعْقُم والعُ 

 قال أيضاً: ُعِقمت مفاصل يديه ورجليهابلفتح والضم. وكالٌم َعْقِميٌّ وُعْقِميٌّ، أي غامض. وي
_________ 



 ( صدره:1)
 وخيل تنادى ال هوادة بينها:

(5/1988) 

 

إذا يبست. ويف احلديث: " تعقم أصالب املشركني ". ورجل عقيم: ال يولد له. واملُلك عقيٌم، ألن الرجل قد 
شجرًا. ويوم القيامة يوٌم َعقيٌم، ألنه ال يوم  خافه على املُلك. وريٌح َعقيٌم: ال تُلقح سحاابً واليقتل ابنه إذا 

( : ُعِقَم النساُء فما يَِلدَن َشبيَهُه إنَّ النساء مبثِله ُعْقُم 1بعده. وامرأٌة َعقيٌم ونسوٌة ُعُقٌم، وقد ُيسكَّن. وقال )
ملاء، فإن كان عذابً قربْت من املاد احتفرت بئرا صغرية بقدر ما جتد طعم ا( واالْعتقاُم: أن حَتفر البئر، فإذا 2)

 حفرَت بقيَّتها. قال العجاج يصف ثورا:
 (3إذا انتحى معتقما أو جلفا )

_________ 
 ( أبو دهبل، وقيل للحزين الليثى.1)
 ُمتَـَباِعٌد ِسي اِن منه الوفر والعدم( قبله: نزر الكالم من احلياء ختاله ضمنا وليس جبسمه سقم متهلل بنَـَعْم ِبال 2)
 ( قبله:3)

 هبني فوق أنف أذلفا:بسل

(5/1989) 

 

( : وماء آجن اجلمات قـَْفٍر تـََعقَُّم يف جوانبه السباُع أي حتتفر، ويقال ُتردَُّد. وعاَقْمُت فالان، 1وقول الشاعر )
 إذا خاصمته.

: وملا غدت الِعكُم ابلكسر: الِعْدُل ومها ِعْكماِن. والِعْكُم أيضاً: منٌط جتعل فيه املرأة ذخريهتا. قال مزرد ]عكم[
على العكم الذى كان مينع خلطت بصاع االقط صاعني عجوة إىل صاع مسن وسطه  أمي حتىي بناهتا أغرت

يرتيع وعكمت املتاع: شددته. والِعكاُم: اخليط الذي يـُْعَكُم به. وَعَكْمُت البعري: شددت عليه الِعْكَم. 
ُتُه الناقة، أي حلبتها له.وَعَكْمُت الرجَل الِعْكَم، إذا َعَكْمَتُه له، مثل قولك حَ  وأعكمته، أي أعنته على  َلبـْ

 ( *2الَعْكِم. وُعِكَم عنَّا فالٌن َعْكماً، إذا ُصرف عن زايرتنا. وقال )
_________ 



 ( ربيعة بن مقروم الضىب.1)
 ( يف نسخة زايدة " الشاعر أبو كبري اهلذىل ".2)

(5/1989) 

 

نتظاُر. قال أوس: فجاَل ومل يـَْعِكْم أي َمْعِدٍل وَمْصِرٍف. والَعْكُم: اال ( *1* أزهري هل عن َشيبٍة من َمْعِكِم )
. وَعكََّمِت اإلبُل تـَْعكيماً: مسنت  َقَطِع الَغْضراِء َشدٌّ ُمؤاِلُف أي مل ينتظر. يقول: هرب ومل يُكر  وَشيََّع أمره مبُنـْ

 ومحلت شحماً على شحٍم. ورجل معكم، ابلكسر: مكتنز اللحم.
أبو قبيلة، وهو عكرمة بن خصفة ابن قيس عيالن. وقول  لِعْكرَِمُة: األنثى من احلمام. وعكرمة:ا ]عكرم[

 زهري: خذوا حظكم اي آل عكرم واذكروا أواصران والرحم ابلغيب تذكر فحذف اهلاء يف غري نداء ضرورة.
 العالمة والعلم: اجلبل. وأنشد أبو عبيدة جلرير ]علم[

_________ 
 ( بقية البيت:1)

 بنته.:أم ال خلود لبازل متكرم * أراد زهرية ا

(5/1990) 

 

ُم الثوب. والَعَلُم: الراية. وَعلَم الرجل يـَْعَلُم َعَلماً، إذا صار أْعَلَم، ( * والعلم: َعلَ 1إذا قطعن علما بدا علم )
الرجل فَعَلْمُتُه أْعُلُمُه  وهو املشقوق الشفة العليا. واملرأة علماء. وعلمت الشئ أعلمه ِعْلماً: عرفته. وعاَلْمتُ 

كسرا، إذا شققتها. ورجل عالمة، أي ابلضم: غلبته ابلِعلِم. وَعَلْمُت شفته أعلمه علما، مثال كسرته أكسره  
عامل جدا. واهلاء للمبالغة، كأهنم يريدون به داهيًة. واْستَـْعَلمين اخلرب فَأْعَلْمُتُه إايه. وأْعَلَم القصَّار الثوَب، فهو 

ينا ِرابُط ٌم والثوب مْعَلٌم. وأْعَلَم الفارُس: جعل لنفسه عالمة الشجعان، فهو ُمْعِلٌم. قال األخطل: ما زال فُمْعلِ 
 اخليِل ُمْعِلَمًة ويف كليٍب رابط اللؤم والعار قوله " معلمة " بكسر الالم.

_________ 
 ( بعده:1)

 لرتاب عند املعافسة.فهن حبثا كمضالت اخلدم * يعىن الالئى يضيعن خال خيلهن يف ا



(5/1990) 

 

ا للتكثري. ويقال أيضاً تـََعلَّْم يف موضع اْعَلْم. قال عمرو بن معد وعلمته الشئ فتَـَعلََّم، وليس التشديد ههن
يكرب: تـََعلَّْم أنَّ خرَي الناِس ُطرًّا قَتيٌل بني أحجار الُكالِب قال ابن السكيت: تـََعلَّمُت أن  فالان خارج، مبنزلة 

دا خارج مل تقل: قد ت. قال: وإذا قال لك اعلم أن زيدا خارج قلت: قد علمت. وإذا قال تعلم أن زيعلم
تعلمت. وتعامله اجلميع، أي َعِلموه. واألايُم املعلوماُت: عشر من ذى احلجة. وقوهلم: علماء بنو فالن، 

الطريق. والعال ُم ابلضم والتشديد: يريدون على املاء، فيحذفون الالم ختفيفا. واملعلم: األثر يستدل  به على 
َلُم: الركيه الكثري   ة املاء. وقال:احلِنَّاء. والَعيـْ

 ( * والعيلم: التار الناعم. والَعْيالُم: الذكر من الضباع. والعامل: اخللق، واجلمع العوامل.1من العياليم اخلسف )
_________ 

 . والشظر بتمامه:493: 3( اليب نواس يرثى خلفا االمحر، كما يف احليوان 1)
 قليذم من العيامل اخلسف:

(5/1991) 

 

 والعاملون: أصناف اخللق.
: الذكر من الضفادع. والُعْلجوُم: املاء الَغْمُر الكثري. والُعْلجوُم: ظُلمة الليل. والُعْلجوُم من الُعْلجومُ  ]علجم[

 اإلبل: الشديدة. وقال الكاليب: العالجيم شداد االبل وخيارها.
العلقم: شجر مر. ويقال للحنظل ولكل شئ مر: علقم. وعلقمة بن عبدة الشاعر، وهو الفحل،  []علقم

 ى، ومها مجيعا من ربيعة اجلوع. وأما علقمة بن عالثة فهو من بىن جعفر.وعلقمة اخلص
 الُعْلكوُم: الشديدة من اإلبل، مثل العلجوم، الذكر واالنثى فيه سواء. قال لبيد: ]علكم[

 ( * والعالكم: العظام من االبل1ر ابزل علكوم )تسقى احملاج
 الَعمُّ: أخو األب، واجلمع أعمام وعمومة، ]عمم[
_________ 

 ( صدره:1)
 بكرت هبا جرشية مقطورة:



(5/1991) 

 

ٌة وخؤولٌة. ويقامثل  ل: البعولة. يقال: ما كنت عمًّا ولقد َعَمْمَت ُعمومٌة. وبيين وبني فالن ُعموَمٌة، كما يقال أبوَّ
 اي ابن عمِ ي واي بن َعمِ  واي ابن َعمَّ ثالث لغات. وقول أيب النجم:

ون( أصله عمَّا فحذفت منه األلف ( * أراد َعمَّاُه هباء الندبة. و )عم يتساءل1اي ابنة َعمَّا ال َتلومي واْهَجعي )
( 2 إذا آَد الَعِشيُّ وتَنادى الَعم  )يف االستفهام. والَعمُّ: مجاعٌة من الناس. قال املرقش: والَعْدَو بني اجملِلَسنْيِ 

واملعم املخول: الكثري االعمام واألخوال والكرميهم، وقد يكسران. وتقول: مها ابنا َعمٍ ، وال تقل مها ابنا خاٍل. 
ذته عمًّا. وتـََعمَّْمُتهُ  ، إذا دعوته عما. عن وتقول: مها ابنا خالٍة، وال تقل مها ابنا َعمٍَّة. واْستَـْعَمْمُتُه َعمًّا، أي اختَّ

 أىب زيد.
_________ 

 ( بعده:1)
 ال تسمعيىن منك لوما وامسعي

 ( قبله: ال يبعد هللا التلبب والغارات إذ قال اخلميس نعم2)

(5/1992) 

 

َم الرجل: سوِ َد، ألنَّ الَعمائَم تيجان العرب، كما قيل والع مامة: واحدة العمائم. وعممته: ألبسته الِعمامة. وُعمِ 
 الَعَجِم تـُو َِج. واعتمَّ ابلعمامِة وتـََعمََّم هبا مبعىًن. وفالن حسن الِعمَِّة، أي حسن االعِتماِم. واعتم النبت: يف

م. وشئ َعميٌم، أي اتمٌّ، واجلمع ُعُمٌم مثل سرير وسرر، ورغيف اكتهل. ويقال للشاب إذا طال: قد اعت
متام جسمه وشبابه وماله. ويف حديث عروة بن الزبري حني ورغف. ويقال: استوى فالن على ُعُمِمِه، يريدون به 

( 1ذكر أحيحة بن اجلالح وقول أخواله فيه: " كنا أهل مثه ورمه، حىت استوى على عممه "، وقد يشدد )
دواج. وخنلة عميمة. وخنيل عم، إذا كانت طوااًل. وامرأٌة َعميمٌة: اتمَّة القوام واخللق. والَعميُم: يبيُس لالز 

 ى. وهو من عميِمهم أي صميمهم.الُبهم
_________ 

 ( فيقال: " عممه ".1)

(5/1992) 



 

( : وإن عرارا إن َيُكْن غرَي واضٍح فإين ِ أحبُّ اجلَْوَن ذا املنِكِب الَعَمِم والعامَُّة: 1عمم، أي اتم. وقال ) وجسم
ي ُة، مثل الُعبِ يَِّة: الِكرْبُ. خالف اخلاصة. وعم الشئ يعم ُعموماً: مشل اجلماعة. يقال: َعمَُّهْم ابلعطي   ة. والُعمِ 

قون. قال لبيد: لكيال يكوَن الَسْنَدِريُّ َنديَديت وأْجَعَل أقواما عموما عماعما أي والَعماِعُم: اجلماعات املتفر ِ 
أجعل أقواماً جمتمعني فرقاً. وهذا كما قال أبو قيس بن االسلت: مث جتلت ولنا غاية من بني مجع غري مجاع 

أيهلك ُمْعَتمٌّ وزيٌد ومل أُقْم على وعمم اللنب: أرغى، كأنَّ رغوته شب هْت ابلِعمامِة. ومعتم: اسم رجل. قال عروة: 
َنَدٍب يوماً ويل نـَْفُس خُمِْطِر واملَُعمَُّم من اخليل وغريها: الذي ابيضَّ أذانه ومنبُت انصيته وما حوهلا، دون سائر 

 ها بياض.جسده. وكذلك شاة معممة: يف هامت
_________ 

 ( عمرو بن شأس.1)

(5/1993) 

 

 سبة إىل عمٍ  َعَمِويٌّ، كأنه منسوٌب إىل عمى. قاله االخفش.والن
الَعَنُم: شجٌر لنيُّ األغصان، يشبَّه به بناُن اجلواري. وقال أبو عبيدة: هو أطراف اخلر وب الشامي.  ]عنم[

رَْخٍص كأن بَنانَُه َعَنٌم  فِل ابلَعنِم املَسوِك وينشد قول النابغة: مبَُخضَّبٍ وقال: فلم أمسْع مبُْرِضَعٍة أمالْت هَلاَة الط
 على أغصانه مل يـُْعَقِد فهذا يدلُّ على أنه نبٌت ال دوٌد. وبناٌن معنم، أي خمضوب.

لضم: دويبٌَّة صغريٌة الَعْوُم: السباحُة. يقال: الَعْوُم ال يـُْنسى. وسري اإلبل والسفينة َعْوٌم أيضاً. والعوَمُة اب ]عوم[
ُمَدْمَلَكٌة، واجلمع ُعَوٌم أيضا. قال الراجز يصف انقته: قد ترد النهى تنزى  تسبح يف املاء، كأهنا فصٌّ أسود

 -صحاح  - 251عومه فتستبيح ماءه فتلهمه حىت يعود دحضا تشممه والعام: السنة. يقال: سنون عوم، )
5) 

(5/1993) 

 

 ( :1بينهم شغل شاغل. قال العجاج )وهو توكيد لالول كما تقول: 
( * وهو يف التقدير مجع عائم، إال أنه ال يفرد ابلذكر النه ليس ابسم، وإمنا هو 2من مر أعوام السنني العوم )

. وعاومت النخلة، أي محلت سنًة ومل حتمل توكيد. ونبت عاِميٌّ، أي ايبٌس أتى عليه عام. وعائم: صنم كان هلم



َوَمًة، كما تقول مشاهرًة. ويقال: املُعاَوَمة املنهيُّ عنها: أن تبيع زرع عامَك أو مثر خنلك أو سنًة. وعاَمَلُه معا
نْيِ شجرك لعامني أو ثالثة. وقوهلم: لقيُته ذات الَعومِي، وذلك إذا لقيته بني األعوام، كما يقال: لقيته ذات الُزمَ 

 وذات مرة. والعوام: ابلتشديد: اسم رجل.
_________ 

 ال ابن برى: صواب إنشاده: " ومر أعوام ".( ق1)
 ( قبله:2)

 كأهنا بعد رايح االجنم * وبعده:
 تراجع النفس بوحى معجم:

(5/1994) 

 

)*( والعوام: الفرس السابح يف جريه. والتَـْعومُي: وضع احلصد قُبضًة قُبضًة، فإذا اجتمع فهي عاَمٌة، واجلمع 
 ب يف املاء. والعاَمُة: كور العمامة. وقال:عاٌم. والعاَمُة أيضاً: الطوف الذي يُرك

 وعامة عومها يف اهلامة
َهُم من ]عهم[ النوق: السريعة. قال االعشى: وكور عالىف وقطع ومنرق ووجناء مرقال اهلواجر جئهم  الَعيـْ

 والعيهم: الشديد. وعيهم: موضع. والعيهمان: الرجل الذى ال يدجل ينام على ظهر الطريق. وقال:
 العيهمان الراقداوقد أثري 

ًة، فهو َعْيماٌن، وامرأٌة َعْيمى. وأعاَمُه هللا: تركه بغري الَعْيَمُة: شهوة اللنب. وقد عاَم الرجُل يعيُم ويَعاُم َعْيمَ  ]عيم[
ا قيل:  لنب. قال ابن السكيت: إذا اشتهى الرجل اللنب قيل: قد اشتهى فالٌن اللنب، فإذا أفرطت شهوته جدًّ

 . قال: وكذلك القرم إىل اللحم والوحم.قد عاَم إىل اللنب

(5/1994) 

 

 والعيَمُة، ابلكسر: خيار املال. واعتام الرجل، إذا أخذ العيَمَة. ورجٌل َعْيماُن أمياُن: ذهبت إبله وماتت امرأته.
 فصل الغني

م غري مستقل محض بالد فل وغتم جنالَغْتُم: شدَّة احلر الذي يكاد أيخذ ابلنفس. قال الراجز: حرقها  ]غتم[
قوله " غري مستقل " أي غري مرتفع لثبات احلر املنسوب إليه، وإمنا يشتد احلر عند طلوع الشعرى الىت يف 



 اجلوزاء. والغتمة: العجمة. واألْغَتُم: الذي ال يُفصح شيئاً، واجلمع غتم. ورجل غتمى.
 ( :1ه. وقال )األْغَثُم: الَشَعُر الذي غلب بياُضه سوادَ  ]غثم[

 ( *2ا تـََرْي شيبا عالىن أغثمه )إمَّ 
_________ 

 ( يف اللسان: " قال رجل من فزارة ".1)
 ( بعده:2)

 هلزم خدى به ملهزمه:

(5/1995) 

 

: َغَثْمُت له َغْثماً، إذا دفعت إليه دفعه من املال جيدٌة. والَغثيَمُة: طعاٌم  والغثمة: شبيهة ابلُوْرقة. األصمعي 
 يـُتََّخُذ وجيعل فيه جراد.

ن املال َغْذماً، مثل َغَثْمُت. قال شقراُن موىل سالمان من قضاعة: ثِقاِل اجِلفاِن واحلُلوِم غذمت له م ]غدم[
ٍة.  رَحاُهُم رحى املاِء يكتالون كياًل َغَذْمَذما يعين جزافاً. وتكريره يدلُّ على التكثري. والَغْذُم: األكُل جبفاٍء وشدَّ

ثري األكل. واْغَتَذَم الفصيل ما يف ضرع أمِ ه، أي شرب كل شئ، إذا كان كوقد َغِذَمُه ابلكسر. وهو يتغذم  
 مجيع ما فيه. والغذامة ابلضم: شئ من اللنب. والغذم ابلتحريك: نبت. قال القطامى:

 ( * والغذمية: االرض تنبت الَغَذَم. يقال: حلُّوا يف غذمية منكرة.1يف عثعت ينبت احلوذان والغذما )
_________ 

 : نسخة أول البيت( يف1)
 كأهنا بيضة غراء خدهلا:
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غذرمت الشئ وغذمرته، إذا بعته ُجزافاً. وكيٌل ُغذارٌِم، أي ُجزاٌف. قال أبو جندب اهلذيل : فلهَف ابنِة  ]غذرم[
 مثل الغذامر.ال  تصيبه فتوِفَيُه ابلصاِع َكْياًل ُغذارِما قال أبو عبيد: الُغذارُِم: الكثري من املاء، اجملنوِن أ
ابن االعرايب: الغرام: الشر الدائم والعذاب. قال بشر: ويوم النسار ويوم اجلفار كاان عذااب وكاان غراما  ]غرم[

وقال االعشى: إن يعاقب يكن غراما وإن يعط جزيال فإنه ال يباىل وقوله تعاىل: )إن عذاهبا كان غراما( قال أبو 



ابحلب حبِ  النساء. ومنه قوهلم: رجٌل ُمْغَرُم من الُغْرِم ومنه رجٌل ُمْغَرٌم عبيدة: أي هالكاً ولزاماً هلم. قال: 
والَدْين. والَغراُم: الَولوُع وقد أغرم ابلشئ أي أولع به. والَغرمُي: الذي عليه الَدْيُن. يقال: خذ من َغرمِي السوء ما 

 سنح. وقد يكون الغرمي
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 الكتاب: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية
 هـ(393املؤلف: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف: 

 حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار
 بريوت -الناشر: دار العلم للماليني 

 م 1987 - هـ 1407بعة الطبعة: الرا
 6عدد األجزاء: 

 تاب موافق للمطبوع، وهو مذيل حبواشي احملقق[]ترقيم الك

أان وَغرَّْمُتُه  أيضا الذي له الَدْيُن. قال كثري: َقضى ُكلَّ ذي َدْيٍن فَوىفَّ َغرميَُه وَعزَُّه مَمْطول ُمَعىنًّ َغرميُها وأْغَرْمُتهُ 
. والَغراَمُة: ما يلزم  لدية.أداؤه وكذلك املَْغَرُم والعزم. وقد عرم الرجل ا مبعىنًّ

الَغَسُم مثل الَغَسِق، وهو الظلمة. وَغَسُم الليُل، إذا أظلم، عن األصمعي. وقال النضر: الَغَسُم:  ]غسم[
من ( 1 حىتَّ إذا َدَمَسْت ذاُت الِعشاء أبْسداٍف )اختالط الظُلمة. وأنشد لساعدة ابن جؤية: فَظلَّ يـَْرقـُُبهُ 

 الغسم
الَغْشُم: الظلم. واحلرب َغشوُم، ألهنا تنال غري اجلاين. وامِلْغَشُم والَغَشْمَشُم: الذي يركب رأسه ال يثنيه  ]غشم[



 شئ عما يريد ويهوى، من شجاعته. قال أبو كبري
_________ 

 ( يف اللسان. يروى:1)
 ناء من الغسم * قال: يعىن ظلمة الليل.ذات االصيل أبث

(5/1996) 

 

 (1* ولقد سريت على الظالم مبغشم )
يقال حبر غطم، مثال هجف. ومجع ِغَطمٌّ. ورجٌل ِغَطمٌّ: واسع  الِغَطمُّ: البحر العظيم الكثري املاء. ]غطم[
 اخللق.
َمِة الُغالُم معروف، وتصغريه ُغَليِ ٌم، واجلمع ِغْلَمٌة وِغْلماٌن. واستغنوا بِغلَمٍة عن أْغِلَمٍة. وتصغري الِغلْ  ]غلم[

الوا أصيبية يف تصغري صبية. وبعضهم ُأَغْيِلَمٌة على غري مكربه، كأهنم صغروا أغلمة وإن كانوا مل يقولوه، كما ق
 ( يصف فرسا:2يقول غليمة على القياس. ويقال: غالم بنيِ  الغُلوَمِة والُغلوِميَِّة. واألنثى ُغالَمٌة. وقال )

 ( *3هتان هلا الغالمة والغالم )
_________ 

 ( يف نسخة بقية البيت:1)
 جلد من الفتيان غري مهبل * ويروى: " مثقل ".

 ن غلفاء اهلجيمى.( أوس ب2)
 ( قبله: أعان على مراس احلرب زغف مضاعفة هلا حلق تؤام =3)
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َلُم: اجلارية البعري ابلكسر ُغْلَمًة واْغتَـَلَم، إذا هاج من ذلك. وال والغُلمة ابلضم: شهوة الِضراب. وقد َغِلمَ  َغيـْ
َلُم: الذكر من  السالحف. والغيلم يف شعر عنرتة: املُْغَتِلَمُة. والَغيـْ

 ( * موضع. والغليم ابلتشديد: الشديد الغلمة.1وأهلها ابلغيلم )
 احللْق. وَغَلَصَمُه، أي قطع غلصمته. الَغْلَصَمُة: رأس احللقوم، وهو املوضع الناتئ يف ]غلصم[

ول منه َغمَُّه فاْغتمَّ. وَغَمْمُت احلمار وغريه، إذا ألقمت فمه ومنخريه الغمامة د الُغموم. تقالَغمُّ: واح ]غمم[



 ابلكسر، وهي كالكعام، واجلمع الغمائم.
_________ 

 ها يهان هلا الغالمة والغالم* = ومطرد الكعوب ومشريف من االوىل مضاربه حسام ومركضة صرحيى أبو 
 قد تربع أهلنا بعنيزتني وأهلها ابلغيلم( بيت عنرتة: كيف املزار و 1)

(5/1997) 

 

ته، إذا غطيته فانعم. قال أوس يرثى ابنه شرحيا: على حني أن جد الذكاء وأدركت قرحية حسى من شريح وغمم
( والغمة: الكربة. قال العجاج: بل لو َشِهْدَت الناس إذ ُتُكمُّوا بُغمٍَّة لو مل تفرج غموا يقال: أمٌر 1مغمم )

عليكم ُغمًَّة( قال أبو عبيد: جمازها ظلمٌة وضيق وهمٌّ.  ة، أي مبهٌم ملتبٌس. قال تعاىل: )مثَّ ال َيُكْن أمرُكمغمَّ 
والُغمَُّة أيضاً: قعر الِنْحي وغريه. وَغمَّ يومنا ابلفتح فهو يوٌم َغمٌّ، إذا كان أيخذ ابلنفس من شدَّة احلر. وأَغمَّ 

عبيد عن أيب زيد: ليلٌة َغمَّى ٌة، وِصَف ابملصدر، كما تقول: ماٌء َغْوٌر. وحكى أبو يومنا مثله. وليلٌة َغمٌّ، أي غامَّ 
ابلفتح أيضا، مثل كسلى. وليلٌة َغمٌَّة، إذا كان على السماء غمى مثال رمى. ويوم غم. وغم عليه اخلرب، على 

 ما مل يسم  فاعله، أي استعجَم، مثل أغمى.
_________ 

 ى قبل ذلك طاميا من الشعراء كل عود ومفحم( قبله: وقدر رام حبر 1)
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ويقال أيضا: ُغمَّ اهلالل على الناس، إذا سرته عنهم غيٌم أو غريه فلم يـَُر. ويقال: ُصْمنا للُغمَّى. وحكى )*( 
هالهلا أو  ابن السكيت عن الفراء: ُصْمنا للَغمَّى وللُغمَّى، ابلفتح والضم مجيعاً. قال الراجز: ليلُة ُغمَّى طامس

ْعالِء ابلفتح واملد . والَغمام: السحاب، الواحدة َغماَمٌة. وقد أَغمَِّت غلتها ومكره إيغاهلا وُصمنا للَغمَّاِء، على فَـ 
السماء، أي تـََغيََّمْت. والَغَمُم: أن يسيل الَشَعُر حىتَّ تضيق اجلبهُة أو القفا. ورجٌل أغم وجبهة غماء. قال هدبة 

ه الغماء من نواصي اخليل، كحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس أبنزعا وتكر بن اخلشرم: فال تن
وهي املُفِرطة يف كثرة الشعر. والَغميُم: الَغميُس، وهو الكأل حتت اليبيس. والَغميُم: لبني يسخن حىت يغلظ. 

بطال يف القتال. والتغمغم: وكراع الغميم: موضع ابحلجاز. والغمغمة: أصوات الثريان عند الذعر، وأصوات األ
 الكالم ال يبني.
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الَغَنُم: اسٌم مؤنث موضوع للجنس، يقع على الذكور وعلى االانث، وعليهما مجيعا. وإذا صغرهتا  []غنم
أحلقتها اهلاء فقلت غنيمة، ألن أمساء اجلموع اليت ال واحد هلا من لفظها إذا كانت لغري اآلدميني فالتأنيث هلا 

اش إذا كان يليه " من الغنم "، الن العدد . يقال: له مخس من الغنم ذكور، فتؤنث العدد، وإن عنيت الكبالزمٌ 
يف تذكريه وأتنيثه على اللفظ ال على املعىن. واالبل كالغنم يف مجيع ما ذكرانه. واملغنم والَغنيَمُة مبعىًن، يقال: 

ذا نف لته. واْغتَـَنَمُه ، أي غايتك والذي تـَتَـَغنََّمُه. وَغنَّْمُتُه تـَْغنيماً، إَغِنَم القوم ُغْنماً ابلضم. وُغناماَك أن تفعل كذا
 وتغنمه: عده غنيمة. وغنام: اسم بعري. وقال:

 ( *1اي صاح ما أصرب ظهر غنام )
_________ 

 .( يف نسخة بعد الشطر املذكور: خشيت أن تظهر فيه أورام من عولكني غلبا ابالبالم وتقدم يف )علك( 1)
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 ابلتسكني: أبو حى من تغلب، وهو غنم بن تغلب بن وائل. وغنم
الَغْيُم: السحاب. وقد غاَمِت السماء، وأغاَمْت، وأْغَيَمْت، وَغيََّمْت، وتـََغيََّمْت، كله مبعىًن. وأْغَيَم القوُم:  ]غيم[

أفاق غيمها اجملهود دلو هلا تعود حىت أصاهبم َغْيٌم. أبو عمرو: الَغْيُم العطش وحر اجلوف. وأنشد: مازالت ال
( : فظل ْت َصوافَن ُخْزَر العيوِن إىل الشمس من رهبٍة 1يقال منه: غام يَغيُم، فهو َغْيماُن وامرأٌة َغْيمى. وقال )

 أن تغيما
 فصل الفاء

 زهري ل مفام ومفام. قالأفَأْمُت الَرْحَل والَقَتَب، إذا َوسَّعتُه وزدَت فيه وفَأ ْمُتُه تـَْفئيماً مثله. ورح ]فأم[
_________ 

 ( ربيعة بن مقروم الضىب يصف أتنا.1)
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( * ويقال للبعري إذا امتأل شحماً. قد فئم حاركه، وهو مفأم. ابن االعرايب: 1* على كل قيىن قشيب ومفأم )
صى تفأمه والفئام: فأم البعرُي، إذا مأل فاه من العشب. قال الراجز: ظلت برمل عاجل تسنمه يف صليان ون

من لفظه. والعامة تقول فيام بال مهز. والفئاُم أيضاً: ِوطاٌء يكون للَمشاِجِر اجلماعة من الناس، ال واحد له 
 واهلوادج، ومجعه فؤم على فعل، مثل محار ومحر. قال لبيد: وأْرَبُد فارُس اهلَْيجا إذا ما تقعرت املشاجر ابلفئام

 ( :2) مثل هَنٍْر وهَنٍَر. وقال دة َفْحَمٌة، وقد حير كالَفْحُم معروف، الواح ]فحم[
 ( *3قد قاتلوا لو ينفخون يف فحم )

_________ 
 ( صدره:1)

 خرجن من السوابن مث جز عنه
 ( االغلب العجلى.2)
 ( قبله:3)

 هل غري غار هد غارا فاهندم * =
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مثل الفحيم تغشى املطانب واملنكبا وفحمة ( : وإذ هي سوداء 1ويقال للفحم فحيم. وأنشد أبو عبيدة )
يل سوادًا. ظُْلَمُتُه. يقال: أْفِحموا من الليل، أي ال تسريوا يف أول َفْحَمِتِه، وهي أشدُّ اللالعشاء أيضاً: 

ْفَحُم والتَـْفحيُم مثله. وشعٌر فاِحٌم، أي أسود. وَفحََّم َوْجَهُه تـَْفحيماً: سوَّده. الكسائي: َفَحَم الصيبُّ ابلفتح يَـ 
ُه ُفحوماً وُفحامًا، إذا بكى حىتَّ ينقطع صوته. وكل مته حىتَّ أْفَحْمُتُه، إذا أْسكتَّه يف خصومٍة أو غريها. وأْفَحْمتُ 

ْفَحماً ال يقول الشعر. يقال: هاجينا كم فما أفحمناكم. وثغا الكبس حىتَّ َفَحَم، أي صارت يف أي وجدته مُ 
 صوته حبوحة.

 ، أي َضُخَم. ورجٌل َفْخٌم، أي عظيم القدر.ابلضم َفخاَمةً َفُخَم الرجل  ]فخم[
_________ 

 * = أي هل غري جيش لقى جيشا فهزمه. يعىن أن قومه هزموا بىن متيم. وبعده:
 وصربوا لو صربوا على أمم

 ( المرئ القيس.1)
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 والتفخيم: التعظيم. وتفخيم احلرف: خالف إمالته. ومنطق فحم، أي جزل
ٌر ُمشبٌع. والِفداُم: ثوب مفدم ساكنة الفاء، إذا كان مصبوغاً حبمرٍة مشبعاً. وِصبٌغ ُمْفَدٌم أيضاً، أي خاث []فدم

ما يوضع يف فم اإلبريق ليصفى به ما فيه. والفدام، ابلفتح والتشديد مثله، وكذلك اخِلرقُة اليت يشد هبا اجملوسى 
عنابه ما قطفا يريد صاحب فدامة. تقول منه: َفدَّمُت اآلنية فمه. قال العجاج: كأن ذا فدامة منطفا قطف من أ

األابريق والِدانن. ويقال أيضاً: َفَدْمُت على فيه ابلِفداِم َفْدماً، إذا غطَّيَت. ومنه رجٌل َفْدٌم، تـَْفدمياً. واملَُفدَّماُت: 
 أي عِييٌّ ثقيٌل، بنيِ  الَفداَمِة والُفدوَمِة.

 َسُن مع ِعظٍم. قال ذو الرمة:عجمًة من الرجال: احلالَفْدَغُم ابلغني م ]فدغم[
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( به احلرُب َشْعشاٍع وأبيَض َفْدَغِم وخدٌّ َفْدَغٌم، أي حسن ممتلى. قال 1إىل كل مشبوح الذراعني تـُتَّقى )
  الربوَد على خدوٍد يـَُزيِ نَّ الَفداِغم ابالسيلالكميت: وأدنني

َلها ليضيق. يقال منه: استفرمت املرأة. وقال )ْرُم: ما تعاجل به املرأة قُـ الَفْرَمُة ابلتسكني والفَ  ]فرم[ ( يصف 2بـْ
 خيال:

( * يقول: من شدة جريها يدخل احلصى يف فروجها. وكتب عبد امللك إىل 3مستفرمات ابحلصى جوافال )
 حلجاج: " اي ابن املستفرمة بعجم الزبيب ". وأفرمت االانء: مالته، بلغة هذيل.ا

_________ 
ض الذراعني حيميها ( قال ابن برى: صواب إنشاده: " هلا كل مشبوح الذراعني " أي هلذه االبل كل عري1)

 ومينعها من االغارة عليها.
 ( امرؤ القيس.2)
 ( قبله:3)

 (5 -صحاح  - 252حيملننا واالسل النواهال )
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عالية شواه كأن  ق يف هذا املوضع: عال فرماء( : موضع. وقال سليك يرثى فرسا له نف1وفرماء، ابلتحريك )
( يقول: علت قوائمه فرماء. وقال ثعلب: ليس يف الكالم فعالء إال أثداء وفرماء. وذكر 2بياض غرته مخار )

الفراء السحناء. ابن كيسان: أما الثأداء والسحناء فإمنا حركتا ملكان حرف احللق، كما يسوغ التحريك. 
 القصر.ونظريها اجلمزى يف ابب 

الُفْرزوُم: خشبٌة مدوَّرٌة حيذو عليها احلذَّاء. وأهل املدينة يسمُّوهنا اجلبأة. هكذا قرأته على أىب سعيد.  ]فرزم[
 وحكاه أيضا ابن كيسان عن ثعلب. وهو يف كتاب ابن دريد ابلقاف، وقد سألت عنه ابلبادية فلم يعرف.

_________ 
 ا هو ابلقاف. وكذا يف بيت أنشده.وضع، سهو، وإمن( يف القاموس: وقول اجلوهرى وفرماء م1)
 ( قبله: كأن قوائم النحام ملا حتمل صحبيت أصال حمار2)

(5/2002) 

 

)*( 
 الُفْرطوُم: طرف اخلف  كاملنقار. وخفاف مفرطمة. ]فرطم[
 الفسحم ابلضم: الواسع الصدر، وامليم زائدة. ]فحم[
ال اْنِفصاَم هلا( وتـََفصََّم مثله. َفَصْمُتُه فانـَْفَصَم. قال تعاىل: ) فصم الشئ: كسره من غري أن يبني. تقول: ]فصم[

ا  قال ذو الرم ة يذكر غزااًل يشب هه بُدْمُلِج فضٍة: كأنَّه ُدْمُلٌج من فضٍة نـََبٌه يف ملعٍب من َجواري احلَيِ  َمْفصوُم وإمنَّ
أقلع.  فيكون ابئنا ابثنني. وأفصم املطُر، أينائه إذا انم، ومل يقل مقصوم ابلقاف جعله َمْفصوماً لتثنيه واحن

 وأْفَصَمْت عنه احلمى.
ِفطاُم الصيب : ِفصالُُه عن أم ه. يقال: َفَطَمِت األمُّ ولدها، والصىب فطيم، واجلمع فطم مثل سرير وسرر.  ]فطم[

كل كوماء إذا بلغ حوارها سنة ففطم. وأنشد: من   وفطمت الرجل عن عادته. قال ابن السكيت: انقة فاطم،
 السنام فاطم

(5/2002) 

 

 تشحى مبسْت الذنوب الراذم شدقني يف رأس هلا صالدم قال أبو نصر: فطمت احلبل: قطعته.
الفعم: املمتلئ. يقال: ساعد فـَْعٌم، وقد فـَُعَم ابلضم َفعاَمًة وفعومة. وأفعمت االانء: مالته. وقال:  ]فعم[



َم املسك البيَت: مأله وأفعمت البيَت بريح العود. وأفْـعَ فصبحت والطري مل تكلم جابية طمت بسيل مفعم 
 برحيه. وأفْـَعْمُت الرجل: مالته غضبا.

وجدت فـَْغَمَة الطيِب، أي رحيه. وفـََغَمين الطيُب، إذا سدَّ خياشيَمك. وفـََغَم الورُد وتـََفغََّم، أي تفت ح.  ]فغم[
 وفـََغَمُه، أي قبـََّله. قال األغلب العجلي:

( : وهللا ما يشفى الفؤاد اهلائما نفث الرقى وعقدك 1الراجز ) اِغٍف وفغم * وكذلك املفاغمة. قالبعد مَشيٍم ش
 التمائما

_________ 
 ( هدبة بن خشرم.1)

(5/2003) 

 

)*( وال اللمام دون أن تالئما وال اللزام دون أن تفاغما وال الفغام دون أن تفاقما وتركب القوائم القوائما 
: احلرص. وقد َفِغَم بكذا ابلكسر: أوِلَع به وَحَرص عليه. وقال األعشى: تـَُؤمُّ ِدايَر بين عاِمٍر والفغم ابلتحريك

 .ُم وكلٌب فغم على الصيدوأنَت آبِل َعقيٍل َفغِ 
الفقم ابلضم: اللحى. ويف احلديث: " من حفظ ما بني فقمية " أي ما بني حلييه. والفقم ابلتحريك: أن  ]فقم[

السفلى فال تقع على العليا. والرجُل أفْـَقُم. واألفْـَقُم من األمور: األعوج. والَفَقُم أيضاً: االمتالُء. تتقدَّم الثنااي 
 ريد. وتفاقم األمر، أي َعظَُم. واملُفاَقَمُة: الِبضاُع. وقال:اب من املاء حىت فقم. عن ابن ديقال: أص

 ليهم فقمى، مثل هذيل، وهم نسأة الشهور.وال الفغام دون أن تفاقما * وفقيم: حى من كنانة، والنسبة إ

(5/2003) 

 

َلُم من الرجال: العظيم. وأنشد لربيق اهلذىل: وحيمى املضاف إذا ما َدعا إذا فـَرَّ ذو اللمة  ]فلم[ أبو عبيد: الَفيـْ
َلمُ  َلٌم، أي واسعٌة. ويقال: الَفيـْ م  الرجل العظيالفيلم ويف ذكر الدجال: " رأيته فيلمانيا ". ابن السكيت: بئٌر فـَيـْ

 اجلم ة. وقال: يـَُفرِ ُق ابلسيف أْقرانه كما فرََّق اللمة الفيلم
 الفلقم: الواسع. ]فلقم[

( ، فعوض منها امليم. فإذا 1الفم أصله فوه، نقصت منه اهلاء فلم حتتمل الواو االعراب لسكوهنا ) ]فم[
إذا نسبت إليه قلت َفميٌّ وإن شئت ال أْفماٌء. فصغَّرت أو مجعت رددته إىل أصله وقلت فـَُوْيٌه وأْفواٌه، وال يق



فموى، جتمع بني العوض وبني احلرف الذي عوِ ض منه، كما قالوا يف التثنية َفَمواِن. وإمنا أجازوا ذلك الن 
 هناك حرفا آخر

_________ 
 ا.( قال يف املختار: قال يف ف وه: إن امليم عوض عن اهلاء ال عن الواو. وهو مناقض لقوله هن1)

(5/2004) 

 

حمذوفا كأهنم جعلوا امليم يف هذه احلال عوضا عنها ال عن الواو. وأنشد االخفش: مها نفثا يف يف من فمويهما 
يف كالم على النابح العاوى أشد رجام قال: وحق هذا أن يكون مجاعة، الن كل شيئني من شيئني مجاعة 

ئ يف الشعر ما ال جيئ يف الكالم. وفيه لغاٌت: يقال العرب، كقوله تعاىل: )فقد صغت قلوبكما( . إال أنه جي
ورأيت فماً ومررُت بفٍم بفتح الفاء على كل حاٍل. ومنهم من يضم الفاء على كلِ  حاٍل، ومنهم من  هذا َفٌم،

 يقول رأيت َفماً، وهذا ُفٌم، ومررت ِبِفٍم. وأما تشديد يكسر الفاء على كلِ  حاٍل، ومنهم من يعربه من مكانني
( قال ابن 1 يعود امللك يف أسطمه )يم فإمنا جيوز يف الشعر كما قال: اي ليتها قد خرجت من فمه حىتامل

 السكيت: ولو قيل من فمه بفتح الفاد جلاز.
 (2طة. وأنشد االخفش )الفوُم: الثوُم: ويف قراءة عبد هللا: )وثوِمها( ويقال: هو احلن ]فوم[

_________ 
 ( أسطم الشئ: وسطه ومعظمه.1)
 ( اليب حمجن الثقفى.2)

(5/2004) 

 

قد كنت أحسبين كأغىَن واحٍد نزل املدينة عن زراعة ُفوم وقال ابن دريد: الفومة: السنبلة. وأنشد: وقال 
ه " غري مشبعة. وقال بعضهم: الفوُم احِلمِ ُص، لغٌة شامي ٌة. ربيئهم ملا رآان بكفه فومة أو فومتان واهلاء يف " بكف

 أيضاً. ري عن فومى، الهنم قد يغريون يف النسب، كما قالوا سهلى ودهرى. والفوم: اخلُبزُ وابئعه فامى، مغ
حممد ويقال فـَوَُّموا لنا، أي اختبزوا. وقال الفراء: هي لغة قدمية. والفيوم من أرض مصر. قتل فيها مروان ابن 

 آخر ملوك بىن أمية.
ما. . وقد اْستَـْفَهَمين الشئ فأفهمته، وفهمته تفهيفهمت الشئ فهما وفهامية: علمته. وفالٌن َفِهمٌ  ]فهم[



 وتفهم الكالَم، إذا َفِهَمُه شيئاً بعد شئ. وفهم: قبيلة.
 فصل القاف

 الَقتاُم: الغباُر. والُقْتَمُة: لوٌن فيه غربة ومحرة ]قتم[

(5/2005) 

 

يِش. وأسوٌد قامِتٌ، وقاتن أيضا ابلنون، حكاه ابن واالقتم: الذى تعلوه الُقْتَمُة. وقد اقَتمَّ اْقِتمامًا. وابٌز أقْـَتُم الر 
 بدال. ومكان قامت االعماق، أي مغرب النواحى.السكيت يف كتاب القلب واال

َثَم له من املال، إذا أعطاه دفعًة من املال جيدة،  ]قثم[ : قـَ مثل قذم وغذم وغثم. وقثم: اسم رجل األصمعي 
 ذا كان كثري العطاء: مائٌح قـَُثٌم. وقال: ماَح البالَد لنا يف أوَِّليَِّتنامعدول عن قامث، وهو املعطى. ويقال للرجل إ

اجلَموُع على ُحسوِد األعادي مائٌح قـَُثُم األصمعي : رجل قـَُثٌم وُقَذٌم، إذا كان ِمعطاًء. أبو عمرو: الُقَثُم والَقثوُم: 
( وقـَُثُم 1أكٌل حيث شاءوا وللُصغراِء أكٌل واْقِتثاُم ) للخري ويقال يف الشر  أيضاً: قـََثَم واقْـتَـَثَم. وأنشد: فللُكرباءِ 

 ن، واالنثىأيضاً: اسٌم للضبعا
_________ 

 ( قبله: =1)

(5/2005) 

 

 َذفاِر. قثام مثل حذام، مسِ يت بذلك لتلطخها جَبْعرِها. ويقال لألَمِة َقثاِم، كما يقال
ابلضم:  مر قحوما: رمى بنفسه فيه من غري روي ة. والُقْحَمةُ شيٌخ َقْحٌم، أي ِهمٌّ مثل َقْحٍل. وَقَحَم يف األ ]قحم[

املْهلكُة. وُقَحُم الطريق: مصاعبه. وللخصومة ُقَحٌم، أي أهنا تقحم بصاحبها على ما ال يريده. والقحمة: السنة 
َم أهل ُقْحَمُة، إذا أصاهبم قحٌط فدخلوا بالد الريف. ويقال أيضاً: أُْقحِ الشديدة. يقال: أصابت األعراب ال

َتَحَم النهَر أيضًا: البادية، على ما مل يسمَّ فاعُله، إذا أجدبوا فدخلوا الري ف. وأْقَحَم فرَسه النهَر فانـَْقَحَم. واقـْ
 تقحيما على وجه، دخله. ويف احلديث: " أْقِحْم اي ابَن سيف هللا ". وَقحََّم الفرس فارسه

_________ 
 ليس هبا هشام يظل كأنه أثناء سرط وفوق جفانه شحم ركام* = ال صبح بطن مكة مقشعرا كأن االرض 



(5/2006) 

 

، أي دخل.  وتـَْقحيُم النفس يف الشئ: إدخاهلا فيه من غري رويَّة. واقْـَتَحَمْتُه )*( إذا رماه. وَقَحَم يف الصف 
أن يكون ابن لبون  عيين: ازدرْته. وقد يكون الذي تـَْقَحُمُه عينك صغريًا فرتفعه فوق سن ه لِعظمه وُحسنه، حنو

احدة، فيُـْقِحُم سنا على سن. قال فتظن ه ِحقًّا أو َجَذعاً. واملُْقَحُم، بفتح احلاء: البعري الذي يرِبُع ويُثين يف سنة و 
 االصمعي: وذلك ال يكون إال البن اهلرمني. واملقحام: الفحل الذي يـَْقَتِحُم الَشول من غري إرسال فيها.

فتح الدال. يقال: َوَرْدُت َمْقَدَم احلاج ، جتعله ظرفاً وهو مصدٌر، أي وقت دوماً وَمْقَدماً بَقِدَم من سفره قُ  ]قدم[
َم، قال هللا تعاىل: )يـَْقُدُم قـَْوَمُه يوم القيامِة فأورَدُهم الناَر( . َمْقَدِم احل اج . وَقَدَم ابلفتح يـَْقُدُم َقْدماً، أي تـََقدًّ

 وتقاَدَم مثله. وأْقَدَم على االمر إقداما. واالقدام: الشجاعة.وقدم الشئ ابلضم قدما فهو َقدمٌي، 

(5/2006) 

 

ل: أْقِدْم. وهو زجٌر للفرس، كأنه يؤمر ابالقدام. ويف حديث املغازى: " إقدم حيزوم " ابلكسر، والصواب ويقا
هي َعرََّدْت إْقداُمها أي  فتح اهلمزة. وأقدمه أيضا وقدمه مبعىًن. قال لبيد: فمضى وَقدَّمها وكانت عادًة منها إذا

َم. قال  َم بني يديه، أي تـََقدًّ موا بني َيَدي هللِا َوَرسوِلِه( . والِقَدُم: خالف احلدوث. تـََقدُّمها. وَقدًّ تعاىل: )ال تـَُقدِ 
مل  ويقال: ِقْدماً كان كذا وكذا، وهو اسٌم من الِقَدِم، ُجِعَل امساً من أمساء الزمان. ومضى ُقُدماً بضم الدال:

ُدماً كأهنا َهَدٌم يف اجلفر منقاض والقدم: يعر ِج ومل ينثِن. وقال يصف امرأًة فاجرة: متضي إذا زُِجَرْت عن َسْوأٍة قُ 
( . قال األخفش: 1واحد االقدام. والَقَدُم أيضاً: السابقُة يف األمر. يقال: لفالن َقَدُم صدٍق، أي أثرٌة حسنٌة )

َم  القدمية، أي خريًا وكان له فيه تـَْقدمٌي. وكذلك الُقْدَمُة ابلضم والتسكني. يقال مشى فالٌن هو التَـْقدمُي، كأنَّه َقدَّ
 تقدم.

_________ 
 ( االثرة، ابلضم: املكرمة.1)

(5/2007) 

 



( : أسراق قد علمت َمَعدٌّ أنَّين َقِدٌم إذا ُكرَِه احلياُض 1قدم بكسر الدال، أي ُمتَـَقِدٌم. وأنشد أبو عمرو ) ورجل
. ويقال: ُضِرَب فركب َمقادميَُه، إذا وقع2) على  ( َجسوُر وامِلْقداُم وامِلْقداَمُة: الرجل الكثري اإلقدام على العدوِ 

َم مبع ىًن، كما يقال استجاب وأجاب. ويف املثل: " استقدمْت رِحاَلُتَك " يعين سرجَك، وجهه. واْستَـْقَدَم وتـََقدًّ
هو جرئ املقدم، بضم امليم وفتح الدال، أي جرئ عند االقدام. ومقدم أي سبق ما كان غريه أحق به. ويقال: 

بكسر الدال،  يلي الصدغ. ويقال أيضا: مشطتها املقدمة،العني بكسر الدال مما يلي األنف، كمؤخِ رها مما 
 أيضاً  وهى ِمشَطٌة. وقواِدُم الطري: مقادمُي ريشه، وهي عشٌر يف كلِ  جناح، الواحدة قاِدَمٌة، وهي الُقدامى

_________ 
 ( جلرير.1)
 ( يف اللسان: " اخلياض " ابخلاء املعجمة.2)

(5/2007) 

 

ُم منه. وقيدوم وقادِ  ُم اإلنسان: رأسُه، واجلمع قواِدُم، وال يكاُد يتكلَّم ابلواحد منه. وقـََيدوُم اجلبل: أنٌف يـَتـََقدَّ
ُم: نقيض املؤخَّر. يقال: ضرب َمُة اجليش بكسر الدال:  كل شئ: مقدمه وصدره. واملَُقدَّ ُمَقدََّم وجهه. ومقدِ 

( : الضاربني التقدمية ابملهندة 1تقدَّموا. قال سيبويه: التاء زائدة. وقال )أوَّله. ومضى القوم التْقُدِميََّة، إذا 
اُم: نقيض وراء2الصفائح ) ، ( ويقدم ابلياء: اسم رجل، وهو يقدم ابن عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار. وُقدَّ

اء ال تلحق الرابعي  يف ومها يؤنَّثان ويصغران ابهلاء: قديدمة ووريئة وقد يدمية أيضا، ومها شاذَّان، ألنَّ اهل
 (3التصغري. وقال )
_________ 

 ( أمية بن أىب الصلب.1)
 ( قبله: ماذا ببدر فالعقنقل من مرازبة جحاجح2)
 ( القطامى.3)

(5/2008) 

 

اُم: القادمون من سفٍر. قال مهلهل: إان ْم إنَّين أرى َغَفالِت اْيدميَُة التجريِب واحلِلُقدَ  لعيِش قبل التجاِرِب والُقدَّ
اِم ويقال: هو امللك. والقادمتان والقادمان: اخللفان 1لنضرب ابلسيوف رؤوسهم ) ( ضرب الُقداِر نَقيعَة الُقدَّ



ٌة بكسر الدال خمفَّفٌة، لغات: ُمْقِدٌم وُمْقِدمَ  رَّة. ويف قادمة الرحل ستاملتقدمان من أخالف الناقة يَلياِن السُ 
َمٌة بفتح الدال مشدَّدة، وقاِدٌم وقاِدَمٌة. وكذلك هذه اللغات كل ها يف آخرة الرحل. وقال: كأن من  ٌم وُمَقدَّ وُمَقدَّ

 ى الالمني، الالم االوىل.آخرها إلقادم خمرم فخذ فارغ املخارم أراد من آخرها إىل القادم، فحذف إحد
خمففة. قال ابن السكيت: وال تقل قدوم ابلتشديد، واجلمع قدم. قال األعشى: أقام  والقدوم: الىت ينحت هبا،

 به شاَهبوُر اجلنو دحولني تضرب فيه القدم ومجع القدم قدائم، مثل قلص وقالئص.
_________ 

 ( يف اللسان: " هامهم ".1)

(5/2008) 

 

 دوم أيضا: اسم موضع.والق
َقَذُم: أسرع. وَقَذْمُت له من املال، مثل ، على القذم ]قذم[ وزن اهلجف: الشديد والقذم أيضا: السريع. وانـْ

 قـََثْمُت. ورجٌل ُقَذٌم، مثل قـَُثم. ورجٌل ِقَذمٌّ مثل خضم ، إذا كان سيِ دًا يعطي الكثري من املال وأيخذ الكثري.
أقرمته فهو ُمْقَرٌم. وكذلك  َذلَُّل، ولكن يكون للفحلة. وقداملُْكَرُم ال حُيمل عليه وال يُ  املُْقَرُم: البعريُ  ]قرم[

الَقْرُم، ومنه قيل للسيِ د قـَْرٌم ُمْقَرٌم تشبيهاً بذلك. وأما الذى يف احلديث " كالبعري االقرم " فلغة جمهولة. والُقْرَمُة 
ُت البعري، أنفه للِسَمِة. تقول منه: قـََرمْ البعري ال تبني، مث جُتمُع على  والُقراَمُة ابلضم: أن تقطَع ُجَلْيَدٌة من أنف

 وهو بعرٌي َمْقروٌم. ويقال أيضاً: قـََرَم الصيبُّ والبُـْهُم قـَْرماً وُقرومًا، وهو أكٌل ضعيٌف يف أوَّل ما أيكل. وتقرم مثله.

(5/2009) 

 

. والَقَرُم ابلتحريك: شدَّة شهوة والقرامة أيضاً: ما التزَق من اخلبز ابلتنُّوِر. وما يف حسِب فالٍن ُقراَمٌة، أي عيبٌ 
َرَمُة. ه. والِقراُم: ِسرٌت فيه رقٌم ونقوٌش. وكذلك امِلْقَرُم وامِلقْ اللحم. وقد َقرِْمُت إىل اللحم ابلكسر، إذا اشَتهيت

ا دوائُر َرْقٍم يف سراِة ِقراِم واْستَـْقَرَم بكُر فالٍن قبل إ انه، أي وقال يصف دارًا: على ظهر جرعاِء العجوز كأهنَّ
 صار قرما.

. وقال أبو عبيدة: الُقْرُدماينُّ ) ]قردم[ ( : قَباٌء حَمُْشوٌّ يتَّخذ 1الُقْرُدماىن مقصوٌر: دواٌء، وهو َكَرْواي، روِمي 
، فارسي  معرَّب. يقال له " َكرْب " ابلرومية أو ابلنبطية. قال لبيد: فخمة ذفراء ترتى ابلعرى قردمانيا للحرب

 وتركا كالبصل



 الفراء: ذهبوا شعاليل بقردمحة، أي تفرقوا. حم[رد]ق
_________ 

 ( قوله القردماىن قباء اخل يعىن ابلضم منسوبة، كما يف القاموس.1)
 (5 -صحاح  - 253)

(5/2009) 

 

 القرشوم: القراد العظيم. ]قرشم[
 الِقْرِطُم: َحبُّ الُعْصُفِر. والُقْرُطُم مثله. ]قرطم[
، وتساملَُقْرَقُم: ا ]قرقم[ ل ميه الفرس " شريزده ". ويقال: قرقمت الصيبَّ، إذا أسأَت ِغذاءه. قالذي ال يشب 
 الراجز:

 (1مقرقمني وعجوزا مسلقا )
الَقَزُم ابلتحريك: الدانءُة والقماءُة. والَقَزُم: رُذاُل الناس وَسَفلتهم. قال زايد بن منفذ: وهم إذا اخليُل  ]قزم[

نه خليل الميل وال قزم يقال رجٌل قـََزٌم، والذكر واألنثى والواحد واجلمع فيه سواٌء، ألجالوا يف َكواثِِبها فوارُس ا
 يف األصل مصدر. والَقَزُم: أردأ املال. وشاة قزمة. والقزام: اللئام. وقال:

_________ 
 ( قبله:1)

 أشكو إىل هللا عياال دردقا:

(5/2010) 

 

  الوكعه أي زوجوا.أحصنوا أمهم من َعْبِدِهم تلك أفعاُل الِقزامِ 
هو ابلفاء ذكر ابن دريد أن القرزوم ابلقاف مضمومة: لوح االسكاف املدور. وتشبه به كركرة البعري، و  ]قرزم[
 أعلى.

القسم: مصدر قسمت الشئ فانقسم، واملوضع مقسم مثل جملس. ومقسم بكسر امليم: اسم رجل:  ]قسم[
بغائى مقسما أقسمت ال أسأم حىت تسأما فهو اسم غالم  ( : أان القالخ يف1وقول الشاعر القالخ بن حزن )

طحنت طحنا والطحن الدقيق. قال  له كان قد فر منه. والقسم ابلكسر: احلظ والنصيب من اخلري، مثل



ره وينظر فيه كيف يفعل. وأْقَسْمُت: حلفُت، وأصله من الَقساَمِة،  يعقوب: يقال هو يـَْقِسُم أمره َقْسماً، أي يقدِ 
 اُن تـُْقَسُم على االولياء يف الدم.وهي األميْ 

_________ 
 ( السعدى.1)

(5/2010) 

 

والقسم ابلتحريك: اليمني، وكذلك املقسم، وهو الصمدر مثل املخرج. واملقسم أيضا: موضُع الَقَسِم. وقال 
: الوجُه. وقال ابن األعرايب: هو ما ٌن ِمنَّا ومنكم مبُْقَسَمٍة مَتوُر هبا الدماء يعين مبكة. والَقِسَمةُ زهري: فُتْجَمُع أميُْ 

: َكأنَّ داننريًا على َقِسماهِتِم وإن كان بني الوجنتني واألنف، تكسر سيُنها وت فتح. وأنشد حملرز بن مكعرٍب الضيبِ 
( : ويوما توافينا بوجه 1. وفالٌن قسيم الوجه ومقسم الوجه. وقال )قد َشفَّ الوجوَه ِلقاُء والَقساُم: احلسنُ 

 (2أن ظبية تعطو إىل وارق السلم )مقسم ك
_________ 

 مرأته.( كعب بن أرقم اليشكرى يف ا1)
( يروى: " انضر السلم ". وبعده: ويوما تريد مالنا مع ماهلا فإن مل ننلها مل تنمنا ومل تنم تظل كأان يف خصوم 2)

 تقرعي السن من ندممة تسمع جرياين التأىل والقسم فقلت هلا إن ال تناهى فإنىن أخو النكر حىت غرا

(5/2011) 

 

وأما قول عنرتة: وكأنَّ فارََة اتِجٍر بَقسيَمِة سبقْت َعواِرضها إليك من الَفِم فيقال: هو اليمني، ويقال: امرأٌة 
 سن. قال العجاج:حسنُة الوجه، ويقال: موضٌع. ووشى مقسم، أي حم

م. وقال أبو ميمون يصف فرسا: كل طويل ( * يعىن أثر قدمى إبراهيم عليه السال1ورب هذا االثر املقسم )
 وقامسه: حلف له. وقامسه املال، وتقامساه واقتسماه بينهما. الساق حر اخلدين مقسم الوجه هريت الشدقني
قوهم منه( بعد قوله عز وجل: )فإذا حضر القسمة( الهنا يف واالسم القسمه مؤنثة. وإمنا قال هللا تعاىل: )فارز 

فذكر على ذلك. وتقسمهم الدهر فتقسموا، أي فرقهم فتفرقوا. والتقسيم: التفريق. معىن املرياث واملال، 
 قول الشاعر يذكر قدراو 

_________ 



 ( يف نسخة بعده:1)
 من عهد إبراهيم ملا يطسم * وتقدم يف )طسم( .

(5/2011) 

 

 القسم. تقسم ما فيها فإن هي قسمت فذاك وإن أكرت فعن أهلها تكرى قال أبو عمرو: قسمت عمت يف
ياب أول طيها حىت تتكسر وأكرت: نقصت. واستقسم: طلب القسم ابالزالم. والقسامى: الذى يطوى الث

 ( * وقول ذى الرمة:1على طيه. قال رؤية. * طى القسامى برود العصاب )
( * يقول: إىن ظننت أن ال تنقسم حاالت كثرية، يعىن حاالت شبابه، حاال 2وال تقسم شعبا واحدا شعب )

 أمرا واحدا يعىن الكرب والشيب.و 
ا، إذا نفيت الردئ منه. ويقال: ما أصابت االبل منه َمْقَشماً، الَقْشُم: األكل. وَقَشْمُت الطعاَم قشم ]قشم[

 أي مل تصب ما ترعاه. وقشمت اخلوص قشما، إذا شققته لتسفه.
_________ 

 ( قبله:1)
 طاوين جمدول اخلروق االحداب

 ت:( يف نسخة أول البي2)
 ال أحسب الدهر يبلى جدة أبدا:

(5/2012) 

 

والقشم ابلكسر: اجلسم. يقال: أرى صبيَّكم خُمتالًّ قد ذهب ِقْشُمُه، أي حلمه وشحمه. وأنشد ابن االعرايب: 
أو  طبيُخ َأميهٍة دقيُق العظاِم َسيِ ُئ الِقْشِم َأْمَلُط يقول: كانت أمه به حامال وهبا حناز، أي سعال طبيُخ حُناٍز أو

: جدري، فجاءت به ضاواي. والَقَشُم ابلتحريك: الُبسر األبيض الذي يؤكل قبل أن يدرك وهو حلٌو. ويقال
رًا. والُقشاَمُة والُقشاُم: ما بقي على املائدة أصاب النخَل الُقشاُم ابلضم، إذا انتفض قبل أن يصري ما عليه بس

 وحنوها ممَّا ال خري فيه. وقشام يف قول الراجز:
 ( * اسم رجل راع.1يت أىن وقشاما نلتقي )اي ل

الَقْشَعُم من النسور والرجال: املُِسنُّ. وأمُّ َقْشَعٍم. املنيَّة والداهيُة. والقشعمان، مثال الثعلبان  ]قشعم[



 العظيم الذكر من النسور.والعقرابن: 
_________ 

 ( بعده:1)
 وهو على ظهر البعري االورق:

(5/2012) 

 

صََّم. ورجٌل أْقَصُم الثَنيَِّة، إذا كسرَته حىتَّ يبني. تقول: َقَصَمُه فانـَْقَصَم وتـَقَ  الشئ قصما،( 1قصمت ) ]قصم[
إذا كان منكِسرها من النصف، بنيِ  الَقَصِم. يقال: جاءتكم الَقْصماُء، يُْذَهب به إىل أتنيث الثنية. قال ابن 

َعْضباُء: املكسورة القرن الداخل، وهو املُشاش. والقصمة دريد: الَقْصماُء من املعز املكسورة القرِن اخلارج، وال
( ولو عن قصمة السواك ". والقصمة ابلفتح: مرقاة 3( الكسرة. ويف احلديث: " استغنوا )2)بكسر القاف 

الدرجة، مثل القصفة. ورجل قصم: سريُع االنكسار. وُقَصٌم مثال قثٍم: حيطم ما َلقي. والَقصيَمُة: رملٌة تنبت 
 (4واجلمع قصيم. وقال ) الغضى،

_________ 
 ( قصم يقصم قصما من ابب ضرب.1)
 ( القصمة مثلثة عن القاموس:2)
 ( يف املختار: " استغنوا عن الناس ".3)
 ( لبيد.:4)

(5/2013) 

 

 ( * والقيصوم: نبت. وقال:1حيث استفاض دكادك وقصيم )
 بالد هبا القيصوم والشيخ والغصى

ال: َقِضَمِت الدابة شعريها ابلكسر تـَْقَضُمُه َقْضماً. وما ذقت طراف األسنان. يقالَقْضُم: األكل أب ]قضم[
َقضاماً، أي شيئاً. األصمعي: أخربان ابن أيب طرفة قال: َقِدَم أعرايبٌّ على ابن عمٍ  له مبكة فقال له: إن  هذه بالد 

َلُغ اخَلْضُم ابلَقْضِم ْضُم دون ذلك. وقو جبميع الفم. والقَ َمْقَضٍم، وليست ببالد خَمَْضٍم. واخَلْضُم: أكٌل  هلم: " يـُبـْ
"، أي أن الَشْبعة قد تبلغ ابألكل أبطراف الفم. ومعناه أنَّ الغاية البعيدة قد ُتدرك ابلرِفق. قال الشاعر: تـَبَـلَّْغ 



اجللد  : مجع َقضيٍم، وهوأبخالِق الثياِب جديدها وابلقصم حىت تدرك اخلضم ابلَقْضِم والَقَضُم ابلتحريك
 ب فيه. قال االصمعي: ومنه قول النابغةاألبيض يكت

_________ 
 ( صدره:1)

 وكتيبة االحالف قد ال قيتهم:

(5/2013) 

 

ة. وقد أْقَضْمُتها، أي َعَلفتها كأن جَمَرَّ الراِمساِت ذيوهلا عليه َقضيٌم منقته الَصواِنُع والَقضيُم: شعري الداب
لتحريك، : السيف الذي طال عليه الدهر فتكسَّر حدُّه. ويف مضاربه َقَضٌم ابالَقضيَم. والَقِضُم، بكسر الضاد

 أي تكسٌُّر.
( : وإذا َقَطْمتَـُهُم َقَطْمَت َعالِقماً وقواِضَي الَذيفاِن فيما تـَْقِطُم 1قطم الشئ: عضه وذوقه. وقال ) ]قطم[

هوان للَّحم. وَقِطَم الفحُل ابلكسر، أي والَقَطُم ابلتحريك: شهوة الِضراب وشهوة اللحم. يقال رجٌل َقِطٌم: ش
اه. والقطامى ابلضم: لقب شاعر من تغلب، وامسه عمري اهتاج وأراد الِضراب. وَقِطَم الصقر إىل اللحم: اشته

بن شييم. والقطامى: الصقر، يضم ويفتح. واملقطم ابلتشديد: جبل مبصر. وقطام: اسم امرأة، وأهل احلجاز 
 يبنونه

_________ 
 و وجزة السعدى.( أب1)

(5/2014) 

 

 على الكسر يف كل حال، وأهل جند جيرونه جمرى ما ال ينصرف. وقد ذكرانه يف رقاش من ابب الشني.
 أُْقِعَم الرجل، إذا أصابه داٌء فقتله. وأقْـَعَمْتُه احليَُّة. والَقَعُم، ابلتحريك: ميل يف االنف. ]قعم[
قال للضعيف: َمْقلوُم للكثرة. والُقالَمُة: ما سقط منه. وي( ظفري، وقلمت أظفاري، شد د 1قلمت ) ]قلم[

. والَقَلُم: اجلََلُم. واإلْقليُم: واحد أقاليم األرض الظُفِر وكليُل الظفر. والَقَلُم: الذي يكتب به. والَقَلُم: الَزملَُ 
بعري. وامِلْقَلَمُة: وعاء األقالم. السبعة. والُقالَُّم ابلتشديد. القاقـُلَّى، وهو من احلمض. وامِلْقَلُم: وعاء قضيب ال

 وَمقاملُ الرمح: كعوبه. وأبو قلمون: ضرب من ثياب الروم يتلون للعيون ألواان.



_________ 
 ( قلم ظفره من ابب ضرب.1)

(5/2014) 

 

 القلحم: املسن، وقد ذكرانه يف ابب احلاء، الن امليم زائدة. ]قلحم[
( خمج الدال مجوما 2( يزيدها )1ما )غزيرة. وقال: إن لنا قليذما مهو ابن السكيت: القليذم: البئر ال ]قلذم[

 ويروى: " فصبحت قليذما ".
َتُه، أي بدنَه.  ]قمم[ وفالن حسن الِقمَِّة، والقاَمِة والُقوِميَِّة، الِقمَُّة ابلكسر: قاَمُة الرجل. يقال: ألقى عليه قمَّ

ناس. والِقمَُّة: أعلى الرأس، وأعلى كل شئ. واملقمة: مقمة الَثور وكلِ  مبعىًن. والِقمَُّة والُقماَمُة أيضاً: مَجاعة ال
مَِّة، مث يستعار وفتُحها لغٌة. وَقمَِّت الشاُة من األرض واقْـَتمَّْت، إذا أكلت من امِلقَ ذات ِظْلٍف، يعين شفتيه، 

 فيقال: اقتم
_________ 

 ( يف اللسان: " قذوما ".1)
 ( يف اللسان: " يزيده ".2)

(5/2015) 

 

)*( الرجل ما على اخلوان، إذا أكله كله وَقمَُّه، فهو رجٌل ِمَقمٌّ. وامِلَقمَُّة: امِلكنسُة. وَقَمْمُت البيت: كنسته. 
والُقماَمُة: الكناسة، واجلمع ُقماٌم. األصمعي: يقال ليبيس البـَْقل القميُم. وأَقمَّ الفحُل اإلبَل: ضرهبا كلها حىتَّ 

دَّ الفرُس على احلجِر فـَتَـَقمَّمها، أي تسنَّمها. وتـََقمََّم، أي تتبع القمام يف ت: يقال شَقمَّْت. ابن السكي
الكناسات. وقمقم هللا عصبه، أي مجعه وقـََبضه. والُقْمُقَمُة معروفٌة. قال األصمعي: هو روميٌّ ويف املثل: " 

خبريًا ابألمر. وكذلك قوهلم: " إذا كان  على هذا داَر الُقْمُقُم " أي إىل هذا صار معىن اخَلرَب، يضرب للرجل
على يدي  دار احلديث ". واجلمع َقماِقُم. ويقال َسيِ ٌد قماِقٌم ابلضم، لكثرة خريه. والَقْمقاُم ابلفتح: البحُر. 

 ويقال: وقع يف َقمَقاٍم من األمر. والَقْمقاُم: السيد. والقمقام: العدد الكثري. والقمقمان ابلضم مثله. والقمقام،
 صغار القردان، وضربابلفتح: 



(5/2015) 

 

 من الَقمل شديد التشبُّث أبصول الَشعر، الواحدة قمقامة.
الَقَنَمة ابلتحريك: خبث ريح األدهان والزيت وحنوه. يقال: يدي من الزيت قَِنَمٌة. وقد قـََنَم سقاؤُه  ]قنم[

 ا رومية.قانيُم: األصول، واحدها أُْقنوٌم، وأحسبهابلكسر قـََنماً، أي متَِه. وقنم اجلوز فهو قامب، أي فاسد. واأل
الَقْوُم: الرجال دون النساء، ال واحد له من لفظه. قال زهري: وما أدري وَسوف إخاُل أدري أقـَْوٌم آُل  ]قوم[

ا دخل النسا ء ِحْصٍن أم نساُء وقال تعاىل: " ال يسخر قوٌم من قوٍم( مث قال سبحانه: )وال نساٌء من نساٍء( ورمبَّ
( . قال أبو 1 رجاٌل ونساء. ومجع الَقْوِم أقواٌم، ومجع اجلمع أقاِوُم )فيه على سبيل التَبع، ألن قوم كلِ  نيب  

 ( .2صخر )
_________ 

 ( وزاد يف املختار: " أقائم ".1)
 ( اهلذىل.2)

(5/2016) 

 

ُم َعىن ابلقلب العقل. ابن السكيت: يقال أقامُي فإن يعذر القلُب الَعِشيَُّة يف الِصبا ُفؤاَدَك ال يـَْعِذْرَك فيه األقاوِ 
ؤنث، مثل ويؤنث، ألن أمساء اجلموع اليت ال واحد هلا من لفظها إذا كان لآلدميِ ني يذكر ويوأقاوُم. والَقْوُم يذكَّر 

مل تدخل َرْهٍط ونـََفٍر. قال تعاىل: )وكذَب به قوُمك( فذكر. وقال تعاىل: )َكذ بْت قوُم نوٍح( فأنث. فإن صغ رَت 
 فيها اهلاء، وقلت قومي ورهيط ونفري. وإمنا يلحق التأنيث فعله. وتدخل اهلاء فيما يكون لغري اآلدميني، مثل

مجع التكسري مثل مجال ومساجد وإن ذكر وأنث، فإمنا تريد اجلمع إذا  االبل والغنم، الن التأنيث الزم له. وأما
ماً. والَقْوَمُة: املر ُة الواحدُة. وقاَم أبمر كذا. وقاَم املاُء: مَجََد. ذكرت وتريد اجلماعة إذا أنثت. وقام الرجل ِقيا

 الفراء: قامت السوق: نفقت.( . وقال 1وقاَمِت الدابة: وقـََفت )
_________ 

 زايده من املخطوطة: " من الكالل، وقال اللحياىن: قامت السوق أي كسدت كأهنا وقفت ".( 1)

(5/2016) 

 



موا يف احلرب، أي قاَم بعُضهم لبعض. وأقاَم ابملكان إقاَمًة. واهلاء عوض من ة وغريها. وَتقاوَ وقاومه يف املصارع
عني الفعل، ألن أصله إقواماً. وأقاَمُه من موضعه. وأقاَم الشئ، أي أدامه، من قوله تعاىل: )ويُقيموَن الصَّالَة( . 

كلُّ واحٍد   ، واجلماعة من الناس. وأما املَقاُم واملُقاُم فقد يكونقاَمُة ابلضم: اإلقاَمة. واملَقاَمُة ابلفتح: اجمللسُ واملُ 
منهما مبعىن اإلقامِة وقد يكون مبعىن موضع القيام، النك إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح، وإن جعلته من أقام 

دحرج وهذا  ثة فاملوضع مضموم امليم، النه مشبه ببنات االربعة، حنويقيم فمضموم، الن الفعل إذا جاوز الثال
ال موضع لكم. وقرئ )ال ُمقاَم لكم( ابلضم أي ال إقامة لكم. و  مدخرجنا. وقوله تعاىل: )ال َمقاَم َلُكم( أي

 )َحُسنت ُمْسَتقرًّا وُمقاما( ، أي موضعاً. وقول لبيد:
 ( *1َعَفِت الدايَر حملها فمقامها )

_________ 
 ( عجزه:1)

 مبىن أتبد غوهلا فرجامها:

(5/2017) 

 

يعىن االقامة. والقيمة: واحدة الِقَيِم، وأصله الواو ألنه يقوم مقام الشئ. يقال: قومت السلعة. وأهل مكة 
يقولون: استقمت السلعة، ومها مبعىن. واالستقامة: االعتدال. يقال: استقام له األمر. وقوله تعاىل: )فاْستقيموا 

ا أقْـَوَمُه، شاذٌّ. وقوله فهو َقومٌي، أي ُمسَتقيٌم. وقوهلم: متوجُّه إليه دون اآلهلة. وقومت الشئ إليِه( أي يف ال
تعاىل: )وذلك ديُن الَقيِ َمِة( إمنا أن ثه ألنه أراد امِللَّة احلنيفية. والقواُم: الَعْدُل. قال تعاىل: )وكان بني ذلك َقواما( 

 ( :1طوله. والقومية مثله. وقال ). وقواُم الرجل أيضاً: قاَمُتُه وحسن 
ابلكسر: نظامه وِعماده. يقال: فالٌن ِقواُم أهل بيته وِقياُم أهل  ( * وقوام األمر2م كنت حسن القومية )أاي

 بيته، وهو
_________ 

 ( العجاج.1)
 ( بعده:2)

 صلب القناة سلهب القوسية * وقبلهما:
 (5 -صحاح  - 254إما تريىن اليوم ذا رثيه * )

(5/2017) 



 

هاَء أمواَلُكم اليت َجَعَل هللا َلكم ِقياماً( . وِقواُم األمر أيضا: تعاىل: )وال تـُْؤتوا الُسف الذى يقيم شأهنم: ومنه قوله
 مالكه الذى يقوم به. قال لبيد:
( * وقد يفتح. والقامة: البكرة أبداهتا. وقال: ملا رأيت أهنا القامه وأنين موف 1خذلت وهادية الصوار قوامها )

ُه، وجتمع على قاماٍت  دعامه واجلمع قيم، مثل اترةى السآمه نزعت نزعا زعزع العل وتري. وقامة اإلنسان: قد 
وقيم، مثل اترات وتري. وهو مقصور قيام، وحلقه التغيري الجل حرف العلة. وفارق رحبة ورحااب حيث مل يقولوا 

. وامِلْقَوُم: اخلشبة ِئَمُة: واحدة َقواِئِم الدرحب، كما قالوا قيم وتري. وقائم السيف وقائمته: مقبضه. والقا واب 
 الىت ميسكها احلراث. ابن السكيت: ما فعل قوام كان يعرتى هذه الدابة ابلضم، إذا كان يقوم فال ينبغث.

_________ 
 ( صدره:1)

 أفتلك أم وحشية مسبوعة:

(5/2018) 

 

اء هللا تعاىل. وقرأ عمر رضى هللا الكسائي: الُقواُم: داٌء أيخذ الشاة يف قوائمها تقوم منه. والَقيُّوُم: اسٌم من أمس
 ف.عنه: )احلى القيام( ، وهو لغة. ويوم القيامة معرو 

وأقْـَهَم الرجُل عنك، إذا كرَهك. وأقْـَهَمِت السماُء، أقْـَهَم الرجُل عن الطعام، إذا مل يشتهه، مثل أْقهى.  ]قهم[
 إذا انقشَع الغيُم عنها.

 فصل الكاف
وسحاٌب ُمْكَتِتٌم: ال رعد فيه. وسرٌّ كامِتٌ، أي َمْكتوٌم.  ان، واْكتَـَتْمُتُه أيضاً.( الشئ كتما وكتما1كتمت )  ]كتم[

سر ي: سألته أن َيْكُتَمُه. وكامَتين سرَّه: َكَتَمُه عين. ورجل كتمة،  وُمَكت ٌم ابلتشديد: بولغ يف ِكْتمانِِه. واْسَتْكَتْمُتهُ 
 مثال مهزة، إذا كان يكتم سره.

_________ 
 الشئ من ابب نصر.( كتم 1)

(5/2018) 

 



 ويقال للفرس إذا ضاق َمْنِخُرُه عن نـََفْسه: قد َكَتَم الَربـَْو. قال بشر: كأنَّ َحفيَف َمْنِخرِِه إذا ما َكَتْمَن الَربـَْو كريٌ 
والَكتوُم: القوس َتَم غريه من الدواب نـََفَسه من ضيق خَمرِجه. ُمْسَتعاُر يقول: َمْنِخُرُه واسٌع ال َيْكُتُم الربو إذا كَ 

: َكتوٌم ِطالُع الَكفِ  ال دوَن ِمْلِئها وال َعْجُسها عن موضع الَكفِ  أْفَضال وانقٌة  (1اليت ال شقَّ فيها. وقال )
تم ابلتحريك: نبت خيلط ابلومسة كتوٌم: ال ترغو إذا رُِكَبت. وَخْرٌز َكتيٌم: ال خيرج منه املاء. وسقاٌء َكتيٌم. والك

 ان ابلضم: اسم جبل. وكتامة: قبيلة من الرببر.خيتضب به. وكتم
 ( االمر: صرفه عنه.2أكثم قربَته: مألها. واألْكَثُم: الواسع البطن، ويقال الشبعان. وَكَثَمُه عن ) ]كثم[

_________ 
 ( أوس بن حجر.1)
 ( كثم من ابب ضرب.2)

(5/2019) 

 

 وأكثم: اسم رجل.
ُه َيْكُدُمُه وَيْكِدُمُه. وكذلك إذا أث رت فيه كما َيْكِدُم احلمار. يقال: َكَدمَ   ( : العض  أبدىن الفم،1الَكْدُم ) ]كدم[

( : سقته إايُة الشمِس إالَّ لِثاتِِه ُأِسفَّ فلم تكدم عليه إبمثد ويقال: ما ابلبعري َكَدَمٌة، إذا مل 2)حبديدة. وقال 
ُم ابلتشديد: املعضض. و   الكدامة: بقية كل شئ أكل.يكن به أُثـَْرٌة وال َوْسٌم. واملَُكدَّ

ِكراٌم وُكَرماُء، ونسوٌة َكراِئُم. ويقال: رجٌل َكَرٌم الَكَرُم: ضدُّ اللؤم. وقد َكُرَم الرجل ابلضم فهو َكرمٌي، وقوٌم   ]كرم[
 (3أيضاً، وامرأٌة كرم، ونسوة كرم. وقال )

_________ 
 ( كدمه من ابب نصر وضرب.1)
 ( طرفه بن العبد.2)
 ايده " مرداس بن أدية وقيل سعيد الشيباين ". يف اللسان: " أبو خالد القناىن ".( يف نسخة ز 3)

(5/2019) 

 

( * والكرام ابلضم، مثل الَكرمِي. فإذا أفرط يف الَكَرم قيل ُكرَّاٌم ابلتشديد. 1* فتنبو العني عن كرم عجاف )
ُب، ابلضم، إذا غلبَته فيه. والَكرمُي: الَصفوُح. وَكُرَم السحاُت الرجل، إذا فاخرَته يف الَكَرِم، فَكَرْمُتُه أْكُرُمُه وكاَرمْ 



إذا جاء ابلغيث. وأْكَرْمُت الرجل أكرمه، وأصله أؤكرمه مثل أدحرجه، فاستثقلوا اجتماع اهلمزتني فحذفوا 
 مزة. وكذلك يفعلون، أال تراهم حذفوا الواو من يعدالثانية، مث أتبعوا ابقى حروف املضارعة اهل

_________ 
 ( أول البيت:1)

قد زاد احلياة إىل حبا بناتى أهنن من الضعاف خمافة أن يرين وأن يعرين إن كسى اجلوارى * وأول الشعر: ل
 البؤس بعدى وأن يشربن رنقا بعد صاف وأن يعرين........... عجاف ولوال ذاك قد سومت مهرى ويف

 دك يف اختالفالرمحن للضعفاء كاف أابان من لنا إن غبت عنا وصار احلى بع

(5/2020) 

 

)*( استثقاال لوقوعها بني ايء وكسرة، مث أسقطوا مع االلف والتاء والنون. فإن اضطر الشاعر جاز له أن يرده 
 ما قال:إىل أصله، ك

فإنه أهل الن يؤكرما * فأخرجه على االصل. ويقال يف التعجب: ما أكرَمه يل. وهو شاذٌّ ال يطرد يف الرابعي. 
وقرأ بعضهم: )ومن يهن هللا فما له من مكرم( بفتح الراء، أي إكرام. وهو مصدر مثل خمرج  قال االخفش:

يقال: رأيت يف عنقها َكْرماً حسناً من لؤلؤ. قال الشاعر: يضاً الِقالدُة. ومدخل. والكرم: كرم العنب. والَكْرُم أ
وال ُكْهبا والَكْرَمُة: رأس الفخِذ املستدير كأنَّه جوزة تدور يف  وحَنْرًا عليه الُدرُّ تـُْزهي ُكروُمُه تراِئَب ال ُشْقرًا يـَُعنْبَ 

اٍب وصلب موثق واملَْكُرَمُة: واحدة ومه إىل َكَفٍل ر قـَْلِت الِورك. وقال يف صفة فرس: أمرت عزيزاه ونِيطْت ُكر 
رمة. قال. ومل جيئ على املكارِِم. وأرٌض َمْكَرَمٌة للنبات، إذا كانت جيِ دة النبات. قال الكسائي: املكرم: املك

 مفعل للمذكر إال حرفان

(5/2020) 

 

 ( :1اندران ال يقاس عليهما: مكرم، ومعون وأنشد )
ته على كثرة الواشني أي معون وقال ( * وقال مجيل: بثني الزمى ال إن ال إن لزم2ليوم روع أو فعال مكرم )

الكالم. واالكرومة من الَكَرِم، كاألعجوبة من  الفراء: هو مجع مكرمة ومعونة. وعنده أن مفعال ليس من أبنية
لراء، نقيض قولك: ايمالمان، من اللؤم والكرم. والَتَكرُُّم: تكلُُّف الَعَجِب. ويقال للرجل: اي َمْكَرماُن، بفتح ا

ى أبوالد ِكراٍم. ( : َتَكرَّم لتعتاد اجلميَل فلن َترى أخا َكَرٍم إال أبن يتَكرَّما وأْكَرَم الرجل: أت3ال )الَكَرِم. وق



 واْسَتْكَرَم: استحدث ِعلقاً كرميا. ويف املثل: " استكرمت فاربط ".
_________ 

 ( اليب االخزر احلماىن.1)
 ( صدره:2)

 مروان مروان أخو اليوم اليمى * ويروى:
 أخو اهليجاء يف اليوم اليمى نعم

 ( املتلمس.3)

(5/2021) 

 

كرام مبعىن، واالسم منه الكرمي، واجلمع الكرامون. والتكرمي اال )*( والكرام، ابلضم والتشديد: أكرم من 
. ويقال: محل إليه الكرامة. وهو مثل النزل. وسألت عنه الَكراَمُة. وال َكراَمُة أيضاً: طََبٌق يوضع على رأس احُلب 

ماً ابلضم، وحبا وكرمة. قال: يف البادية فلم يعرف. ويقال: نـََعْم وُحبًّا وَكرامة. قال ابن السكيت: نـََعْم وُحبًّا وُكرْ 
 .وحكى عن زايد بن أىب زايد: ليس ذلك هلم وال كرمة

الفراء: الَكْرَزُم: الفأُس. قال جرير: وأْورََثَك الَقنْيُ الَعالَة وِمْرَجاًل وإصالح أخرات الفئوس الكرازم  ]كرزم[
 والكرزمي والكرزين ابلكسر، مثله.

عدا  لقصري. الكسائي: َكْرَدَم احلماُر وَكْرَدَح، إذاضخم. والَكْرَدَمُة: َعْدُو االَكْرَدُم: الرجل القصري ال ]كردم[
 على جنب واحد.

 الُكرُْكُم: الزعفران، الِقطعة منه ُكرُْكَمُة ابلضم. وبه مسِ ي دواء الكركم. ]كركم[
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 من احلََدَجِة. والَكَزُم: ِغَلُظ َيْكزِمُ كزم الشئ مبقدم فيه، أي كسره واستخرج ما فيه ليأكله. يقال: العري   ]كزم[
اجلحَفلة وِقَصُرها. يقال: فرٌس أْكَزُم بنيِ  الَكَزِم. والَكَزُم أيضًا: ِقَصٌر يف األنف واألصابع. يقال: أنٌف َأْكَزُم، 

 ويٌد َكْزماُء. والَكزوُم: الناقة اليت مل يبق يف فيها ِسنٌّ من اهلرم.
 يكون إال من شئ ايبس. والَكْيسوُم: احلشيُش الكثري. وخيٌل يدك، والالكسم: تنقيتك الشئ ب ]كسم[

َأكاِسُم، أي كثريٌة يكاد يركُب بعضها بعضا. وأبو يكسوم احلبشى صاحب الفيل. قال لبيد: لو كان حى يف 



 احلياة خملدا يف الدهر ألفاه أبو يكسوم
 النقصان أيضا يف كون ذلكرجٌل أْكَشُم، أي انقص اخلَْلق بنيِ  الَكَشِم. وقد ي ]كشم[
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خاله له جانب واف وآخركشم أي أبوه حر وأمه أمة. والكشم:  ( : غالم أاته اللؤم من حنو1احلسب. وقال )
 قطع االنف ابستئصال.

 ( كصما: دفعه بشدة. وكصم الرجل: نكص.2كصمه )  ]كصم[
وُم: والَغْيُظ َمْكظوٌم. والَكظيُم: َغَلُق الباب. والَكظ ( : اجرتَعه، فهو رجٌل َكظيٌم.3َكَظَم غيظه َكْظماً )  ]كظم[

لبعري َيْكظُم ُكظوماً، إذا أمَسَك عن اجِلرَّة، فهو كاِظٌم. وإبٌل كظوٌم. تقول: أرى اإلبل َكظوماً السكوُت. وَكَظَم ا
 غا ورفث التكلمال جترتُّ. وقوٌم ُكظٌَّم، أي ساكتون. قال العجاج: ورب َأْسراِب َحجيٍج ُكظَِّم عن اللَّ 

_________ 
 ( حسان بن اثبت يهجوا ابنه الذى كان من االسلمية.1)
 ( كصم يكصم كصما من ابب ضرب.2)
 ( كظم يكظم كظما من ابب ضرب.3)
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ل: أخذت بكظمه، أي مَبْخَرج نـََفسه. واجلمع أْكظاٌم. وكاظمة: موضع. والِكظاَمُة: بئٌر إىل جنبها بئر، ويقا
جمًرى يف بطن الوادي. ويف احلديث: " إذا رأيت مكة قد بعجت كظائم ". والِكظاَمُة: احلَلقة اليت جتمع وبينهما 

  الذي على رءوس القذذ العليا.امليزان يف طرف احلديدة. والِكظاَمُة: الَعَقبُ فيها خيوط 
 هياجه، فهو مكعوٌم. الكعام: شئ جيعل يف فم البعري. يقال: َكَعْمُت البعري، إذا شددت به فمه يف ]كعم[

فال يرجع. واملُكاَعمُة: التقبيل. يقال َكَعَمها وكاَعَمها، إذا وَكَعْمُت الوعاء، إذا شددَت رأسه. وَكَعَمُه اخلوف 
 قبيل.التقم فاها يف الت

ِلَمٍة، الَكالُم: اسم جنٍس يقع على القليل والكثري. والَكِلُم ال يكون أقل  من ثالث كلمات، ألنَّه مجع كَ  ]كلم[
 مثل نَِبَقٍة ونَِبٍق. وهلذا قال سيبويه: " هذا ابُب علم ما الَكِلُم من العربية "
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ومل يقل: ما الكالم، ألنَّه أراد نفس ثالثة أشياء: االسم والفعل واحلرف، فجاء مبا ال يكون إال مجعاً، وترك ما 
ِلَمٌة بكسر الكاف. وحكى الفراء فيها ثالث لغات: ميكن أن يقع على الواحد واجلماعة. ومتيٌم تقول: هي كَ 

وكلمة، مثل كبد وكبد وكبد، وورق وورق وورق. والكلمة أيضا: القصيدة بطوهلا. والَكليُم:  َكِلَمٌة، وِكْلَمٌة،
ُه، إذا الذي ُيَكلِ ُمَك. يقال: َكلَّْمُتُه تكليما وكالما، مثل كذبته تكذيبا وكذااب. وتكلمت كلمة وبكلمة. وكاَلْمتُ 

فأصبحا يـََتكاَلماِن، وال تقل يـََتَكلَّماِن. وما أجد متكلما  جاوبته. وَتكاَلْمنا بعد التهاجر. ويقال: كاان ُمَتصارَِمنْيِ 
( : امِلْنطيق. والَكْلُم: اجلراحة، واجلمع ُكلوٌم وِكالٌم. تقول: َكَلْمُتُه 1بفتح الالم، أي موضع كالم. والَكلماينُّ )

 أ بعضهم: )دابًَّة من األرض تكلمهم( ، أي جترحهم وتسمهم.َكْلماً. وقر 
_________ 

 ( كلماىن كسلماين، وحترك، وكلماين بكسرتني مشددة الالم، وبكسرتني مشددة امليم. كما يف القاموس.1)
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وعيسى عليه السالم  والتكليم: التجريح. قال عنرتة: إذ ال أزاُل على رِحاَلِة سابٍح هَنٍْد تعاوره الكماة مكلم
 ه. كما يقال: فالن سيف هللا، وأسد هللا.كلمة هللا سبحانه، النه ملا انتفع به يف الدين كما انتفع بكالمه مسى ب

ثوُم: الكثري حلم اخلدَّين والوجه. والَكْلَثَمُة: اجتماع حلم الوجه. يقال: امرأٌة ُمَكْلَثَمٌة، أي ذات الُكلْ  ]كلثم[
 تلزَمها جهومة الوجه وأم كلثوم: كنية امرأة.وجنتني من غري أن 

الُكمُّ للقميص، واجلمع أْكماٌم وكممة، مثل حب وحببة. والكمة: القلنسوة املدورة، الهنا تغطي  ]كمم[
الرأس. والِكمُّ والِكمَُّة ابلكسر والِكماَمُة: وعاُء الطلع وغطاء النَـْوِر، واجلمع ِكماٌم وأِكمٌَّة وأْكماٌم. قال 

 خ:الشما 
 ( *1َبواِئَج يف أكمامها مل تفتق )

_________ 
 ( صدره:1)

 قضيت أمورا مث غادرت بعدها:
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 واالكاميم أيضا. قال ذو الرم ة:
 ( * وُكمَِّت النخلُة فهي َمْكموَمٌة. قال لبيد يصف خنياًل:1واْنَضَرَجْت عنه اأَلكاميُم )

 حىتَّ يقوى. قال العجاج: بل لو يل أيضا، إذا أشفق عليه فُسرِتَ ( * وكم الفس2مَحََلِت فمنها موقـٌَر مكموم )
، َشِهْدَت الناس إذ ُتُكمُّوا بُغمٍَّة لو مل تـَُفرَّْج ُغمُّوا وُتُكمُّوا، أي أغمي عليهم وُغطُّوا. وَأَكمَِّت النخلة وَكمََّمتْ 

. تقول  أي أخرجت ِكماَمها. والِكماُم ابلكسر والِكماَمُة أيضاً: ما ُيَكمُّ به منه: بعرٌي فم البعري لئال يعض 
( ، إذا شددت رأسه. قال االخطل يصف 3َمْكموٌم، أي حمجوٌم. وكممت الشئ: غطيته. يقال كممت احُلبَّ )

 مخرا
_________ 

 ( صدره: ملا تعالت من البهمى ذوائبها ابلصيف........1)
 ( صدره:2)

 عصب كوارع يف خليج حملم
 ، فارسي معرب.( احلب ابلضم: اخلابية3)
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( وأْكَمْمُت القميص: جعلت له كمني. 1كمت ثالثة أحواٍل ِبطينِتها حىتَّ إذا َصرََّحْت من بـَْعِد هَتْداِر )
 والكمكام: اجملتمع اخللق.

ستفهاُم واخلرُب. تقول إذا استفهمت: َكْم َكْم: اسٌم انقٌص مبهم، مبين على السكون. وله موضعان: اال  ]كم[
ذا أخربت: َكْم درهٍم أنفقَت؟ تريد التكثري، وخفضت ما  عندك؟ نصبت ما بعَده على التمييز. وتقول إرجالً 

، ألنه يف التكثري نقيض ُربَّ يف التقليل، وإن شئت نصبت. وإْن جعلَته امساً اتمًّا شددت  بعده كما ختفض بُربَّ
يَُّة.آخره وصرفَته   فقلت: أكثرت من الَكمِ ، وهي الَكمِ 

كاَم الفرُس أنثاه َيكوُمها َكْوماً، إذا َنزا عليها. وَكوَّْمُت كوَمًة ابلضم ، إذا مجعت قطعًة من ُتراب ورفعَت   كوم[]
 رأسها. وهو يف الكالم مبنزلة قولك: ُصرْبٌَة من طعاٍم. والَكْوماُء: الناقة العظيمة السنام.

_________ 
 ( يف اللسان:1)

 حىت اشرتاها عبادي بدينار:
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 والكوم: القطعة من االبل. والكيمياء معروف، مثل السيمياء.
 ال سيٌف َكهاٌم، أي كليٌل. ولساٌن َكهاٌم، أي َعيٌّ. وفرٌس كهام: بطئ. ورجل كهام وكهيم، أي ُمِسنٌّ  ]كهم[

 َغناَء عنده. وقوٌم َكهاٌم أيضاً. ويقال: أْكَهَم بصره، إذا كل ورق.
 فصل الالم

الصل الشحيح النفس. وقد َلُؤَم الرجل ابلضم لؤما على فعل، ومالمة على مفعلة، وآلمة الدنئ ا اللئيم: ]الم[
ملآلم، على مفعل ومفعال: الذى على فعالة. يقال منه للرجل: اي َمأَلماُن، خالف قولك: اي مكرمان. واملالم وا

ا يدعوه الناس عليه لَئيماً. قال: واملآلم: الذي يقوم بعذر الِلئام. قال ابن دريد: َأأَلَم الرجل إْلئاماً، إذا صنع م
 لفدان، وكل ما يـَْبَخُل به اإلنساُن حلسنه من متاع البيت وحنوه.يْعِذُر الِلئاَم. واللؤمة ابلتحريك: مجاعة أداة ا
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لى غري قياس، كأنَّه مجع لؤمة. ( ، وهي الدرُع. وجتمع أيضا على لؤم، مثل نغر، ع1واَلأْلُم: مجع أْلَمٍة )
جُل، أي لبس اَلأْلَمَة. واملالم ابلتشديد: املدرع. والم: اسم رجل. وقال: إىل أوس بن حارثه بن الم واْسَتأَلَم الر 

ِة منها ظهر االخرى، وهو أجود 2ليقضى حاجىت فيمن قضاها ) ( واللؤام: القذذ امللتئمة، وهي اليت بطن الُقذَّ
عليه ريٌش ُلَؤاٌم. قال أبو عبيد: ومنه قول امرئ  نه: أَلْمُت السهم أْلماً. وسهٌم: أْلٌم أيضاً:ما يكون. تقول م

( ويقال أيضاً: أْلْمُت اجلرح والَصدَْع، إذا شددته، 3القيس: َنطعنهم ُسْلكى وخملوَجًة َلْفَتَك أْلَمنْيِ على انِبِل )
 فالتأم.

_________ 
 ختفيفها: الدرع. ( والالمة هبمزة ساكنة، وجيوز1)
 بن سعدى وال لبس النعال وال احتذاها( بعده: فما وطئ احلصامثل ا2)
 ( يف ديوانه: " كرك المني ".3)
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)*( وشئ الم، أي ملتئم جمتمٌع. والءْمُت بني القوم ُمالءَمًة، إذا أصلحت ومجعت. وإذا اتَّفق الشيئان فقد 
ال يالومىن، فإمنا هذا من اللوم. ويف احلديث: " ليتزوج  يالئمىن، وال تقل اْلَتَأما. ومنه قوهلم: هذا طعام ال

الرجل ملته من النساء " أي شكله ومثله، واهلاء عوض من اهلمزه الذاهبة من وسطه. واللئم، ابلكسر: الصلح 
ها وَلنيََّ اهلمزة، كما قد تـََبنيََّ لِيمُ واالت ِفاق بني الناس. وأنشد ثعلٌب: إذا ُدِعَيْت يوماً مُنرَْيُ بن غاِلٍب رأيَت ُوجوهاً 

ُ يف الِلياِم مجع اللئيم.  يـَُلنيَّ
 الَلْتُم: الطعُن يف امِلنحر، مثل اللتب. ]لتم[
لََثَم البعري احلجارة خبفِ ه يـَْلِثُمها، إذا كسرها. وُخفٌّ ُمَلثٌَّم: يصكُّ احلجارة. ويقال أيضاً: لََثَمِت احلجارُة  ]لثم[

. قال الفراء: الِلثاُم: ما كان إذا أصابته وأْدمَ  خفَّ البعري، ته. وُخفٌّ ُمْلثوٌم، مثل مرثوٍم. والُلْثُم ابلضم: مجع المثٍِ
 على الفم من الِنقاب، واللفاُم ما كان على األرنبة. يقال: لََثَمِت املرأة تلثم
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َلُة. وقد لَِثْمُت فاها )لثما، والتثمت وتلثمت، إذا شدَّت الِلثاَم. وهي حسنُة الِلْثمَ  ( 1ِة. واللثُم أيضاً: الُقبـْ
َلَثْمُت فاها 2كسر، إذا قبَّلتها. ورمبا جاء ابلفتح. قال )ابل ( : ابن كيسان: مسعت املربد ينشد قول مجيل: فـَ

 ( .2آخذًا بُقروهنا ُشرَب النزيف بربد ماء احلشرج ابلفتح )
جِلاماً. َلجَّمي "، أي شدِ ي : ما تشدُّه احلائض. ويف احلديث: " تَـ اللجاُم فارسي  معرَّب. واللجام أيضاً  ]جلم[

وهو شبيه بقوله اْستَـْثِفري. وقوهلم: جاء فالن وقد لفظ جِلامه، إذا انصرف من حاجته جمهودًا من اإلعياء 
 والعطش، كما يقال: جاء وقد قرض رابطه. وملجم: اسم رجل.

 وٌم. وقال يهجو قومامنه، واجلمع حِلاٌم وحلُْماٌن وحلُ  اللحُم: معروف، والَلْحَمُة أخصُّ  ]حلم[
_________ 

 ( لثمت فاها، كسمع وضرب: قبلتها.1)
 ( قال يف املصباح: قال ابن كيسان: مسعت املربد ينشده بفتح الثاء وكسرها.2)
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قرب أو جذام يقول: ملا رأيتكم بىن اخلذواء ملا دان االضحى وصللت اللحام توليتم بودكم وقلتم لعك منك أ
ابلضم: القرابُة. وحلَُْمُة الثوب تضم وتفتح. وحلَُْمُة أنتنت اللحوم من كثرهتا عندكم أعرضتم عىن. والُلْحَمُة 



ملَْلَحَمُة: الوقعُة العظيمة يف الفتنة. واْستُـْلِحَم الرجل، إذا البازي: ما يُْطَعُم ممَّا يصيده، يضم ويفتح أيضاً. وا
الِسْمحاق. واملُْلَحُم: جنٌس من  العدوُّ يف القتال. واملَُتالمِحَُة: الَشجَُّة اليت أخذْت يف اللحم ومل تبلغ اْحتَـَوَشهُ 

الشئ ابلشئ، إذا ألصقته به. وحبٌل الثياب. ويقال أيضاً: رجٌل ُمْلَحٌم، أي ُمْطَعٌم للصيد مرزوٌق منه. والمحت 
. أبو عبيدة: الَلحيُم: القتيُل. وقد حلم، أي ُمالَحٌم: مشدود الفتل. واملُْلَحُم: امللصَ  ق ابلقوم، عن األصمعي 

 (1) قتل. وأنشد
_________ 

 ( لساعدة بن جؤية.1)
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( وقد حَلَُم الرجل ابلضم فهو حليٌم، إذا كان 1فقالوا تـَرَْكنا القوَم قد َحِصروا به وال ريَب أْن قد كان مثَّ حَليُم )
َم ابلكسر: اشتهى الَلْحَم، فهو حِلٌم. وحَلَْمُت القوم أحْلََمَهْم ابلفتح فيهما، إذا نه. وحلَِ كثري الَلْحِم يف بد

أطعمتهم الَلْحَم فأان الِحٌم. وال تقل أحْلَْمُت، واألصمعي يقوله. ويقال أيضاً: رجٌل الِحٌم: ذو حَلٍْم، مثل اتمر 
ُمُه ابلضم، إذا َعَرقْـَتُه. وقال: وعامنا أعجبنا مقدمه ظم أحلُْ والبن. واللحَّاُم: الذي يبيع الَلْحَم. وحَلَْمُت الع

يدعى أاب السمح وقرضاب مسه مبرتكا لكل عظم يلحمه وأحْلََم الدابَّة، إذا وقف فلم يربح واحتاَج إىل الضرب. 
 وَأحْلَْمُتَك ِعرَض فالٍن، إذا أمكنتَك منه تشتمه. وأحلمته سيفى.

_________ 
 ". وقبله: وجاء خلياله إليها كالمها يفيض دموعا غرهبن سجومالقوم  ( ويروى: " عهدان1)

(5/2028) 

 

وأحلم الناسج الثوَب. ويف املثل: " َأحلِْْم ما أسديت " أي متِ ْم ما ابتدأته من اإلحسان. وأحْلََم الرجُل: كُثر يف بيته 
. وَأحْلَْمُت احلرَب الَلْحُم. وأحْلََم الزرع، إذا صار ف  ُح للربء.فاْلَتَحَمْت. واْلَتَحَم اجلر يه َحبٌّ

خلم: حى من اليمن، ومنهم كانت ملوك العرب يف اجلاهلية، وهم آل عمرو بن عدى ابن نصر  ]خلم[
 اللخمى. واللخم ابلضم: ضرب من مسك البحر يقال له الكوسج.

: الَلْدُم: صوت احلجر أو الشئ ]لدم[ يد. ويف احلديث: " يقع ابالرض، وليس ابلصوت الشد قال األصمعي 
ون مثَل الضبع َتسمع الَلْدَم حىتَّ خترج فتصاد ". مث يسمَّى الضرب َلْدماً. يقال: َلَدْمُت أْلِدُم َلْدماً. وهللا ال أك



 الدم، وقوم لدم، مثل خادم ( : وِلْلُفَؤاِد َوجيٌب حتت أهْبَرِِه َلْدَم الغالِم وراء الَغيِب ابحَلَجِر فأان1قال الشاعر )
 . وَلَدْمُت خبز املَلَِّة، إذا ضربته.دم. ولدمت املرأة وجهها: ضربتهوخ

_________ 
 ( ابن مقبل.1)

(5/2028) 

 

وااللتدام: االضطراب. والتدام النساء: ضرهبُنَّ صدورهن يف الِنياحة. والَلدمُي: الثوُب اخلََلُق. وَلَدْمُت الثوب 
ْعتُ َلْدماً  ْمُتُه تـَْلدمياً، أي َرقـَ والِلداُم مثل الرِقاِع يـُْلَدُم به اخلفُّ وغريه. ُه، فهو ملدم ولدمي، أي مرقع ُمْصَلٌح. ، وَلدَّ

َم الرجل ثوبَه، أي َرقَـَعُه، يتعدَّى وال يتعدَّى مثل تـََردََّم. وأْلَدَمْت عليه َم الثوب، أي أْخَلَق واسرتقع. وتـََلدَّ  وتـََلدَّ
محُق الكثرُي اللحِم الثقيُل. وامِلْلَدُم وامِلْلداُم: احلُمَّى. وامِلْلَدُم أيضاً: الرجل األى، أي دامت. وُأمُّ ِمْلَدٍم: ُكْنية احلُمَّ 

ا مسِ يت احلُْرَمُة  حجٌر يـُْرَضُخ به الَنوى، وهو امِلْرضاُخ أيضاً. والَلَدُم ابلتحريك: احلَُرُم يف القراابت. ويقال: إمنَّ
ُم القرابة أي تصلح الَلدَ  ا تـَُلدِ  " إذا أرادت تؤكيد احملالفة، أي حرمتنا وتصل. تقول العرب: " الَلَدُم الَلَدُم َم ألهنَّ

 حرمتكم، وبيتنا بيتكم، ال فرق بينا.
جبه، وهو أبو زيد: َلِذْمُت ابملكان ابلكسر َلْذماً: لزِْمُتُه. وَأْلَذْمُت فالانً بفالٍن إلذاما. ولذمه الشئ: أع ]لذم[

 يف شعر اهلذىل.

(5/2029) 

 

 به، أي ُأوِلَع به، فهو ُمْلَذٌم به.ذم وأل
( ، وَلزِْمُت به والَزْمُتُه. والِلزاُم: املالزِم. قال أبو ذؤيب: فلم يـََر َغرْيَ عاِديٍَة 1لزمت الشئ ألزمه لزوما ) ]لزم[

زاٌم، كأهنم لزموه ال ِلزاماً كما يتفجَُّر احلوُض الَلقيُف والعاِديَُة: القوُم يـَْعدوَن على أرجلهم، أي فَحْمَلتُـُهْم لِ 
( : فما َوِرُق الدنيا بباٍق 2: صار كذا وكذا ضربَة الزٍِم: لغة يف الِزٍب. قال كثري )يفارقون ماهم فيه. ويقال

ُة البلوى بضربة الزم وألزمته الشئ فالتزمه. وااللتزام: االعتناق. قال الكسائي: تقول سببته سبًّا  ألهله وال شدَّ
رين.اِم. وامِلْلَزُم ابلكسر: خَشبتان ُيَشدُّ أوسايكون َلزاِم، مثل َقط  طهما حبديدٍة، تكون مع الَصياقلة واألابَّ

_________ 



 ( وزاد اجملد: لزما، ولزاما، ولزامة، ولزمة، ولزماان.1)
 ( يف حممد بن احلنفية وهو يف حبس ابن الزبري.2)

(5/2029) 

 

. قالته امرأٌة ْتين "راحة. ويف املثل: " لو ذاُت ِسواٍر َلَطمَ ( : الضرب على الوجه بباطن ال1الَلْطُم ) ]لطم[
لَطَمْتها من ليست بكفٍو هلا. والَلطيُم من اخليل: الذي سالت ُغرَّتُُه يف أحد ِشقَّْي وجهه. يقال منه: ُلِطَم 

لعري اليت حتمل الفرُس، على ما مل يسم  فاعله، فهو لطيم. عن االصمعي. وخد ملطم، شدد للكثرة. والَلطيَمُة: ا
ا قيل لسوق العطَّارين َلطيَمٌة. قال ذو الرم ة يصف أرطاًة َتَكنََّس فيها الَثوُر الوحشى: الطيَب وبـَزَّ الُتجَّاِر. ورمبَّ 

: الذي متوت 2كأهنا بيت عطار تضمنه ) ( لطائم املسك حيويها وتنتهب واللطيم: الذي ميوت أبواه. والَعِجيُّ
َذه الراعي وقال له: أترى ُسَهْياًل؟ وهللا ال ميوت أبوه. والَلطيم: فصيٌل إذا طلع ُسَهْيٌل أخُأمُّه. واليتيم: الذي 

 تُذوق عندي َقطرًة! مث َلَطَمُه وحنَّاه. والَلطيُم: التاسع من سوابق اخليل.
_________ 

 ( لطم من ابب ضرب.1)
 ( يف اللسان: " يضمنه لطائم املسك " أي أوعية املسك.2)

(5/2030) 

 

 والَطَمُه فـََتالَطما. واْلَتَطَمِت األمواُج: ضرب بعضها بعضا.
. وقال اخلليل: َنَكَل عنه وتبصره. ]لعثم[ َلْعَثَم الرجل يف األمر، إذا مَتَكََّث فيه وأتىنَّ  أبو زيد: تـَ
َمْفَعاًل من لُغاِم البعري. لُغاُم البعري: زََبَدُه. واملالِغُم: ما حول الفم الذي يبلُغه اللسان. ويشبه أن يكون  ]لغم[

قال ابن االعرايب: قلت العرايب: مىت املسري؟ فقال: تلغموا بيوم وتـََلغَّمُت ابلطيب، إذا جعلته يف املالغم. و 
السبت يعىن ذكروه. واشتقاقه من أهنم حركوا مالغمهم به. الكسائي: لغمت أْلَغُم َلْغماً، إذا أخربَت صاحَبك 

 بشئ ال تستيقنه.
( 1فامها، إذا نـَقََّبته. وَلَفَمْت )الِلفاُم: ما كان على طرف األنف من الِنقاب. وقد َلَفَمِت املرأة فاها بلِ  ]لفم[

 وتـََلفََّمْت واْلتَـَفَمْت، إذا شدت اللفام.



_________ 
 ( ولفمت، ابلكسر والفتح.1)

(5/2030) 

 

 كما قالوا الدفئى والدثئى. قال الشاعر:قال االصمعي: إذا كان الِنقاُب على الفم فهو اللثام واللفام،  
( * وقال أبو زيد: تـََلفَّْمُت تـََلفُّماً، إذا أخذَت عمامًة فجعلَتها على فيك شبه 1وقد َزلَّ عن ُغرِ  الثنااي ِلفاُمها )

ل: فإذا انتهى الِنقاب ومل تَبُلغ هبا أرنَبة األنف وال مارِنَُه. قال: وبنو متيم تقول يف هذا املعىن: تلثمت تلثما. قا
 فهو النقاب.إىل االنف فغشيه أو بعضه 

( : وسط الطريق. والَلْقُم ابلتسكني: مصدر قولك َلَقْمُت ابلفتح الطريَق وغريه أْلُقُمُه 2الَلَقُم ابلتحريك ) ]لقم[
بتلعَتها يف ُمهلة. ابلضم، إذا سددَت فمه. والَتقْمُت الُلْقَمَة، إذا ابتلعتها. ولقمتها ابلكسر لقما وتلقمتها، إذا ا

 ( اللقم.3ماً. وأْلَقْمُتُه حجرًا. ورجٌل تلقامة، أي كثري )ولقْمُت غريي تـَْلقي
_________ 

 ( صدره:1)
 يضئ لنا كالبدر حتت غمامة

 ( ويف القاموس: اللقم حمركه وكصرد.2)
 ( يف اللسان: " كبري ". وفيه ويف القاموس أيضا: " عظيم ".3)

(5/2031) 

 

( : تراه يطوف اآلفاق حرصا ليأكل رأس لقمان بن 1نسبه الشعراء إىل عاد. وقال )ب النسور يولقمان صاح
 عاد

( ابلتشديد: 2َلَكْمُتُه أْلُكُمُه َلكماً، إذا ضربته جبُْمع كف ك. واملَُلكََّمُة: الُقْرَصُة املضروبة ابليد. واللكام ) ]لكم[
 جبل ابلشأم. وملكوم: اسم ماء مبكة.

م  هللاملَّ  ]ملم[  َشَعثه، أي أصلح ومجع ما تفرََّق من أموره. ومنه قوهلم: إنَّ داركم َلموَمٌة، أي تـَُلمُّ الناَس وتُرهبُّ
 ( الطائي فدكيُّ به أعبد ميدح علقمة بن سيف3وجتمعهم. وقال امِلرانف )

_________ 



 ( يزيد بن عمرو بن الصعق، أو أبو املهوش االسدي.1)
 يد وكغراب.( ابلتشد2)
 " املرانق " ابلقاف. 475جم الشعراء للمرزابين ( يف مع3)

(5/2031) 

 

( حب الصىب وملىن ملَّ اهلَِديِ  إىل الكرمي املاِجِد واإلْلماُم: النزول. وقد أملَّ به، أي نـََزل به. وغالٌم 1وأحبىن )
َبطاً أو يُِلمُّ " أي يَقُرب من ذلك. وأملَّ ُمِلمٌّ، أي قارب البلوغ. ويف احلديث: " وإنَّ مما يُنبت الربيُع ما يقتل حَ 

( : إْن تـَْغِفِر اللهم تـَْغِفْر مَجَّا وأيُّ عبٍد لَك ال أَلمَّا ويقال: هو 2و صغار الذنوب. وقال )الرجل من الَلَمِم، وه
من اجلنون.  مقاربة املعصية من غري مواقعة. وقال االخفش: الَلَمُم املتقارب من الذنوب. والَلَمُم أيضاً: طرفٌ 

( : فإذا 3 من اجلن  ملة، وهو املس والشئ القليل. وقال )ورجٌل َمْلموٌم، أي به َلَمٌم. ويقال أيضاً: أصابت فالانً 
 وذلك اي ُكبَـْيَشُة مل يكن إال َكَلمَِّة حاملٍِ خبَياِل واملُِلمَُّة: النازلُة من نوازل الدنيا.

_________ 
 ( يف اللسان: " ال حبىن ".1)
 ( أبو خراش.2)
 ( ابن مقبل.3)

(5/2032) 

 

 ( :1والعني الالمة: الىت تصيب بسوء. يقال: أعيذه من كلِ  هامٍَّة والمٍَّة. وأمَّا قوله )
( * فهو الدهر، ويقال الشدَّة. وأنشد الفراء: َعلَّ صروُف الدهِر أو ُدوالهِتا يُِدْلَننا 2ُأعيُذُه من حاداثت الَلمَّْة )

الشعر جياوز شحمة االذن، فإذا بلغت املنكبني فهى مجة، واجلمع ( والِلمَُّة ابلكسر: 4من َلمَّاهِتا )( الَلمََّة 3)
ِلَمٌم وِلماٌم. قال ابن مفر غ: َشَدَخْت ُغرَُّة السوابِق منهم يف ُوجوٍه مع الِلماِم اجِلعاِد ويقال أيضاً: فالن يزوران 

أيضاً، أي جمتمعٌة مضموم بعضها إىل  طومه. وكتيبة ُمَلْمَلَمٌة وَمْلموَمةٌ ِلماماً، أي يف االحايني. وململمة الفيل: خر 
 بعض.

_________ 
 ( أي عقيل بن أىب طالب.1)



 ( بعده:2)
 ومن مريد مهه وغمه

 ( يف اللسان: " تديلنا ".3)
 ( بعده:4)

 فتسرتيح النفس من زفراهتا:

(5/2032) 

 

له تعاىل: ملم وأمللم: موضع، وهو ميقات أهل اليمن. وقو وصخرة ملمومة وململمة، أي مستديرة صلبة. ويل
)وأتُكلوَن الرُتاَث أْكاًل َلمَّا( أي نصيبه ونصيب صاحبه. قال أبو عبيدة: يقال ملمته أمجَع حىتَّ أتيت على 

( فلمَّا كثرت فيه 1)ُهم( ابلتشديد. قال الفراء: أصله َلَممَّا آخره. وأمَّا قوله تعاىل: )وإْن ُكالًّ َلمَّا لَيُـَوفِ يَـنـَّ 
ة. وقرأ الُزهري : )ملًّا( ابلتنوين، أي مجيعاً. وحيتمل أن يكون أصله ملَْن َمْن فحذفت امليمات حذفت منها واحد

ملا مضى. ( . و )مل( : حرف نفى 2منها إحدى امليمات. وقول من قال ملا مبعىن إال، فليس يعرف يف اللغة )
 ن ذلك الفعل منه فيماتقول: مل يفعل ذاك، تريد أنه مل يك

_________ 
 اللسان " ملن ما ". ( كتبت يف1)
( يف القاموس وإنكار اجلوهرى كونه مبعىن إال غري جيد. يقال سألتك ملا فعلت، أي إال فعلت. ومنه )إن 2)

 كل نفس ملا عليها حافظ( )وإن كل ملا مجيع لدينا حمضرون( .

(5/2033) 

 

. قال سيبويه: مل نفى لقولك فعل، ولن نفى ف اجلزم: مل، وملا، وأمل، وأملامضى من الزمان. وهي جازمة. وحرو 
لقولك سيفعل، وال نفى لقولك يفعل ومل يقع الفعل، وما نفى لقولك هو يعفل إذا كان يف حال الفعل، وملا 

ا، وهو ت. و )ملا( أصله مل أدخل عليه منفى لقولك قد فعل. يقول الرجل: قد مات فالن. فتقول: ملا ومل مي
يتك وملَّا أصل إليك، أي ومَلْ أصل إليك. وقد يتغريَّ معناه عن معىن مَلْ. فيكون جواابً يقع موقع مَلْ، تقول: أت

وسبباً ِلما وقع وِلما مَلْ يقع، تقول: ضربته ملَّا ذهب وملَّا مل يذهب. وقد خيتزل الفعل بعده، تقول: قاربت املكان 
. و )مل( ابلكسر: حرٌف يستفَهم به. تقول: ملَ ذهبت؟ وال جيوز أن خيتزل الفعل بعد ملوَلمَّا، تريد وَلمَّا أدخْله. 



ولك أن تدخل عليه ما مث حتذف منه األلف، قال هللا تعاىل: )َعفا هللا َعْنَك ملَ أِذْنَت هَلُم( . ولك أن تدخل 
 ( من عنزي سبىن مل أضربه2عجبه )( : اي عجبا والدهر جم 1لشاعر )عليها اهلاء يف الوقف فتقول مله. وقول ا

_________ 
 ( زايد االعجم.1)
 (5 -صحاح  - 256( املشهور فيه. = )2)

(5/2033) 

 

 فإنه ملا وقف على اهلاء نقل حركتها إىل ما قبلها.
د للمبالغة ]لوم[ . والُلوَُّم: مجع الئم، الَلْوُم: الَعْذُل. تقول: الَمُه على كذا َلْوماً وَلْوَمًة، فهو َملوٌم. وَلوََّمُه شدِ 

جتر ع فيك الَلواِئَم. واملالِوُم: مثل راكع وركع. والالئمة: املالمة، وكذلك اللومى على فـُْعلى. يقال: ما زلت أ
األمر ُيالُم عليه. وأالَم الرجُل، إذا أتى مبا ُيالُم عليه. يقال الَم فالٌن غرَي ُمليٍم. ويف مجع املالَمِة. والالَمُة: 

 ( :1: " ُربَّ الِئٍم ُمليم ". قال الشاعر )املثل
 ( *2ومن خَيَْذْل أخاه فقد أالما )

_________ 
قول ملَ ذهبت، ولك أن الدهر كثري عجبه * قال ابن برى: قول اجلوهرى: مل حزف يستفهم به ت* = عجبت و 

عليها، وحذفت ألفها فرق تدخل عليه ما. قال: هذا كالم فاسد الن ما هي موجودة يف مل، والالم هي الداخلة 
 بني االستفهامية واخلربية. وأما أمل أدخل عليها ألف االستفهام.

  بن سلمى احلنفي.( هي أم عمري1)
 ( صدره:2)

 تعد معاذرا ال عذر فيها:

(5/2034) 

 

ِقل بن خويلد اهلَذيل: واْسَتالَم الرجل إىل الناس، أي اْسَتَذمَّ. أبو عبيدة: يقال أَلْمُتُه مبعىن ُلْمُتُه. وأنشد ملَعْ 
ْدُت هللَا أن أْمسى رَبيٌع بداِر الُذلِ  ) ا ُمالما واملال1محَِ ًَ لوُمَك. وَتالَوموا: الَم َوَمُة: أن َتلوَم رجاًل ويَ ( َمْلِحيَّ

ث. بعُضهم بعضاً. ورجٌل لوَمٌة: يَلوُمُه الناس. وُلَوَمٌة: يلوم الناس، مثل هزأة وهزأة. والتلوم: االنتظار والتمك



والُم اإلنسان: َشخُصه، غري مهموز. وقال الراجز: َمْهرِيَّة خَتْطُُر يف زمامها مل يبق منها السري غري المها والالم 
لزايدات، وهى على ضربني: متحركة وساكنة. فأما الساكنة فعلى ضربني، وأما الالمات املتحركة من حروف ا

فأما الم االمر كقولك ليقم زيد، أتمر هبا الغائب، ورمبا أمروا  فهى ثالث: الم االمر والم التوكيد والم االضافة.
 هبا املخاطب. وقرئ: )فبذلك فلتفرحوا( ابلتاء. وقد جيوز حذف

_________ 
 ( يف اللسان: " بدار اهلون ".1)

(5/2034) 

 

ويل حر الم االمر يف الشعر فتعمل مضمرة، كقول متمم بن نويرة: على مثل أصحاب البعوضة فامخشى لك ال
قلت لبواب لديه الوجه أو يبك من بكى أراد: ليبك، فحذف الالم. وكذلك الم أمر املواجه، قال الشاعر: 

لتأذن فحذف الالم، وكسر التاء على لغة من يقول أنت تعلم. وأما الم  دارها تئذن فإىن محؤها وجارها أراد
ل من عمرو. ومنها الىت تدخل يف خرب إن التوكيد فعلى مخسة أضرب: منها الم االبتداء، كقولك لزيد أفض

تكون ومنها الىت  املشددة واملخففة، كقوله تعاىل: )إن ربك لباملرصاد( ، وقوله سبحانه: )وإن كانت لكبرية( .
جوااب للو ولوال، كقوله تعاىل: )لوال أنتم لكنا مؤمنني( وقوله تعاىل: )لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا( . ومنها الىت 

 الفعل املستقبل املؤكد ابلنون، كقوله: )ليسجنن وليكونن من الصاغرين( . ومنها الم جواب القسم. تكون يف
سم، كقوله تعاىل: )وإن منكم ملن ليبطئن( ، فالالم االوىل ون جوااب للقومجيع المات التوكيد تصلح أن تك

 للتوكيد، والثانية جواب، الن القسم مجلة توصل أبخرى

(5/2035) 

 

ليه لتؤكد الثانية ابالوىل. ويربطون بني اجلملتني حبروف يسميها النحويون جواب القسم، وهى قسم عوهى امل
إن املكسورة املشددة، والالم املعرتض هبا، ومها مبعىن واحد، كقولك: وهللا إن زيدا خري منك، ووهللا لزيد خري 

ستقبل أدخلوا يف آخره النون شديدة أو ليقومن ريد. إذا أدخلوا الم القسم على فعل ممنك، وقولك: وهللا 
لتأكيد االستقبال وإخراجه عن احلال ال بد من ذلك. ومنها إن اخلفيفة املكسورة وما، ومها مبعىن، خفيفة 

صل احللف ابحمللوف إال كقولك: وهللا ما فعلت، ووهللا إن فعلت مبعىن. ومنها ال، كقولك: وهللا ال أفعل. ال يت
على مثانية أضرب: منها الم امللك سة. وقد حتذف وهى مرادة. وأما الم االضافة فأبحد هذه احلروف اخلم



( : اي 1كقولك: املال لزيد. ومنها الم االختصاص، كقولك: أخ لزيد. ومنها الم االستغاثة، كقوله الشاعر )
وا االوىل وكسروا النهى طراب والالمان مجيعا للجر، ولكنهم فتحللرجال ليوم االربعاء أما ينفك حيدث ىل بعد 

 غاث به واملستغاث له. وقد حيذفون املستغاث به ويبقون املستغاث لهالثانية ليفرقوا بني املست
_________ 

 ( هو احلاث بن حلزة، كما يف اللسان )لوم( .1)

(5/2035) 

 

رى كسرهتا، يقولون اي للماء يريدون اي قوم للماء، أي للماء أدعوكم. فإن عطفت على املستغاث به بالم أخ
 ( :1النك قد أمنت اللبس ابلعطف كقول الشاعر )

ن أين الفرار استغاثة. الشاعر مهلهل: اي لبكر أنشروا ىل كليبا اي لبكر أياي للرجال وللشبان للعجب * وقول 
وقال بعضهم: أصله اي آل بكر فخفف حبذف اهلمزة، كما قال جرير: قد كان حقا أن نقول لبارق اي آل ابرق 

ب جرير ومنها الم التعجب مفتوحة، كقولك: اي للعجب. واملعىن اي عجب احضر فهذا أوانك. ومنها فيم س
على الناس( ، وضربته ليتأدب، أي لكى يتأدب والجل  تكونوا شهداءالم العلة مبعىن كى، كقوله تعاىل: )ل

 التأدب. ومنها الم العاقبة كقول الشاعر
_________ 

ده، والبيت بكامله. يبكيك انء بعيد الدار مغرتب اي للكهول وللشبان ( قال ابن برى: صواب إنشا1)
 للعجب

(5/2036) 

 

( تبىن املساكن أي عاقبته ذلك. ومنها الم اجلحد بعد 1فللموت تغذو الوالدات سخاهلا كما خلراب الدهر )
يعذهبم. ومنها الم التاريخ، ما كان ومل يكن، وال تصحب إال النفى، كقوله تعاىل: )وما كان هللا ليعذهبم( أي الن 

ليال خلون، أي بعد ثالث. قال الراعى: حىت وردن لتم مخس ابئص جدا تعاوره الرايح كقولك: كتبت لثالث 
وبيال وأما الالمات الساكنة فعلى ضربني: أحدمها الم التعريف، فلسكوهنا أدخلت عليها ألف الوصل ليصح 

دأت هبا كانت االلف كقولك الرجل. والثاىن الم االمر، إذا ابتاالبتداء هبا، فإذا اتصلت مبا قبلها سقطت 
مكسورة، وإن أدخلت عليها حرفا من حروف العطف جاز فيها الكسر والتسكني كقوله تعاىل: )وليحكم أهل 



 االجنيل( .
 .الَلْهُم: االبتالُع. وقد هلََِمُه ابلكسر، إذا ابتلعه. والُلْهموُم من النوق: الغزيرة اللنب ]هلم[

_________ 
 ( يف املخطوطة: " خلراب الدور ".1)

(5/2036) 

 

َقَصًة إنَّ الَلهاميَم يف أقراهبا بـََلُق والُلهاُم:  واللهموم: اجلواد من الناس واخليل. وقال: ال حَتَْسنَبَّ بياضاً يفَّ َمنـْ
ل هجف: سباق، كأنه . وفرس هلم، مثاأمُّ الُلَهْيمِ اجليُش الكثري، كأنه يلتهم كل شئ. والُلَهْيم: الداهيُة، وكذلك 

( : ال ُهمَّ ال أدري 1يلتهم األرض. والِلَهمُّ أيضاً: العظيم. ورجٌل هلم: كثري العطاء مثل خضم. وقول الشاعر )
اء، ألنَّ وأنت الداري ُكلُّ امرٍئ منك على ِمْقداِر يريد الَلُهمَّ، وامليم املشدَّدة يف آخره عوٌض من اي اليت للند

( زلن بيانع من 2، ابلفتح: موضع، وهى أرض كثرية النخل. قال جرير: كأن محول احلى )اي هللا. وملهم معناه
 الوارد البطحاء من خنل ملهما

_________ 
 ( العجاج.1)
 ( يف ديوانه:2)

 كأن مجال احلى سربلن اينعا * اليانع: البسر املشرف على النضج. وملهم: قرية ابليمامة.

(5/2037) 

 

حرب لبىن متيم وحنيفة. واالهلام: ما يلقى يف الروع. يقال أهْلََمُه هللا. واْستَـْلَهْمُت هللا الصرب. واْلتَـَهَم  ملهم:ويوم 
 الَفصيُل ما يف الضرع: استوفاه.

ذلل. واللهجم: العس الضخم. وأنشد أبو زيد: انقة شيخ لالله راهب تصف طريٌق هَلَْجٌم، أي واسٌع م ]هلجم[
وع ابلشئ. قال الب يف اللهجمني واهلن املقارب يعىن ابملقارب: العس بني العسني. والتلهجم: الوليف ثالثة احمل

تلهجم حلىي مُحَيد بن ثوَر اهلاليل: كأن وحى الصردان يف جوف ضالة تلهجم حلييه إذا ما تلهجما يقول: كأن 
 من اللهج وهو الولوع.هذا البعري وحى الصردان. وهذا حيتمل أن تكون امليم فيه زائدة، وأصله 

 هَلَْذَمُه، أي قطعه. والَلهاِذَمُة: اللصوص، عن أىب عمرو. واللهذم من االسنة: القاطع. ]هلذم[



(5/2037) 

 

( : إمَّا َترى َشْيباً َعالين أْغَثُمْه هَلَْزَم َخدََّي به ُمَلْهزُِمْه 1هَلَْزَم الشيُب خدَّيه، أي خالطهما وقال ) ]هلزم[
تئان يف الَلحينِي حتت األُذنني. ويقال: مها ُمضغتان َعِليَّتاِن حتتهما، والواحدة هِلَْزَمٌة تاِن: عْظمان انوالِلْهزِمَ 

ابلكسر، واجلمع اللهازم. وقال: اي خازابز أرسل اللهازما إىن أخاف أن تكون الزما وقال آخر: أزوح أَنوٌح ال 
بن ثعلبة بن عكابة يقال هلم اللهازم، وهم حلفاء هازم وتيم هللا يـََهشُّ إىل الَندى َقرى ما َقرى للِضْرِس بني الل

 بىن عجل.
 فصل امليم

 املوُم: الشَمُع، معرٌَّب. واملوُم: الرِبْساُم، يقال منه: ميَم الرجُل فهو مَموٌم. قال ذو الرم ة يصف صائدا ]موم[
_________ 

 ( أحد بىن فزارة.1)

(5/2038) 

 

 ض أوبه املوم ومامة: اسم، ومنه كعب بن مامة االايدي.َسناِبِكها أو كان صاحب أر إذا تـََوجََّس رِْكزًا من 
 : حرف من حروف املعجم. وقال:امليم ]ميم[

 (1كافا وميمني وسينا طامسا )
 َمْهَيْم: كلمٌة ُيْستَـْفَهُم هبا، معناها: ما حاُلَك وما شأنك؟ ]مهيم[

 فصل النون
ي نـَْغمته وَصوته. ويقال أيضًا: انمََّتُه، بتشديد يقال أسكَت هللا أَنَمَتُه، أ الَنْأَمُة، ابلتسكني: الصوت. ]أنم[

( . وأنََْمُت القوس نَئيمًا. 2جعل من املضاعف. والَنئيُم: صوٌت فيه ضعٌف كاألنني. يقال: أنَََم يـَْنِئُم )امليم، في
 ومسعت نئيم االسد.

_________ 
 ( قبله:1)

 ختال منه اال رسم الروامسا
 ( أنم كضرب ومنع، نئيما: أن، أو هو كالزحري، أو صوت خفى، أو ضعيف. قاموس.2)



(5/2038) 

 

. وجَنََمْت جنم الشئ ينجم ابلضم جُنوماً: ظهر وطلع. يقال: جَنََم الِسنُّ، والَقْرنُ  ]جنم[ ، والنَـْبُت، وجَنَم اخلارجيُّ
اطِل والضاللِة ابلفتح، أي معِدنه. وامِلْنَجُم، بكسر امليم: ( . وفالٌن َمْنَجُم الب1انمِجٌَة مبوضع كذا، أي نـَبَـَغْت )

ُم. وياحلديدة املعرتضة يف امليزان، اليت فيها  قال: جَنَّْمُت اللسان. والَنْجُم: الوقت املضروب، ومنه مسِ ي املَُنجِ 
ُمها قوٌم لقوٍم غرامة ومل يهريقوا بينه م ملء حِمَْجِم والَنْجُم من النبات: ما املال، إذا أدَّيته جُنوماً. قال زهري: يـَُنجِ 

، وهو اسٌم هلا مل يكن على ساٍق. قال تعاىل: )والَنْجُم والشجُر يسجدان( . وا لَنْجُم: الكوكُب. والَنْجُم: الثرايَّ
 زيٍد وعمٍرو. فإذا قالوا: طلَع الَنْجُم، يريدون الثراي. وإن أخرجت منه األلف والالم تنكر. علم، مثل

_________ 
 ( ابلغني املعجمة، أي ظهرت. ويف اللسان: " نبعت ".1)

(5/2039) 

 

رايت وجارك سامل ( أيؤكل جا2( : أخصىي محار ظل يكدم جنمة )1والنجمة: ضرب من النبت. قال الشاعر )
جْنََمْت. وقوهلم: ليس هلذا احلديث حبم، أي ليس له أصل. وَأجْنََمِت السماُء: أقشعْت. يقال أْثَجَمْت أايماً مثَّ أ

 وَأجْنََم الربُد وأجْنََم املطُر: أقلع. وقال: َأجْنََمْت قـُرَُّة الشتاِء وكانت قد أقامت بكلبة وقطار
َنْحُنُح. وقد حنم الرجل ينحم ابلكسر، فهو حنام. قال طرفة: أرى قرب حَنَّاٍم خبيٍل مباِله الَنحيُم: الزحرُي والتَـ  ]حنم[

( والَنحَّاُم أيضاً: طائٌر أمخر على خلقة االوز، يقال له ابلفارسية " سرخ آوى 3ِسِد )كقرب َغِوي  يف الَبطاَلِة ُمفْ 
 ". والنحام أيضا: اسم فرس سليك بن

_________ 
 ظامل املرى يهجو النعمان. ( احلارث بن1)
 ( يف اللسان: " أتؤكل جارايت ".2)
 ( وذلك الن البخيل إذا طلبت إليه حاجة كثر سعاله عندها.3)

(5/2039) 

 



 السلكة السعدى، عن االصمعي يف كتاب الفرس.
 النخامة: ابلضم النخاعة. يقال: تنخم الرجل، إذا خنع. ]خنم[
َم مثله. ويف احلديث: " الَنَدُم توبٌة ". وأَْنَدَمُه هللا فَنِدَم. ورجٌل  ]تدم[ ندم على ما فعل َنَدماً وَنداَمًة، وتـََندَّ

 اليمني ِحْنٌث أو َمْنَدَمٌة. قال لبيد:َنْدماٌن، أي انِدٌم. ويقال: 
( 2( * وانَدَمين فالن على الشراب، فهو َندميي وَنْدماين. قال الشاعر )1ا الدهر يف العيش َمْنَدما )ومل يبق هذ

دامى. وامرأٌة : فإْن كنَت َنْدماين فباألكرِب اْسِقين وال َتْسِقين ابألصغِر املُتَـثـَلِ ِم ومجع الندمي ِنداٌم، ومجع الندماِن نَ 
 َنْدمانٌَة، والنساُء ندامى أيضا.

_________ 
 ( صدره:1)

 وإال فما ابملوت ضر الهله
 ( هو النعمان بن نضلة العدوى، ويقال للنعمان بن عدى.2)

(5/2040) 

 

، كالقسى ل املنادمة مقلوبة من املُداَمَنِة، ألنَّه يُْدِمُن شرَب الشراب مع ندميه، الن القلب يف كالمهم كثريويقا
 من القووس، وجذب وجبذ، وما أطيبه وأيطبه، وخنز اللحم وخزن، وواحد وحاد.

الريح: أوهلا حني تقبل بلنٍي قبل  الَنسيُم: الريح الطيِ بة. يقال منه: َنسَمِت الريُح َنسيماً وَنَسماانً. ونسم ]نسم[
بتدأْت وأقبلْت أوائلها. والَنَسُم أيضاً: مجع أن تشتدَّ. ومنه احلديث: " بُِعْثُت يف َنَسِم الساعة "، أي حني ا

سََّم، بوا الغُبار فمنه تكون الَنَسَمُة ". والَنَسَمُة: اإلنساُن. وتـَنَ َنَسَمٍة، وهي النـََفس والَرْبو. ويف احلديث: " تنكَّ 
واملنسم، بكسر أي تنفَّس. ويف احلديث: " ملا تنسموا روح احلياة "، أي وجدوا َنسيَمها. وانمَسَُه، أي شامه. 

: قالوا السني: خف البعري. قال الكسائي: هو مشتقٌّ من الفعل. يقال: َنَسَم به يـَْنِسُم َنْسماً  . وقال األصمعي 
 .َمْنِسُم النعامِة كما قالوا: منسم البعري

(5/2040) 

 

 ويقال أيضاً: من أين َمْنِسُمَك؟ أي من أين وجهتك؟
ريهة. يقال: يدي من اجلنُْب وحنوه َنِشَمٌة. وَنشََّم ا تغريَّ وابتدأت فيه رائحٌة كَنشََّم اللحُم تـَْنشيماً، إذ ]نشم[



. ومنه قوهلم: َنشََّم الناس يف عثمان رضي هللا عنه.  القوُم يف األمر أيضاً، إذا أخذوا فيه. وال يكون إال يف الشر 
على القلب. يقال منه: َنِشَم ابلكسر،  والَنَشُم ابلتحريك: شجر تنخذ منه القسى. والنشم أيضاً، مثل الَنَمش

امرأة كانت مبكة فهو ثوٌر َنِشٌم، أي فيه نقٌط بيض ونقط سود. قال االصمعي: منشم، بكسر الشني: اسم 
نت خزاعة وجرهم إذا أرادوا القتال تطيبوا من طيبها، وكانوا إذا فعلوا ذلك كثرت القتلى فيما عطارة، وكا

 عطر منشم "، فصار مثال. قال زهري: بينهم. فكان يقال: " أشأم من
 ( *1تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم )

_________ 
 ( صدره:1)

 تداركتما عبسا وذبيان بعدما:

(5/2041) 

 

 ويقال: هو حب البلسان.
اخليُط الذي  َنَظْمُت اللؤلؤ، أي مجعُتُه يف الِسلك والتَـْنظيُم مثله. ومنه َنَظْمُت الِشعر وَنظَّْمُتُه. والِنظاُم: ]نظم[

صل مصدٌر. وجاءان َنْظٌم من جراد، وهو الكثري. ويقال لثالثة يـُْنَظُم به اللؤلؤ. وَنْظٌم من لؤلؤ، وهو يف األ
: ُكشيتان  َتَظَمُه، أي اختلَُّه. والِنظاماِن من الضب  كواكَب من اجلوزاء َنْظٌم. واالنِتظاُم: االتِ ساُق. وطعنه فانـْ

 .ليتيه طويلتان. وأَْنَظَمِت الدجاجُة، إذا صار يف بطنها بيضٌ َمْنُظوَمتاِن من جانيب كُ 
الِنْعَمُة: اليُد، والصنيعُة، واملنَُّة، وما أُْنِعَم به عليك. وكذلك النُـْعمى. فإن فتحت النون مددت فقلت  ]نعم[

ذاك فبها ونِْعَمْت: يريدون النَـْعماُء. والَنعيُم مثله. وفالٌن واسُع الِنْعَمِة، أي واسع املال. وقوهلم: إن فعلَت 
يف الوقف، قال ذو الرمة: أو حرة عيطل ثبجاء جمفرة دعائم الزور نعمت زورق نِْعَمِت اخَلْصلة. والتاء اثبتة 

 (5 -صحاح  - 257البلد )

(5/2041) 

 

ما استعِمال للحال مبعىن املاض ي. فِنْعَم ونعم وبئس: فعالن ماضيان ال يتصرَّفان تصرُّف سائر األفعال، ألهنَّ
وَّله وكسر اثنيه، مث تقول نِِعَم فُتتبع الكسرة الكسرة، مث تطرح مدٌح، وبئس ذمٌّ. وفيهما أربع لغات: نَِعَم بفتح أ

الكسرة الثانية فتقول نِْعَم بكسر النون وسكون العني، ولك أن تطرح الكسرة من الثاين وترتك االول مفتوحا 



ت قلت: نِْعَمِت ن العني. وتقول نِْعَم الرجل زيد، ونِْعَم املرأة هند، وإن شئفتقول نـَْعَم الرجل بفتح النون وسكو 
م عليه خربه، والثاين أن  املرأة هند. فالرجل فاعل نِْعَم، وزيٌد يرتفع من وجهني: أحدمها أن يكون مبتدأ قدِ 

َت أنَّه قيل لك ذلك يكون خرب مبتدأ حمذوف، وذلك أنَّك ملَّا قلت نِْعَم الرجل قيل لك من هو؟ أو قدَّر 
( . 1رب يف حذف املبتدأ واخلرب إذا عرف احملذوف هو زيد )فقلت: هو زيد، وحذفت " هو " على عادة الع

إذا قلت نعم رجاًل فقد أضمرت يف نِْعَم الرجل ابأللف والالم مرفوعاً، وفسَّرته بقولك رجاًل، ألنَّ فاعل نِْعَم 
 وبئس

_________ 
فه على معرفة شئ. ذوف هو زيد ال موقع لقوله هو زيد، وقوله أو نكرة منصوبة يف عط( قوله إذا عرف احمل1)

 مصحح املطبوعة االوىل. اه

(5/2042) 

 

)*( ال يكون إال معرفة ابأللف والالم، أو ما يضاف إىل ما فيه األلف والالم، ويراد به تعريف اجلنس ال تعريف 
ه، وال يتَّصل هبما الضمري. ال تقول نِْعَم زيٌد، وال الَزْيدوَن  وال غري العهد، أو نكرًة منصوبة، وال يليهما َعَلمٌ 

نِعموا. وإن أدخْلت على نِْعَم ما قلت: )نِعمَّا يعُظكم به( جتمع بني الساكنني، وإن شئت حركت العني 
،  عن صلتهابلكسر، وإن شئت فتحت النون مع كسر العني. وتقول: غسلُت غساًل نِِعمَّا، تكتفي مبا مع نِْعمَ 

أي نِْعَم ما َغَسْلُتُه. والنُـْعُم ابلضم: خالف البؤس، يقال يوُم نعم ويوم يؤس، واجلمع أنعم وأبؤس. ونعم الشئ، 
ُعُم  ابلضم نعومة، أي صار انعماً ليِ ناً. وكذلك نَِعَم يَنعم، مثل َحِذَر حَيَْذُر. وفيه لغة اثلثة مركبَّة بينهما: نَِعَم يـَنـْ

لغٌة رابعة: نَِعَم يـَْنِعُم ابلكسر فيهما، وهو شاذ . والنَـْعَمُة ابلفتح: التنعيم. يقال: نعمه هللا ْفُضُل. و مثل َفِضَل يَـ 
 وانعمه فتَـنَـعََّم. وامرأٌة ُمنَـعََّمٌة وُمناَعَمٌة مبعىًن. ورجل منعام، أي مفضال.

(5/2042) 

 

نـَْعَم هللا عليك من الِنْعَمِة. وأنـَْعَم هللا صباَحك من يقال: أتيُت أرَض فالن فتَـنَـعََّمْتين، إذا وافقته. وتقول: أ
َعَم له، أي قال له نـََعْم. وفعل كذا وَأنـَْعَم، أي زاد. وأَنعَم هللا بك عيناً، أي أقرَّ هللا عيَنك مبن حتبُّه. ال ُنعوَمِة. وأنـْ

والنعم: واحد االنعام، وهي   بك عينا نعمة، مثل غلم غلمة، ونزه نزهة. ونعمك علينا مثله.وكذلك نَِعَم هللا
االسم على اإلبل. قال الفراء: هو ذكٌر ال يؤنَّث. يقولون: هذا نـََعٌم وارٌد. املال الراعية وأكثر ما يقع هذا 



. قال هللا تعاىل يف موضع: )ممَّا يف بطونه( ، ويف وجيمع على نـُْعماٍن، مثل مَحٍَل ومُحْالٍن. واألنعاُم تذكَّر وتؤنَّث
 فقط. الن مجع اجلمع إما أن يراد به : )ممَّا يف بطوهنا( . ومجع اجلمع أانعيُم، ويراد به التكثريموضع آخر

 التكثري أو الضروب املختلفة. قال ذو الرمة:
 ( *1واحنسرت عنه االانعيم )

_________ 
 ( البيت بتمامه: =1)

(5/2043) 

 

ا انقض  بلى. إذا قال: ليس يل عندك وديعة فقولك نـََعْم تصديٌق ونعم: ِعَدٌة وتصديٌق، وجواب االستفهام، ورمبَّ
اها الكسائي. والنعامة من الطري يذكَّر ويؤنَّث. والَنعاُم: له، وبلى تكذيٌب. ونَِعْم، بكسر العني: لغة فيه حك

. ويقال للقوم إذا  اسُم جنٍس، مثل مَحاٍم ومَحاَمٍة، وجراٍد وجراَدٍة. والَنعاَمُة: اخلشبة املعرتضة على الُزْرنوَقنْيِ
 ارحتلوا عن منهلهم أو تفوقوا: قد شالت نَعاَمتُـُهْم. والَنعاَمُة: ما حتت القدم. وقال:

( * قال األصمعي : هو اسم فرس. وقال الفراء: هو ِعْرٌق يف الرِْجِل. قال: 1وابُن الَنعاَمِة يوَم ذلك َمرَْكيب )
و اسٌم لشدَّة احلرب، كقوهلم: ُأمُّ احلرب، وليس مثَّ امرأٌة، مسعته منهم، حكاه يف املصنَّف. وقال أبو عبيدة: ه

ا ذلك كقوهلم: به داء الظىب، وجاءو   ا على َبْكرة أبيهم، وليس مثَّ بكرة وال داء.وإمنَّ
_________ 

 * = داىن له القيد يف دميومة قذف قينيه واحنسرت عنه االانعيم
 ( صدره:1)

 ر خلزز بن لوذان السدوسى.فيكون مركبك القعود ورحله * والشع

(5/2043) 

 

والنعام والنعامة: َعَلٌم من أعالِم املفاوز. قال أبو ذؤيب يصف طرق املفازة: هِبنَّ نَعاٌم بَناُه الرجال تـُْلقي 
 النفائض فيه السرحيا وقال آخر:

وضعان من أطراف ( * ونعام: موضع. يقال: فالن من أهل برك ونعام، ومها م1ا إال نعامتها )ال شئ يف ريده
ا سريٌر معوج : أربعٌة صادرة، وأربعة واردة. ونعامة: اليمن. والنعائم: منزل من منازل القمر، وهي مثانية أجنمٍ   كأهنَّ



ها وحتجل والنعامة واخلبال وأبو نعامة: لقب بيهس. والنعامة: اسم فرس يف قول لبيد: تكاثر قرزل واجلون في
َم َعنْيٍ، ونَعاَمَة  حممد أيضا. ونعمة العني ابلضم: قـُرَّهتا. ويقال نـُْعَم َعنْيٍ، ونَعاكنية قطرى بن الفجاءة، ويكىن أاب

 عنٍي، ونـُْعَمَة عنٍي، ونـُْعمى عنٍي، كلُّه مبعىًن. أي أفعل ذلك كرامًة لك وإنعاما لعينك وما أشبهه.
_________ 

 ( لتأبط شرا. وعجزه:1)
 منها هزمي ومنها قائم ابقى:

(5/2044) 

 

ا أَبلُّ الِرايِح وأرطُبها. ويقال أيضاً: نُعاماَك: مبعىن قصاراك. ونعمان بن  )*( والنعامى ابلضم: ريح اجلنوب، ألهنَّ
نه محاه. قال أبو عبيدة: إن العرب كانت تسمى ملوك احلرية املنذر: ملك العرب، نسب إليه الشقائق، ال

( : َتَضوََّع ِمْسكاً 1يق الطائف خيرج إىل عرفات. وقال )النعمان، النه كان آخرهم. ونعمان ابلفتح: واد يف طر 
لراقصات بذات ( : أما وا2 عطرات ويقال له نعمان االراك. وقال )َبْطُن نـَْعماَن أْن َمَشْت به زَيـَْنٌب يف ِنْسَوةٍ 

ابلكسر، كما تقول: عرق ومن صلى بنعمان االراك وقوهلم: عم صباحا: كلمُة حتيٍَّة، كأنَّه حمذوف من نَِعَم يـَْنِعُم 
وأنيعم: كل من أكل أيكل، فحذف منه االلف والنون استخفافا. والتنعيمة: شجرة. والتنعيم: موضع مبكة. 

 موضع.
_________ 

 قفى.( عبد هللا بن منري الث1)
 ( خليد.2)

(5/2044) 

 

 ونعم ابلضم: اسم امرأة.
. تقول منه: نـََغَم يَـ 1النَـَغُم ) ]نغم[ ُغُم ويـَْنِغُم نـَْغماً. وسكت فالن فما نـََغَم )( : الكالم اخلفي  حبرٍف. وما  (2نـْ

 له. وفالٌن حسن النَـْغَمِة، إذا كان حسَن الصوت يف القراءة.تـَنَـغََّم مث
نقمت على الرجل أنقم ابلكسر فأان انِقٌم، إذا عتبت عليه. يقال: ما نـََقْمُت منه إال اإلحسان. وقال  ]تقم[

َقَم هللا منه،الكسائي: نَِقْمُت ابلكس تـَ أي عاقبه. واالسم منه  ر لغة. ونَِقْمُت األمَر أيضاً ونـََقْمُتُه، إذا كرهته. وانـْ



 ( ، واجلمع نقمات ونقم، مثل كلمة3النقمة )
_________ 

 ( النغم، حمركة وتسكن: الكالم اخلفى الواحدة هباء.1)
 ( نغم يف الغناء كضرب، ونصر، ومسع.2)
 لفتح، وكفرحة: املكافأة ابلعقوبة. وجتمع على نقم، ككلم وعنب وكلمات.( النقمة ابلكسر، واب3)

(5/2045) 

 

وكلمات وكلم. وإن شئت سكنت القاف ونقلت حركتها إىل النون فقلت نقمة، واجلمع ثقم مثل نعمة ونعم. 
ديلة. هو إبدال الَنقيَبِة. وانقم: لقب عامر بن سعد بن عدى بن حدان بن جوفالن ميمون الَنقيمِة، و 

: لقد كنت أهوى الناقمية حقبة فقد جعلت والناقمية، هي رقاش بنت عامر. قال سعد ابن زيد مناة بن متيم
 ( تقطع1آسان وصل )

 مَنٌّ ومنَّاٌم، أي قـَتَّاٌت. والَنمَّاُم: نبٌت طيِ ب الرائحة. منَّ احلديث يـَُنمَُّه منًّا، أي قـَتَُّه. واالسم الَنميَمُة. والرجلٌ  ]منم[
َتُه، أي ما يَِنمُّ عليه من حركته. وقد يهمز فيجعل والَنميَمُة أيضًا: اهلمُس واحلركُة. ومنه قوهلم: أسكت هللا انمَّ 

 (2 وَأْقَطُع )من الَنئيِم. وقول أيب ذؤيب: ومَنيَمًة من قانٍص ُمتَـَلبِ ب يف كفِ ه َجْشٌء َأَجشُّ 
_________ 

 ( يف اللسان: " آسان بني ".1)
 طع: مجع قطع، وهو نصل عريض قصري.( وأق2)

(5/2045) 

 

: أراد به صوَت وتٍر أو رحياً اسرتوحْته احلُُمُر. وأنكر " ومها مها من قانص " قال: النه أشد ختال  قال األصمعي 
 يف القنيص من أن يهمهم للوحشي. أال ترى إىل قول رؤبة:

ي رقَّشه وزخرفه. وثوٌب ُمَنْمَنٌم، أي موشَّى. ومنه ( * ومننم الشئ متنمة، أ1يف الزرب لو ميضغ شراي ما بصق )
س، ابلرومية. وقال أبو قيل للبياض الذي يكون على أظفار االحداث متنمة ابلكسر. والنمى، ابلضم: الفل

( يصف فرسا: وقارفت وهى مل جترب وابع هلا 2عبيد: هو الدرهم الذى فيه رصاص أو حناس. قال النابغة )
 سفسري الواحدة منُ ِيٌَّة. وما هبا منُِ يٌّ، أي ما هبا أحد.من الفصافص ابلنمى 



_________ 
 ( الزرب ابلفتح ويكسر: قرتة الصائد.1)
أوس بن حجر "، وهو الصواب كما يف التكملة. وهو يصف انقة وقبل البيت: هل ( يف اللسان: " 2)

ا جددا يسفى على رحلها تبلغنيهم حرف مصرمة أجد الفقار وإدالج وهتجري قد عريت نصف حول أشهر 
 ابحلرية املور

(5/2046) 

 

النَـْوُم معروف. وقد انَم يَناُم فهو انِئٌم. واجلمع نِياٌم، ومجع الناِئِم نـُوٌَّم على األصل، ونيم على اللفظ.  ]نوم[
ا سكنت سقطت الجتماع الساكنني ونقلت حركتها إىل ما وتقول: منت، وأصله نومت، بكسر الواو، فم

ف يف قلت، إال أهنم كسروها كان حق النون أن تضم لتدل على الواو الساقطة، كما ضممت القاقبلها. و 
للفرق بني املضموم واملفتوح. وأما كلت فإمنا كسروها لتدل على الياء الساقطة. وأما على مذهب الكسائي 

ر منه من بفتح النون يقول أصل قال قول بضم الواو، وأصل كال كيل بكسر الياء واالمفالقياس مستمر، النه 
ألفا سقطت الجتماع الساكنني. ويقال: اي نـَْوماُن، للكثري النوم، وال تقل  بناء على املستقبل، الن الواو املنقلبة

نُواٌم ابلضم، إذا جعل النوُم يعرتيه. وتَناَوَم: أرى رجل نـَْوماُن، ألنه خيتص ابلنداء. وأمَنُْتُه ونـَوَّْمُتُه مبعىًن. وأخذه 
ابلَنوم، ألنَّك تقول انَوَمُه فَناَمُه يَنوُمُه. وانَمِت  سه أنَّه انِئٌم وليس به. ومنُُْت الرجَل ابلضم، إذا غلبَتهمن نف

 السوُق: كَسدت. وانَم الثوُب: أخلَق.

(5/2046) 

 

ٌة بفتح الواو، واْسَتناَم إليه، أي سكن إليه واطمأن. ورجٌل نوَمٌة ابلضم ساكنة الواو، أي اليؤبه له. ورجٌل نـَُومَ 
لنيَمِة ابلكسر. واملَناَمُة: ثوٌب يُناُم فيه، وهو القطيفة. قال الكميت: أي نـَُؤوٌم، وهو الكثري النوم. وإن ه حلسن ا

 ( والَقْرَطُف املُْخَمُل وقال آخر:1عليه املنامُة ذات الُفضوِل من الَوْهِن )
ا مس ِ  م: يوٌم عاصٌف، وا الدكَّان َمناَمًة. وليٌل انِئٌم، أي يُناُم فيه، كقوهللكلِ  َمناَمٍة ُهْدٌب أصرُي * أي متقارب. ورمبَّ

 وَهمٌّ انصٌب، وهو فاعل مبعىن مفعول فيه.
النَـْهَمُة: بلوغ اهلمَّة يف الشئ. وقد هنم بكذا فهو َمْنهوٌم، أي مولٌع به. ويف احلديث: " َمْنهوماِن ال  ]هنم[

 علم ".يشبعاِن: َمْنهوٌم ابملال ومنهوم ابل



_________ 
 ( يف اللسان: " من القهز ".1)

(5/2047) 

 

َم ( زََحَر. والنَـَهُم ابلتحريك: إفراُط الشهوة يف الطعام وقد هنَِ 1وهنم ينهم ابلكسر هَنيماً: لغٌة يف حَنََم يـَْنِحُم، أي )
َهُم هَنَماً. والنَـْهُم ابلتسكني: مصدر قولك هَنَْمُت اإلبل أهنمها اب لتفح فيهما هنما وهنيما، إذا زجرهتا ابلكسر يـَنـْ

هنا مناهيم وإننا مناجد متاهيم وإمنا ينهمها القوم اهليم واملنهام وِصْحت هبا لتجدَّ يف سريها. وقال: أال اهنماها إ
ل النَـْهِم، وهو الَزْجُر. والنَـْهُم أيضاً: احلَْذف ابحلصى وحنِوه، ألنَّ السائق قد يفعمن االبل: اليت ُتطيُع على 

 ( :2ذلك. وقال )
، وهو صوت األسد والفيل. يقال: هَنََم ( * والنهيم مثل النحيم ومثل الَنئيمِ 3ينهمن ابلدار احلصى املنهوما )

 : احلداد.الفيُل يـَْنِهُم هَنْماً وهنيما، عن االصمعي. والنهامى
_________ 

 ( زحر: تنفس بشده.1)
 ( رؤبة.2)
 ( قبله:3)

 جوما:واهلوج يذرين احلصى امله
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 ( : ضرب من الطري.1والنهام ابلضم يف شعر الطرماح )
َعٍة النيم: الدرج الىت تكون يف الرمل إذا جَرْت فيه الريح. قال ذو الرم ة: حىتَّ اجنلى الليُل عنها يف مُ  ]نيم[ َلمَّ

َوٍة نيم والنيم: الفرو اخللق. وقول ساعدة بن جؤية اهل  ذىل:ِمْثِل األدمِي هلا من َهبـْ
 ( * مها شجران.2من نيم ومن كتم )

 فصل الواو
أبو زيد: املُواءَمُة: املوافقة. يقال: واَءَمُه ُمواَءَمًة وِوائمًا، إذا فعل كما يفعل. ويف املثل: " لوال الوائم  ]وأم[
 االانم "، هللك



_________ 
 ( وبيته كما يف اللسان: فتالقته فالثت به لعوة تضبح ضبح النهام1)
 يصف وعال يف شاهق، ومتام البيت: مث ينوش إذا آد النهار له بعد الرتقب من نيم ومن كتم (2)

(5/2048) 

 

أي لوال موافقُة الناس بعِضهم بعضاً يف الُصحبة والِعشرة لكانت اهلََلَكة. ويقال: " لوال الِوائُم هلك اللئام " 
ا يفعلوهنا: املباهاة. أي إنَّ الرجال ليسوا أيتون اجلميل والِوائم ا أخالقهم، وإمنَّ مباهاًة وتشب هاً  من األمور على أهنَّ

 أبهل الكرم، ولوال ذلك هللكوا.
)ومث[ الَومْثُ: الَدقُّ والكسُر. وَومثََ يَِثُم أي َعدا. وُخفٌّ ِميَثٌم: شديد الوطئ كأنه يثم االرض أي يدقُّها. قال 

َفٌة َتِطسُ ع لَوثيَمُة: اجلماعة من ( ابن السكيت: ا1اإلكاَم بكلِ  ُخفٍ  ِميَثِم ) نرتة: َخطَّارٌَة ِغبَّ الُسرى زايَّ
احلشيش أو الطعام. يقال: مِثْ هلا، أي امجع هلا. وقوهلم: ال والذي أخرج النار من الَوثيَمِة، أي من الصخرة. 

 م واثمة.والَوثيُم: املكتنز حلماً. وقد ومث ابلض
 ( ُوجوماً.2َوَجَم من األمر ) ]وجم[

_________ 
 ى: " بوقع خف ميثم " و " بذات خف ميثم ".( وكذا يف اللسان. ويرو 1)
 ( وجم من االمر جيم.2)
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: مل َأِجْم عنه، أي مل أسكت والواِجُم: الذي اشتدَّ حزنه حىتَّ أمسك عن الكالم: يقال: مايل أراك وامِجًا. ويقال
و ابحلاء أيضا. ويقال: يكون ذلك ومجة، أي مسبًَّة. والَومْجَُة مثل عنه فـََزعاً. ويوٌم َوجيٌم، أي شديد احلر، وه

، وهي األكلة الواحدة. والَوَجُم ابلتحريك: واحد األْوجاِم، وهي عالماٌت وأبنيٌة يهتدى هبا يف الوجبة
 الصحارى.

، أن َتْستْعِصَب عند احلمل ]وحم[ ، وقد َومِحَْت َومَحُْت َومْحَُه، أي قصدت قصده. والِوحاُم من الدواب 
شهوة احلبل خاصًَّة. وقد َومِحَْت تـَْوَحُم َومحاً،  ابلكسر. والَوحاُم والِوحاُم: شهوة احلُبلى، وليس الِوحاُم إال  يف

ناها تـَْوحيماً: أطعمناها ما تشتهيه. وهي امرأٌة َومْحَى ونسوٌة وحامى. ويف املثل: " وَ  مْحَى وال َحَبٌل ". وقد َومحَّ



نا هلا، أي ذحبنا. ويقال أيضاً:  َومحَّ
رجل وخم بكسر اخلاء، وَوْخٌم ابلتسكني، وَوخيٌم، أي ثقيل بنيِ  الَوخاَمِة والُوخوَمِة. واجلمع ِوخاٌم  ]وخم[
 وأوخام.

(5/2049) 

 

ها. يقال منه: وامخىن فومخته. وشئ وخيم، أي وبئ. وبلدة َومِخٌَة وَوخيَمٌة، إذا مل توافق ساكنها. وقد اْستَـْومَخْتُ 
 واْستَـْومَخُْت الطعام وتـََومخَُّْتُه، إذا اْستَـْوبـَْلَتُه. قال زهري:

ََم. 1) إىل َكأٍل ُمْستَـْوَبٍل ُمتَـَوخَّمِ  وقد اختََّْمُت من الطعام وعن الطعام، واالسم ( * وَوِخَم الرجل ابلكسر، أي اختَّ
ٌم. وأخْتََمُه الطعام على أفْـَعَلُه، وأصله التخمة ابلتحريك، على ما ذكرانه يف وكلة وتكلة. واجلمع ختمات وختَُ 

قول وا التاء أصلية لكثرة االستعمال. والعامة تأْومَخَُه. وهذا طعاٌم َمْتَخَمٌة ابلفتح، وأصله مومخة، الهنم تومه
بَثالٍث من نبيذ الُتْخَمُة ابلتسكني، وقد جاء ذلك يف شعٍر أنشده أعرايبٌّ: وإذا امِلْعَدُة جاَشْت فاْرِمها ابملَْنَجنيِق 

 ليس ابحللوا الرقيق هتضم الُتْخَمَة َهْضماً حنَي جتري يف العروق
_________ 

 ( صدره:1)
 (5 -صحاح  - 258ااي بينهم مث أصدروا * )فقضوا من
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، الواحدة وَذَمٌة. وقد َوِذَمِت الدلُو تَـ  ]وذم[ ْوَذُم وَذماً، إذا الَوذُم: السيور اليت بني آذان الَدلو وأطراف الَعراقي 
يل متنعها من الوَلد، فإذا ُعوجل منها قبل انقطع َوَذُمها. والَوَذُم أيضاً: حَلَماٌت تكون يف رحم الناقة أمثاُل الثآل

. والِوذاُم: الكرش واالمعاء، الواحدة وذمة، مثل مثرة ومثار. ويف حديث علي عليه ذلك قيل: َوذَّْمُتها تـَْوذمياً 
ليت بىن أمية النفضنهم نفض القصاب الثراب الوذمة " قال االصمعي: سألت شعبة عن هذا السالم: " لئن و 
يف الرتاب  س هو هكذا، إمنا هو " نقض القصاب الوذام الرتبة ". والرتبة: الىت قد سقطتاحلرف فقال: لي

بن َجْهِم أْوَذَم فترتبت، فالقصاب ينفضها. وأوذم احلجَّ، أي أوجبه على نفسه. قال الراجز: الهم إن عامر 
 ( .1َحجًّا يف ثياب دسم أي متلطخة ابلذنوب )



_________ 
 رم وهو مدنس ابلذنوب.( يف اللسان: يعىن أح1)

(5/2050) 

 

والوذمية: اهلدية إىل بيت هللا احلرام، واجلمع الَوذاِئُم، وهي األموال اليت نُذرت فيها الُنذور. قال الشاعر: فإن 
َغضاىب على بعٍض َفمايل وذاِئُم أي ماىل كله يف سبيل هللا. والتـَْوذمُي: أن  (1 بعضهم )كرِك والقومُ كنُت مل أذ 

 تـَُوذِ َم الكالب بقالدة. وَوذَّْمُت على اخلمسني تـَْوذمياً، أي زدت عليها.
رمته أان تورميا. الَوَرُم: واحد األْوراِم. يقال منه: َورَِم جلده َيرُِم ابلكسر فيهما، وهو شاذ. وتورم مثله، وو  ]ورم[

 . وأْوَرَمِت الناقة، إذا ورم ضرعها.وورم أنفه، أي َغِضب. وَورََّم فالٌن أبنفه تـَْورميًا، إذا مشَََخ أبنفه وجتربَّ 
 ْزَمِة، وهي الَوْجبة. والَوزمُي: اللحم جيفف.الَوْزَمُة يف األكل مثل البَـ  ]وزم[

_________ 
 ( ويروى: " إن مل أكن أهواك ".1)
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قال أبو سعيد: مسعت الكاليب  يقول: الَوزميَُة من الِضباب أن يُطبخ حلُمها مث ييبَّس، مث يدق  فيؤكل. قال: وهي 
من اجلراد أيضاً. ورجٌل َوزمٌي، إذا كان مكتز اللحم. وقال: إن كنت ساقى أخا متيم فجئ بعلجني ذوى وزمي 

مسعته من أىب سعيد حيكيه عن ابن أىب االزهر عن لبقل، ( والوزمي: ما مجع من ا2( بفارسي وأخ للروم )1)
( ُتَشدُّ على َوزمِي ويروى على " َبزمِي ". ويقال: هو الطْلع 3بندار. وأنشد: وجاءوا اثئرين فلم يئوبوا أببلَمٍة )

 ُيَشقُّ ليلق ح مث يشد  خبوصٍة، والواحدة َوزميٌة. ورجٌل ُمتَـَوز ٌِم، أي شديد الوطئ.
. واهلاء عوض من الواو.ُه وَ ومَسْتُ  ]وسم[  مْساً ومِسًَة، إذا أثَّرَت فيه بِسَمٍة وكيٍ 

_________ 
 ( يف اللسان: إن سرك الرى أخا متيم فاعجل بعلجني ذوى وزمي1)
 ( بعده يف اللسان:2)

 كالمها كاجلمل املخزوم
 ( االبلمة مثلثة اهلمزة والالم.3)
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لغة. وال تقل ُومْسٌَة بضم الواو. وإذا أمرت منه ْظِلُم خُيتَضب به. وتسكينها )*( والومسة، بكسر السني: والعِ 
: مطر الربيع األوَّل، ألنَّه يِسُم األرض ابلنبات، ُنِسَب إىل الَوْسم. واألرض َمْوسوَمٌة.  يُّ قلت: تَوسََّم. والَومسِْ

: تـََوسََّم الرجل: طلب َكألَ  . وأنشد: وَأْصبَ األصمعي  يِ  ًة على ِوجهٍة من ظاِعٍن ْحَن كالَدْوِم النواعِم ُغْدوَ  الَومسِْ
 ُمتَـَوسَِّم وَمْوِسُم احلاجِ : جَمْمعهم، مسِ ي بذلك النه معلم جيتمع إليه. وقول الشاعر:

ْوسيماً: شِهدوا حياض عراك هدمتها املواسم * يريد أهل املواسم. ويقال: أراد االبل املوسومة. ووسم الناُس تَـ 
املَْيسُم: املكواُة، وأصل الياء واٌو. فإن شئت قلت يف مجعه مياسم على ما يقال يف العيد: َعيَّدوا. و املْوِسَم، ك

اللفظ، وإن شئت قلت َمواِسُم على األصل. وامليَسُم: اجلَماُل. يقال: امرأة ذات ميَسٍم إذا كان عليها أثر 
  َوسيَمٌة، ونسوٌة ِوسامٌ ن الوجه. وقوٌم ِوساٌم. وامرأةٌ اجلمال. وفالٌن َوسيٌم، أي حسَ 
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أيضا، مثل ظريفة وظراف، وصبيحة وصباح. ووسم الرجل ابلضم وسامة ووساما أيضاً حبذف اهلاء مثل مَجَُل 
ُت ( وفالٌن َمْوسوٌم ابخلري، وقد تـََومسَّْ 1مَجااًل. قال الكميت: يـَتَـَعرَّْفَن ُحرَّ وجٍه عليه ِعْقَبة الَسْرِو ظاهرًا والَوساِم )

فالانً فَومَسُْتُه، إذا غلبَته ابحلسن. واتََّسَم الرجل، إذا جعل لنفسه مِسًَة يـُْعَرُف  فيه اخلري، أي تفرَّست. ووامَسْتُ 
 هبا. وأصل التاء الواو.

، واجلمع الِوشاُم َوَشَم الَيَد َومْشاً، إذا غرزها إببرٍة مث َذرَّ عليها النَـُؤوَر، وهو النِ يَلُج. واالسم أيضاً الَوْشمُ  ]وشم[
، أي سأله أن َيِشَمُه. ويف احلديث: " لعن هللا الوامِشَُة واملُْستَـْومِشَُة ". ابن السكيت: ما َعَصيته ( . واْستَـْومَشَهُ 2)

 َومْشًَة، أي كلمة.
_________ 

 قيام( الوسام، ابجلر معطوف على السرو. وقبل البيت: وتطيل املرزآت املقاليت إليه القعود قبل ال1)
 ( وزاد يف القاموس: وشوم.2)

(5/2052) 

 



وما أصابتنا العام ومشة، أي قطرُة مطر. ويقال بينهما وشيَمٌة، أي كالم َشرٍ  وعداوٍة وأومشََِت األرُض: ظهر 
نباهتا. وأْوَشَم الربُق: ملع ملعاً خفيفاً. قال أبو زيد: هو أوَّل الربق حني يربق. وأو مشت الشئ: نظرت فيه. 

 ليمامة، قريب منها. يقال له: وشم الناقة.شم: بلد ذو خنل به قبائل من ربيعة ومضر دون اوالو 
الَوْصُم: الصدُع يف العود من غري بينونة. يقال: هبذه القناة وصم. وقد وصمت الشئ، إذا شددَته  ]وصم[

ا َدَلْفنا  بسرعة. والَوْصُم: العيُب والعار. يقال: ما يف فالن َوْصَمٌة. وقال الشاعر: فإنْ  َتُك َجْرٌم ذاَت َوْصٍم فإمنَّ
ىل َجْرٍم أَبأَلَم من َجْرِم والتَـْوصيُم يف اجلسد، كالتكسري والفرتِة والكسِل. وقال لبيد: وإذا رُْمَت رَحياًل فاْرحتَِْل إ

 (1واْعِص ما أيمر تـَْوصيُم الَكَسْل ويقال: َوَصَمْتُه احلُمَّى. قال الراجز )
_________ 

 أبو حممد الفقعسى.( هو 1)

(5/2052) 

 

 (1* ومل تبت محى به توصمه )
( : ليس 2الوضم: كل شئ جيعل عليه اللحم من خشٍب أو ابريٍة، يوقى به من األرض. وقال الراجز ) ]وضم[

. وأو ى الوضمبراعي إبٍل وال َغَنْم وال جبزَّاٍر على ظهر الَوَضْم وقد َوَضْمُت اللحم أِضُمُه وْضماً، إذا وضعته عل
مته، إذا جعلت له وضما. وقال ابن دريد: أو ضمت اللحم وأو ضمت له. وقوهلم: احلى َوْضَمٌة واحدٌة، ض

ابلتسكني، أي مجاعٌة متقاربٌة. ابن األعرايب: الَوْضَمُة والَوضيَمُة: ِصْرٌم من الناس، يكون فيه مائتا إنسان أو 
 ثلثمائة.

_________ 
 ( قبله:1)

 * وبعده: ومل جيشئ عن طعام يبشمه تدق مدماك الطوى قدمه ووصمه: فرته وكسله.ال دمه حلمه و  مل يلق بؤسا
 ( رشيد بن رميض العنزي.2)

(5/2053) 

 

)*( والوضيمة: القوُم يِقلُّ عددهم فينزلون على قوم. وقد َوَضَم بنو فالن على بين فالن، إذا حلُّوا عليهم. 
ُت الرجَل، إذا ظلمته واْسَتَضْمَتُه. لفراء: الَوضيَمُة: طعام املأمت. واْستَـْوَضمْ والَوضيَمُة مثل الَوثيَمِة من الكأل. ا



 وتـََوضََّم الرجُل املرأَة، إذا وقع عليها.
الكسائي: َوَغْمُت ابخلرب َأِغُم َوْغماً، إذا أخربت به من غري أن تستيقنه، مثل لغمته ابلغني معجمة.  ]وغم[

 ام: الرتات.َوغََّم، إذا اغتاَظ. والوغم: الرتة. واالوغووغم عليه ابلكسر، أي َحَقد. وتَـ 
األصمعي: َوَقَمُه، أي ردَّه. وقال أبو عبيدة: قهره. قال الشاعر: به َأِقُم الشجاَع له ُحصاٌص من  ]وقم[

 ددته أقبح الرد.الَقِطمنَي إْذ فرَّ الُليوُث والَقِطُم: اهلائج. والَوْقُم: جْذبك الِعنان. وَوَقْمُت الرجل عن حاجته: ر 

(5/2053) 

 

، إذا أذلَّه. وُوِقَمِت  واملوقوم: الشديد احلزن. عن الكسائي. والوقم: كسر الرجل وتذليله. يقال: َوَقَم هللاُ العدوَّ
ا قالوا وكمت ابلكاف، وكذلك املوكوم. وتوقمت الصيد: قتلته. وفالٌن األرض، أي ُوِطئْت وأكل نباهتا. ورمب

ن الردى ، أي يتحفَّظه ويعيه. وواقم: أطم من آطام املدينة. وحرة واقم مضافة إليه. وقال: لو أيـَتَـَوقَُّم كالمي
 يزور عن ذى مهابة هلاب خضريا يوم أغلق واقما وهو رجل من اخلزرج يقال له خضري الكتائب.

 وظئت وأكل نباهتا.املَوْكوُم مثل املَْوقوِم. وقد وََكَمُه األمر: َحَزنَُه. ووُِكَمِت األرض، إذا  م[]وك
 الَوليَمُة: طعام العرس وقد أوملت. ويف احلديث: " أو مل ولو بشاة ". ]ومل[
 َونيُم الذابب: َسْلُحُه. وأنشد االصمعي للفرزدق: ]ومن[

(5/2054) 

 

 لقد ومن الذابب عليه حىتَّ كأنَّ َونيَمُه نـَُقُط املداد
هوت. وومهت يف الشئ ابلفتح أهم َومْهاً، إذا ذهب غلطت فيه وسَومِهُْت يف احلساب َأْوَهُم ومْهاً، إذا  ]وهم[

َْمُت فالانً بكذا،  َومْهَُك إليه وأنَت تريُد غريه. وتـََومهَُّْت، أي ظننت. وَأْومَهُْت غريي إيهاماً. والَتوهيُم مثله. واهتَّ
تركته كله. يقال الشئ، إذا  واالسم التُـَهَمُة ابلتحريك، وأصل التاء فيه واو على ما ذكرانه يف وكل. وأومهت

َْمَتُه: َأهْتَْمُت إهْتاماً،  َأْوَهَم من احلساب مائًة، أي أسقط. وَأْوَهَم من َصالتِِه ركعًة. أبو زيد: يقال: للرجل إذا اهتَّ
. قال مثل َأْدَوْأُت إْدواًء. يقال قد أهْتََم الرجل على أفْـَعَل، إذا صارت به الريبة. والرهم: اجلمل الضخم الذلول

رمة يصف انقته: كأهنا مجل وهم وما بقيت إال النحيزة وااللواح والعصب واالنثى ومهة. قال الكميت: ذو ال
 جيتاب أردية السراب واترة قمص الظالم بومهة مشالل



(5/2054) 

 

قد  وارد صادر وهم صواهوالوهم أيضا: الطريق الواسع. قال لبيد يصف بعريه وبعري صاحبه: مث أصدرانمها يف 
 ال وهم من كذا، أي البد منه. ( ويقال:1مثل )

 فصل اهلاء
اهلَْتُم: كسُر الثنااي من أصلها. يقال: ضربَُه فَهَتَم فاُه، إذا ألقى مقدَّم أسنانه. ورجٌل أهتم بني اهلتم.  ]هتم[

انه، أي الكالب. وهتتمت أسنواالهتم: لقب سنان بن مسى بن سنان ابن خالد بن منقر، النه هتمت سنه يوم 
 اهلُتاَمُة ما هَتَتََّم من الشئ، أي تكسر منه.تكسَّرت. و 

َثماً. ]هثم[  َهَثَم له من ماله، كما تقول قثم، حكاها ابن االعرايب. واهليثم: فرخ العقاب، ومنه مسِ ي الرجل َهيـْ
_________ 

 ( يف اللسان: " كاملثل ".1)

(5/2055) 

 

 )*( واهليثم: الكثيب االمحر.
على الشئ بغتة أْهُجُم ُهجوماً، وَهَجْمُت غريي يتعدَّى وال يتعدَّى. وَهَجَم الشتاُء: دخل. مت هج ]هجم[

: َهَجْمُت ما يف ضرع الناقة، إذا حلبت كل ما فيه. وهجمت البيت  وَهَجَمْت عينه، أي غارت. األصمعي 
 ( : القدُح الضخُم.1دمعت. واهلَْجُم )بيوَت والُثماَم. واهْنََجَمْت عينه: هجما: هدمته. وريٌح َهجوٌم: تقلع ال

َثِلُم ) ( أبو عبيد: اهلَْجَمُة من اإلبل أوَّهلا 2وقال: فتمألُ اهلَْجَم عفوًا وهي وادعٌة حىتَّ تكاد ِشفاه اهلَْجِم تـَنـْ
 شدَّة برده. وَهْجَمُة الصيف: حره.األربعون إىل ما زادت. وُهنَـْيَدُة: املائة فقط. وَهْجَمُة الشتاء: 

_________ 
 كراع.( واهلجم ابلتحريك أيضا عن  1)
 ( قبله: كانت إذا حالب الظلماء أمسعها جاءت إىل حالب الظلماء هتتزم2)

(5/2055) 

 



عمرو: اهلجيمة من اللنب: أن حتقنه يف السقاء اجلديد مث تشربه وال متخضه. وقال أبو يوسف: مسعت أاب أبو 
خيثر، وقد اهلاج الن يروب. واهليجمانة: الدرة. وهيجمانة: اسم  مهدى الكاليب يقول: هو ما مل يرب، أي مل

 امرأة، وهى ابنة العنرب بن عمرو بن متيم.
َم عليه من الغضب، إذا اشتدَّ هدمت الشئ هدما فاهن ]هدم[ د للكثرة. وهَتَدَّ َم. وهدَّموا بيوهتم، شدِ  دم وهَتَدَّ

دام. قال أوس بن حجر: وذات هدم عار نواشرها تصمت غضبه. واهِلْدُم ابلكسر: الثوُب الباىل، واجلمع أه
 ن جوانب( واملهدوم من اللنب: الرثيئة. واهلدم، ابلتحريك: ما هتدم م1ابملاء تولبا جدعا )
_________ 

( قال ابن برى: صوابه وذات ابلرفع، النه معطوف على فاعل قبله وهو: ليبك الشرب واملدامه والفتيان 1)
 طرا وطامع طمعا

(5/2056) 

 

البئر فسقط فيها. وقال الشاعر يصف امرأة فاجرة: متضي إذا زُِجَرْت عن َسْوأٍة ُقُدماً كأهنا َهَدٌم يف اجلَْفِر 
ُمْنقاُض ويقال: دماؤهم بينهم َهَدٌم، أي َهدٌر. وَهْدٌم أيضاً ابلتسكني، وذلك إذا مل يُوَدْوا. واهلَْدَمُة: الدفعة من 

اء: هي اليت تقع من شدَّة الغضب. وقد هدمت ابلكسر. وأنشد يدُة الَضبَـَعِة. قال الفر املال. وانقة َهِدَمٌة: شد
(1: ) 

( * ويقال: هذا شئ مهندم، أي ُمْصَلٌح على مقدار. وهو معر ب، وأصله ابلفارسية 2فيها هدمي ضبع هواس )
 " أْنداْم " مثل مهندس وأصله " أنذازه ".

هلُذاُم: السيف القاطع. وسيٌف ِمُهْذٌم، مثل يف سرعة. قال أبو عبيد: وا( : القطع واألكل 3ْذُم )اهلَ  ]هذم[
 خمذم.

_________ 
 ( الشعر لزيد بن تركي الدبريى.1)
 ( قبله:2)

 يوشك أن يوجس يف االوجاس * وبعده:
 إذا دعا العند ابالجراس

 ( هذم يهذم من ابب ضرب.3)

(5/2056) 



 

 واهليذام: الشجاع.
ُه. وكذلك يف الكالم. قال أبو النجم يذم السرعة يف الق اهلَْذَرَمُة: ]هذرم[ راءة. يقال: َهْذَرَم ِوْرَدُه، أي َهذَّ

 رجال: وكان يف اجمللس جم اهلذرمه ليثا على الداهية املكتمه
( ابلتسكني: نبٌت، وهو ضرٌب من احلمض، الواحدة َهْرَمٌة. ويقال: بعرٌي هارٌِم، للذي يرعاه. 1اهلَْرُم ) هرم[]
الرجُل بٌل َهوارُِم. ويقال: " هو َأَذلُّ من هرمة ". وابن هرمة: شاعر. واهلرم ابلتحريك: كرب الِسن . وقد َهرَِم وإ

 وقوٌم َهْرمى. وتـَْرُك العشاِء َمْهَرَمٌة. وهرم أيضا: اسم رجل. وهرم بن ابلكسر، وأْهَرَمُه هللا سبحانه، فهو َهرِمٌ 
 ة بن عوف بن سعدسنان بن أىب حارثة املرى، من بىن مر 

_________ 
 ( هرم الرجل من ابب طرب هرما ومهرما.1)

(5/2057) 

 

)*( ابن ذبيان، وهو صاحب زهري الذى يقول فيه: إن البخيل ملوم حيث كان ولكن اجلواد على عالته هرم 
ال تدري عالَم عامر وعلقمة. ويقال: " إنَّك  وأما هرم بن قطبة بن سيار فمن بىن فزارة، وهو الذى تنافر إليه

َزأُ َهرِمُ  َك، وال تدري مَب يولع َهرُِمَك "، أي نفسك وعقلك. واهلرمان ابلضم: العقل. يقال: ماله هرمان. يـُنـْ
 وفالن يتهارم: يرى من نفسه أنَّه َهرٌِم وليس به. واهلرمان: بناءان مبصر.

 هرمثة. اهلرمثة: االسد، ومنه مسى الرجل ]هرمث[
يم: احلجر الرخو. وقال أبو زيد: اهِلْرَشمُّ: اجلبل اللنيِ  احملفر. وأنشد: هلاء وتشديد املاهلرشم، بكسر ا ]هرشم[

 هرمشة يف جبل هرشم تبذل للجار والبن العم واهلرمشة من الغنم: الغزيرة، عن الفراء.
 (5 -صحاح  - 259)

(5/2057) 

 

ا بيدك، وحنو ذلك. وَهْزُم الَضريع: ما تكسَّر منه. اهلَْزَمُة: النُـْقَرُة يف الصدر، ويف التفَّاحة إذا غمزهت ]هزم[
( َهْزماً وَهزميًة، فاهْنََزموا. واهلزمية: 1لتَـَهزُُّم: التكسُّر. يقال: هَتَزََّم الِسقاُء، إذا يبس فتكسَّر. وَهَزْمُت اجليش )وا

رم والبحر حيث تنكد الركية. وقال الطرماح بن حكيم الطائى: أان الطرماح وعمى حامت ومسى شكى ولساين عا



كى، أي موجع. وتنكد، أي يقل ماؤها. واهتزام الفرس: صوت جريه. اهلزائم قوله " ومسى " من السمة. وش
قال امرؤ القيس: على الَذْبِل َجيَّاٌش كأنَّ اْهِتزاَمُه إذا جاَش فيه مَحُْيُه َغْلُي ِمْرَجِل واْهتَـَزْمُت الشاَة: ذحبتها. 

 يقال: هَتَزََّم الرعد هَتَزُّماً.وَهزمُي الرعد: صوته. 
_________ 

 جليش من ابب ضرب.( هزم ا1)

(5/2058) 

 

بَـعِ ٌق ال يستمسك. قال يزيد بن مفرغ: سقى هزم االوساط منبجس العرى منازهلا من مسرقان  وغيٌث َهزٌِم: ُمتـَ
 جرير:( وقول 1فسرقا )

 ( * ضرب من اللعب.2وتلعب املهزاما )
بس. يقال: هشم الثريد. ومنه مسى هاشم بن عبد مناف، وامسه عمرو. كسر الشئ اليا( :  3اهلشم ) ]هشم[

قال فيه الشاعر ابن الزِبـَْعرى: َعمرو الُعال َهَشَم الَثريَد لقوِمِه ورجاُل مك َة ُمْسِنتوَن عجاف واهلشيم من النبات: 
 املتكسِ ر، والشجرة البالية أيخذها احلاطب كيف يشاء.اليابس 

_________ 
 فشرقا. أي أخذ جانب الشرق. ( يف التكملة ما نصه: واالنشاد مداخل، والرواية من مسرقان1)
 ( هو قوله: كانت جمربة تروز بكفها كمر العبيد وتلعب املهزاما2)
 ( هشم الشئ من ابب ضرب: كسره.3)

(5/2058) 

 

. وهَتَشََّم عليه فالٌن، إذا : ضعيف البدنومنه قوهلم: ما فالٌن إال َهشيَمُة كَرٍم، إذا كان مسحاً. ورجٌل َهشيمٌ 
 تـََعطََّف. واْهَتَشَم ما يف ضرع الناقة، إذا احتلَبه.

 ( . واهلَْيَصُم: األسد. واهليصم من الرجال: القوى.1اهلَْصُم: الكسُر ) ]هصم[
ه. وَهَضْمُت ( : كسرته. يقال: َهَضَمُه حقَّه واْهَتَضَمُه، إذا ظلمه وكسَر عليه حقَّ 2هضمت الشئ ) ]هضم[

ْهَتَضٌم، أي مظلوم. واهلَضيَمُة: أن يـَتَـَهضََّمَك لك من حقِ ي طائفًة، أي تركته. وهَتَضََّمُه: ظلمه. ورجٌل َهضيٌم ومُ 
هتضُّماً، إذا انقدَت هلم وتقاصرت. أبو زيد: أْهَضْمُت اإلبل القوُم شيئاً، أي يظلموك. وهَتَضَّْمُت للقوِم 



 لالجذاع
_________ 

 من ابب ضرب. (1)
 ( من ابب ضرب.2)

(5/2059) 

 

واالسداس مجيعا، إذا ذهبْت رواضُعها وطلع غريها. قال: وكذلك الغنم. واهلاضوُم: الذي يقال له اجلواِرُش، 
ألنَّه يهِضُم الطعام. وهذا طعام سريع االهنضام، وبطئ االهنضام. ويقال للطلع َهضيٌم ما مل خيرج من ُكُفرَّاُه 

لَكْشَحني. وَكْشٌح ُمَهضٌَّم ومزماٌر ُمَهضٌَّم، ألنَّه فيما يقال ه يف بعض. واهلَضيُم من النساء: اللطيفة الدخول بعضِ 
( كأمنا بركت على قصب أجش مهضم 1أكساٌر يضم بعضها إىل بعض. وقال عنرتة: بركت على جنب الرداع )

ومنه قوهلم يف التحذير من األمر املخوف:  ( : املطمئن  من األرض، ومجعه أْهضاٌم وُهضوٌم.2واهلضم ابلكسر )
الليَل وأْهضاَم الوادي. يقول: فاحذْر فإنَّك ال تدري لعلَّ هناك من ال يُؤمن اغتيالُُه. قال لبيد: فالضيُف واجلاُر 

ا )  ( َهَبطا تبالة خمصبا أهضامها3اجلَنيُب كأمنَّ
_________ 

 ( ويروى: " على ماء الرداع ".1)
 سر ويفتح.( واهلضم ابلك2)
 ( ويروى: " واجلار الغريب ".3)
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: ال يسبق أْهَضُم من غايٍة بعيدٍة ابن السكيت: اهلََضُم ابلتحريك: انضمام اجلنبني، وهو يف الفرس عيٌب. يقال
ا الفرس بعُنقه وبطنه. واألنثى َهْضماءُ  : مل يسِبق يف احللبة فرٌس أْهَضُم قط، وإمنَّ . ورجٌل أبدًا. وقال األصمعي 

يِب، أْهَضُم بنيِ  اهلََضِم. قال طرفة: وال خري فيه غري أنَّ له ِغىًن وأنَّ له كشحاً إذا قاَم أهَضما واألْهضاُم من الط
 الواحد َهْضٌم.

اهلَِقُم: الرجل الشديد اجلوع، وقد هقم ابلكسر هقما. واهلقم، مثال اهلجف: الرجل الكثري األكل.  ]هقم[
َقُم: حكاية صوت البحر. واهِلَقمُّ أيضاً:  َقُم: الظليُم الطويُل، ويقال هو اهلَْيُق وامليم زائدة. واهلَيـْ البحر. واهلَيـْ



 وقال:
 ع اللقمة.( * وصوت ابتال1حر يدعوا هيقما وهيقما )كالب

_________ 
 ( يف اللسان: " فهيقما ". وقبله:1)

 ومل يزل عز متيم مدعما:
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 اما.م، إذا ابتلعه لقما عظ)*( وفالن يتهقم الطعا
. قال أبو زيد: هتكمت:  ]هكم[ هَتَكََّمِت البئُر، إذا هتدَّمْت. وهَتَكََّم عليه، إذا اشتدَّ غضبه. واملُْستَـْهِكُم: املتكربِ 

 تغنيب. وهكمت غريى هتكيما: غنَّيته، وذلك إذا انربيت تغينِ  له بصوت.
م مل هللا شعثه، أي مجعه، كأنه أراد: عال. قال اخلليل: أصله مل، من قوهلَهُلمَّ اي رجل، بفتح امليم، مبعىن ت ]هلم[

مل نفسك إلينا، أي اقرب. وها للتنبيه وإمنا حذفت ألفها لكثرة االستعمال، وجعال امسا واحدا، يستوى فيه 
مَّ إلينا( ، وأهل جند الواحد واجلمع والتأنيث، يف لغة أهل احلجاز. قال هللا تعاىل: )والقائِلنَي إلْخواهِنِْم َهلُ 

فيقولون لالثنني َهُلمَّا، وللجميع هلموا، وللمرأة هلمى، وللنساء َهْلُمْمَن، واألول أفصح. وقد ُتوَصل  يصر ِفوهنا
ابلالم فيقال: َهُلمَّ لَك وَهُلمَّ لكما، كما قالوا: َهْيَت لك. وإذا أدخلت عليه النون الثقيلة قلت َهُلمَّنَّ اي رجل، 

 يةَهُلمِ نَّ بكسر امليم، ويف التثنوللمرأة 
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َهُلمَّانِ  للمؤنث واملذكَّر مجيعًا، وَهُلمُّنَّ اي رجال بضم امليم، وَهْلُمْمنانِ  اي نسوة. وإذا قيل لك: هلم إىل كذا 
إذا قال وكذا، قلت إالم أهلم مفتوحة االلف واهلاء، كأنك قلت إىل ما أمل. وتركت اهلاء على ما كانت عليه. و 

َلماِن، إذا جاء ابملال الكثري.  لك: هلم كذا وكذا، قلت: ال أهلمه، أي ال أعطيكه. ويقال: جاءان ابهليل واهلَيـْ
 واهليلمان بفتح الالم وضمها.

 اهلِْلقاُم: الضخم الطويل. واهلِْلقاُم: االسد. وهلقام: اسم رجل. ]هلقم[
( . واملُِهمُّ: 1ما أمَهََّك )َك ين األمُر، إذا أقلقك وحَزنك. ويقال: مَهُّ اهلَمُّ: احلُزُن واجلمع اهلُموُم. وأمَهَّ  ]مهم[

 االمر الشديد. ومهىن املرض: أذا بىن. قال الراجز



_________ 
( بعده يف اللسان: " جعل ما نفيا يف قوله ما أمهك، أي مل يهمك مهك. ويقال معىن ما أمهك ما أحزنك، 1)

 ك.:وقيل ما أقلقك، وقيل ما أذاب
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( * واهْنَمَّ الشحُم والرَبَُد: ذااب. واالهِتماُم: االغتمام. واْهَتمَّ له أبمره. ويقال ملا ُأذيب 1يهم فيه القوم هم احلم )
 من الَسنام: اهلاموُم. قال العجاج يصف بعريه:

 ( * وقال اآلخر:2واهنم هاموم السديف الوارى )
اهِلَمِم. يقال: فالٌن بعيُد اهلَمَِّة أيضاً ابلفتح. ومَهَْمُت ابلشئ  مَُّة: واحدةُ ( * واهلِ 3يضحكن عن كالربد املنهم )

أهم مها، إذا أردته. ويقال: ال َمَهمََّة يل ابلفتح، وال مَهاِم، أي َأُهمُّ بذلك وال أفعله. قال الكميت: عاِداًل 
 (4غريهم من الناس طرًّا هِبُِم ال مَهاِم يل ال مَهاِم )

_________ 
 ن: معناه يسيل عرقهم حىت كأهنم يذوبون.( يف اللسا1)
 ( بعده:2)

 عن جرز منه وجوز عارى
 ( بعده:3)

 حتت عرانني أنوف شم
 ( قبله: =4)
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وهو مبينٌّ على الكسر مثل َقطاِم. واهلَميُم: الدبيُب. وقد مَهَْمُت أهم ابلكسر مهيما. وقال الشاعر ساعدة بن 
ترى أثره يف صفحتيه كأَنَّه َمدارُِج ِشْبثاِن هَلُنَّ مَهيُم واهلم ابلكسر: الشيخ الفاين، واملرأُة مِهٌَّة. جؤية يصف سيفا: 

ِة. واهلَموُم: البئر الكثرية املاء. وقال: إن لنا قليذما مهوما يزيدها خمج الدال مجوما لك العظيم اهِلمَّ واهلُماُم: امل
يقول: إذا قيل لنا أبقى عندكم شئ؟ نقول: مههام، أي مل يبق شئ.  اللحياىن: مسعت أعرابيا من بىن عامر

( االقدام 2اف )ما كان إال كاصطف( شر إيالم يف يوم حنس ذى عجاج مظالم 1وأنشد: أوملت اي خنوت )



 حىت أتيناهم فقالوا مههام
_________ 

 * = إن أمت ال أمت ونفسي نفسا ن من الشك يف عمى أو تعام
رواه ابن خالويه: خنوت على مثل سنور. قال: وسألت عنه أبو عمر الزاهد: فقال هو  ( قال ابن برى:1)

 اخلسيس.
 ( يف اللسان: " كاصطفاق ".2)
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واهلامة: واحدة اهلوام، وال يقع هذا االسم إال على املَخوِف من األحناش. ويقال للدابَّة: نعم اهلامة هذه. ابن 
اق القطر. واهلمهمة: ترديد الصوت يف الصدر. ومحاٌر مِهْهيٌم: يـَُهْمِهُم يف السكيت: اهلميمة: مطر لني دق

( 1أوالها وهيجها من خلفها ال حق الصقلني )صوته. قال ذو الرمة يصف احلمار واالتن: خلى هلا سرب 
 أطلبه. مههيم ومهمت املرأة يف رأس الصيب ، وذلك إذا نوَّمْته بصوٍت ترقِ قه له. ويقال: ذهبت أهتممه، أي

. واهلِنََّمُة، مثال اهللعة: خرزٌة كان النساء يؤخِ ذَن هبا الرجال. ]هنم[ َنَمُة: الصوت اخلفي   اهلَيـْ
 (2رجل، إذا َهزَّ رأسه من النعاس. وقال الشاعر )َهوََّم ال ]هوم[

_________ 
 ( قوله الحق الصقلني، يف بعض النسخ " االطلني ". والصقل واالطل: اخلاصرة.1)
 الفرزدق. (2)
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 ( * وقد هومنا.1* ما َتْطَعُم العنُي نوماً غري هتومي )
اهلاَمُة: الرأس، واجلمع هاٌم. وهاَمُة القوم: رئيُسهم. واهلاَمُة من طري الليل، وهو الَصدى، واجلمع هاٌم.  ]هيم[

مه البوم وكانت العرب تزعم أن روُح قال ذو الرمة: قد أْعِسُف النازَِح اجملهوَل َمْعِسُفُه يف ظل أخضر يدعو ها
قربه تقول: اسقوين اسقوين، فإذا ُأدِرَك بثأره طارت. وهذا  القتيل الذي ال يدرك بثأره تصري هامًة فتزُقو عند

( بقوله: ومنا الذي أبكى ُصَديَّ بن ماِلٍك ونفَر طريًا عن ُجعاَدَة وق عا يقول: قتل قاتَله 2املعىن أراد الشاعر )
 مستهاٌم، أي طرُي عن قربه. وهاَم على وجهه َيهيُم َهْيماً وَهيماانً: ذهب من العشق أو غريه. وقلبٌ فنفرت ال



 هاِئٌم. واهلُياُم ابلضم: أشدُّ العطش. واهلُيامُ 
_________ 

 ( التهومي والتهوم: النوم اخلفيف. يصف صائدا. وصدره:1)
 عارى االشاجع مشفوه أخو قنص

 ( وهو جرير.2)
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 كاجلُنون من العشق. واهلياُم: داٌء أيخذ اإلبل فتهيُم يف األرض ال ترعى. يقال: انقٌة َهْيماُء. قال كثري:
( : الرمُل ال يتماسك 2( * واهلَْيماُء أيضاً: املفازة ال ماء هبا. واهلَياُم ابلفتح )1كما أدنفت هيماء مث استبلت )

بُعجوِب أنقاٍء مييل هيامها واجلمع هيم، جيتاب أصاًل قاِلصاً ُمتَـنَـبِ ذًا  من اليد ِلِليِنِه، ومنه قول لبيد: أن يسيل
مثل قذال وقذل. واهليام ابلكسر: اإلبل الِعطاش، الواحد َهْيماُن. وانقة هيمى، مثل عطشان وعطشى. قال 

وقوله تعاىل:  هيٌم، أي عطاٌش. وقد هاموا ِهياماً.االصمعي: اهليمان: العطشان. ومن الداء َمْهيوٌم. وقوٌم 
 هليِم( هي اإلبل العطاُش، ويقال الرمل. حكاه االخفش. قال الشيباين: التهيم: مشية حسنة.)َفشارِبوَن ُشْرَب ا
_________ 

 ( صدره:1)
 وأىن قد أبللت من دنف هبا * وقبله: فال حيسب الواشون أن صبابيت بعزة كانت غمرة فتجلت

 ( ويضم.2)
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ويقصر. قال جممع بن هالل: وعاثرة يوم اهلييما رأيتها وقد ضمها من داخل بىن جماشع، ميد وهييماء: ماءة ل
 احلب جمزع
 فصل الياء

َتُم يـُْتماً ويـَْتماً، ابلتسكني فيهم ]يتم[ ا. واليُـْتُم يف الناس من الَيتيُم مجعه أيْتاٌم ويَتامى. وقد يَِتَم الصيب  ابلكسر يـَيـْ
َتَمِت املرأُة فهي مومِتٌ، أي صارقبل األب، ويف البهائم من ق أوالدها أيْتاماً. وكلُّ شئ مفرد يعز  بل األم. يقال أَيـْ

ْيتيٌم نظريه فهو يَتيٌم، يقال ُدرٌَّة يَتيمٌة. ويـَتََّمُهْم هللا تـَْيتيماً: جعلهم أْيتاماً. وقال الفند الزماىن: بضرب فيه أتي يم وتـَ



ثلما ساَر راِكٌب ك، أي إبطاٌء. وقال الشاعر عمرو بن شأس: وإال فسريي موإْرانُن ويقال: يف سريه يـََتٌم ابلتحري
 تـََيمََّم مِخْساً ليس يف سريه يـََتُم ويروى: " أمم ".

 اليامسني معروف. وبعض العرب يقول ]بسم[
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ر ايسم. وقال مشمت اليامسني وهذا ايمسون، فيجريه جمرى اجلمع، كما قلنا يف نصيبني. وقد جاء أيضا يف الشع
 الراجز أبو النجم:

 (1من ايسم بيض وورد أزهرا )
 اليمن. يلملم: لغة يف أمللم، وهو ميقات أهل ]يلم[
ميمته: قصدته. وقال رؤبة: أزهر مل يوَلد بَِنْجِم الُشحِ  ُمَيمَُّم البيت كرمي السنخ وتيممته: تقصدته.  ]ميم[

ُْتَك.. قال ابن السكيت: قوله وتـََيمَّْمُت الصعيَد للصالة، وأصله التعمُّد  والتوخِ ي، من قوهلم: تـََيمَّْمُتَك وأتََممَّ
 طيِ باً( أي اقصدوا لصعيٍد طيِ ٍب. مث كثر استعماهلم هلذه الكلمة حىتَّ صار التَـَيمُُّم مسَح تعاىل: )فتَـَيمَّموا صعيداً 

 (2دون من سواه. وقال ) الوجه واليدين ابلرتاب. ومَيَّْمُتُه برحمى تيميما، أي توخيته وقصدته
_________ 

 ( بعده:1)
 خيرج من أكمامه معصفرا

 ا يف اللسان )أمم( .( عامر بن مالك مالعب االسنة، كم2)
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: الَيماُم:  ميمته الرمح صدرًا مث قلُت له هذي املروءُة ال ِلْعُب الَزحاليُق ومَيَّْمُت املريَض فتَـَيمََّم للصالة. األصمعي 
اَمٌة. وقال الكسائي. هي الىت أتلف البيوت. واليمامة: اسم جارية زرقاء كانت  الوحشي، الواحدة ميَ احلمامُ 

تبصر الراكب من مسرية ثالثة أايم. يقال: " أبصر من زرقاء اليمامة ". واليمامة: بالد كان امسها اجلو، 
. واليم: البحر. سبة إىل اليمامة ميامىفسميت ابسم هذه اجلارية لكثرة ما أضيف إليها، وقيل جو اليمامة. والن

 وقدمي الرجل فهو َمْيموٌم، إذا طرح يف البحر.
 اليَـَنُم ابلتحريك: ضرٌب من النبت، الواحدة ينمة. ]ينم[



ٌم، وأصله أْيواٌم فُأدغَم. قال األخفش يف قوله تعاىل: )ُأسِ َس على التـَّْقوى من  ]يوم[ اليَـْوُم معروٌف، واجلمع أايَّ
ِم. كما تقول: لقيت كلَّ رجٍل، تريد كلَّ الرجال. وعاملُتُه ُمياَوَمًة، كما تقول:  يـَْوٍم( قال: من أوَّلأوَِّل  األايَّ

 مشاهرة. ورميا عريوا عن الشدة ابليوم. يقال: يوم
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 ( :1أيوم كما يقال ليلة ليالء. قال الراجز )
يم مث قلب الواو ايء حيث صارت منه، أخر الواو وقدم امل ( * وهو مقلوب2نعم أخو اهليجاء يف اليوم اليمى )

طرفا، كما قالوا أدل يف مجع دلو. وايم وخارف: قبيلتان من اليمن. وايم بن نوح عليه السالم غرق يف 
 الطوفان.

مها ابن السكيت: األيـَْهماِن عند أهل البادية: السيُل واجلمُل اهلاِئُج الصُؤوُل، يـُتَـَعوَُّذ منهما. و  ]يهم[
ا مسِ ي أيـَْهَم ألنَّه ليس ممَّا يستطاع دفعه األْعَميان. قال: وع ند أهل األمصار السيُل واحلريُق. قال أبو عبيد: وإمنَّ

وال ينطق فيكلم أو ُيْستَـْعَتُب. وهلذا قيل للفالة اليت ال يُهتدى فيها الطريُق يـَْهماُء، وللرب  أَيـَْهُم. قال األعشى: 
اِدها واأليـَْهُم من الرجال: االصم. وااليهم: الشجاع. وجبلة بن لفال ة يؤنسين صوُت فيَّ ويهماء ابلليل غطشى ا

 االيهم آخر ملوك غسان ...
_________ 

 ( هو أبو االخزر احلماىن.1)
 ( بعده:2)

 (5 -صحاح  - 260ليوم روع أو فعال مكرم * )
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 ابب النون:
 فصل االلف

لعقدة يف العود. ومنه قول االعشى: قضيب سراء كثري لضم: ا: اهتمه به. واالبنة ابأبنه بشئ أيبنه وأيبنه ]ابن[
( * ويقال أيضا: بينهم أَُبٌن، أي عداوات. وفالٌن يُؤَبُن بكذا، أي يُذَكر بقبيح. ويف ذكر جملس رسول 1االبن )

شئ: رقبته. قال بسوٍء. أبو زيد: أَبَـّْنُت الهللا صلى هللا عليه وسلم: " ال ُتؤَبُن فيه احلَُرُم "، أي ال يُْذَكْرَن فيه 



أوس يصف احلمار: يقول له الراءوَن َهذاَك راكٌب يُؤبَُّن شخصاً فوق َعلْيَاء واِقٌف وقال األصمعي: الَتْأبنُي: أن 
 تقفوا أثر الشئ.

_________ 
 ( صدر البيت:1)

 ".الصواب: الن كثرة االبن عيب  سالجم كالنحل أحنى هلا * ويف التكملة: " الرواية قليل االبن، وهو
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 ليه بعد املوت. قال رؤبة:وأببت الرجل اتبيناً، إذا بكيَته وأثنيت ع
( 2( * يقول: غري هالك، أي غري مبكى. ومنه قول لبيد: وأبنا ُمالِعَب الرِماِح )1فامدح بالال غري مامؤبن )

التشديد: وقته وأوانه. يقال: ُكِل الفواكَه يف إابهنا، أي يف وقتها. وَمْدرََه الكتيبِة الرَّداِح وإابن الشئ ابلكسر و 
قال بشر يصف الظعائن: تؤم هبا احلداة مياه خنل وفيها عن أابنني ازورار وإمنا قيل أابانن وأابانن: جبالن. 

 وأابن أحدمها واآلخر متالع، كما يقال القمران. قال لبيد
_________ 

 ( بعده:1)
 تمى للموكنتراه كالبازي ان

 ( قبله:2)
 قوما تنوحان مع االنواح:
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فالسوابن وتقول: هذان أابانن حسنني، تنصب النعت النه نكرة  (1درس املنا مبتالع فأابن فتقادمت ابحلس )
وصفت به معرفة، الن االماكن ال تزول، فصارا كالشئ الواحد وخالفا احليوان. فإذا قلت هذان زيدان حسنان 

 لنعت ها هنا، النه نكرة وصفت به نكرة.ترفع ا
عنق، والكثري أتن وأتن. واملأتوانء: االتن، مثل االاتن: احلمارة، وال تقل أاتنة. وثالث آتن مثل عناق وأ ]أتن[

املعيوراء. واستأتن الرجل: اشرتى أاتان واختذها لنفسه. وقوهلم: كان محارًا فاستأتن، أي صار أاتان. يضرب 
، عد العز. واأَلاتُن: َمقام املستقي على فم البئر، وهو صخرٌة أيضاً. واأَلاتُن: الصخرة املَُلْمَلَمةْ لرجٍل يـَُهون ب



( : عريانة 2فإذا كانت يف املاء الضحضاح قيل أاتن الضحل، وتشبه هبا الناقة يف صالبتها ومالستها. وقال )
 كأاتن الضحل انجية إذا ترقص ابلقور العساقيل وقال االخطل

_________ 
 ( صوابه: " ابحلبس ".1)
 ( كعب بن زهري.2)
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( : لغة يف َأَتَل أَتالانً، إذا قارَب 1كأاتن الضحل أضمرها بعد الرابلة ترحايل وتسياري وأتن الرجل أَتَناانً )  حبرة
مع اال اتتني، ويقال هو اخَلْطو. وأََتن ابملكان: أقام به. واألتوُن، ابلتشديد: هذا املوقد، والعامة ختفف ه، واجل

 مولد.
طعم واللون. وقال الشاعر علقمة: فأوردها ماًء كأنَّ مجاَمُه من األْجِن ِحنَّاء معاً اآلِجُن: املاء املتغريِ  ال ]أجن[

ن ( : ومنهل فيه الغراب ميت كأنه من االجو 2َوَصبيُب وقد َأَجَن املاء أيََِجُن وأَيُجُن َأْجناً وأجوانً. قال الراجز )
 ن على فعل.( وحكى اليزيدي: َأِجَن املاُء ابلكسر أيجن أجنا، فهو أج3زيت )

_________ 
 ( أتن الرجل أيتن أتناان.1)
 ( أبو حممد الفقعسى.2)
 ( بعده:3)

 سقيت منه القوم واستقيت:
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احدة الُوُجناِت. وَأَجَن واالجانة: واحدة االجاجني. وال تقل إجنانة. واالجنة ابلضم: لغة يف الُوجْنِة وهي و 
 الَقصَّار الثوَب، أي َدق ُه.

يقال يف صدره على إحنة، أي حقد، وال تقل حنة. واجلمع إجن. وقد َأِحْنُت عليه ابلكسر. قال  ]أجن[
 ُة.( فال َتْسَتِثْرها سوف يبدو َدفينها واملؤاَحَنُة: املُعادا2ابن َعمِ َك إْحَنة )( : إذا كان يف َصْدِر 1الشاعر )

أذن له يف الشئ إْذانً. يقال: اْئَذْن يل على االمري. وقول الشاعر: قلت لبواب لديه دارها تيذن فإىن  ]أذن[



تاء، على لغة من يقول أنت محؤها وجارها قال أبو جعفر: أراد لتأذن. وجائز يف الشعر حذف الالم وكسر ال
 تعلم. وقرئ: )فبذلك فلتفرحوا( .

_________ 
 لقيىن.( االقيبل ا1)
 ( يروى: " حشنة " وهى احلقد.2)
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 َِ وأذن، مبعىن علم. ومنه قوله تعاىل: )فْأَذنوا حَبْرٍب من هللا ورسوله( . وَأِذَن له َأَذانً: استمع. قال قـَْعَنُب بن أمُّ
وإْن ا خريًا ذُِكْرُت به فَنوا ُصمُّ إذا مسعو صاحٍب: إْن يسمعوا ريَبًة طاروا هبا فرحاً َعينِ  وما مسعوا من صاحٍل دَ 

( ". واالذان: اإلعالُم. وَأذاُن 1ذكرت بشر عندهم أذنوا و " ما أذن هللا لشئ كأذنه ملن يتغىن ابلقرآن )
 الصالة معروف. واأَلذيُن مثله. وقد أ ذََّن َأذااًن. وامِلْئَذنَُة: املنارة. واالذين: الكفيل. وقال امرؤ القيس: وإين ِ 

 (2ترى منه الُفراِنَق أْزَورا )  مُمَلَّكاً بَسرْيٍ أذيٌن إن رََجْعتُ 
_________ 

 ( يف اللسان: " ويف احلديث: ما أذن هللا لشئ كأذنه لنىب يتغىن ابلقرآن ". وهو كذلك يف بعض النسخ.1)
ما قالوا أليم ووجيع ( الفرانق: سبع يصيح بني يدى االسد. وأزور: مائل العنق. أذين فيه مبعىن مؤذن، ك2)

 وى أبو عبيدة: أذين أي زعيم.مبعىن مؤمل وموجع. ور 
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وقال قوم: اأَلذيُن: املكان أيتيه اأَلذاُن من كلِ  انحية. وأنشدوا: َطهوُر احَلصى كانت َأذيناً ومل تكن هبا ريبٌة مما 
لت أذين فلم  صغرته قا رجال مثخُياُف َتريُب واأَلذُن ختفف وتثق ل، وهي مؤنثة، وتصغريها أذينة. ولو مسيت هب

تؤنث، لزوال التأنيث عنه ابلنقل إىل املذكر. فأما قوهلم أذينة يف االسم العلم فإمنا مسى به مصغرا، واجلمع 
آذان. وتقول: أذنته، إذا ضربت ُأُذنَُه. ورجٌل ُأُذٌن، إذا كان يسمع مقال كلِ  أحد ويقبله، يستوى فيه الواحد 

. ونعجٌة أْذانُء وكبٌش آَذُن. وأذنت النعل وغريها أتذينا، إذا جعلت هلا اأُلُذَننْيِ : عظيم واجلمع. ورجٌل أذاينٌّ 
 أذانً. وَأذَّْنُت الصيب : عركت أذنه. وآذنتك ابلشئ أعلمتكه. واآلذن: احلاجب. وقال:



م، أي يف الكال تبدل آبذنك املرتضى * وقد آذن وأتذن مبعىن، كما يقال أيقن وتيقن. وتقول: أتذ َن األمريُ 
 ى فيهم يف التَـَهدُِّد والنهى، أي تقدم وأعلم.اند
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وقوله تعاىل: )وإْذ أتََذََّن رَبََّك( ، أي أعلم. وإذن: حرف مكافأة وجواب، إْن قدَّمَتها على الفعل املستقبل 
تها فقلت: أكرمك لغيا أنصَبته هبا ال غري. إذا قال لك قائٌل: الليلَة أزورك، قلت: إذْن أكرَمك. وإن أخَّرهتَ 

إذن. فإن كان الفعل الذى بعدها فعل احلال مل تعمل، الن احلال ال تعمل فيها العوام الناصبة. وإذا وقفت 
على إذن قلت: إذا، كما تقول زيدا. وإن وسطتها وجعلت الفعل بعدها معتمدا على ما قبلها ألغيت أيضا 

ابلظن يف عوامل االمساء. وإن أدخلت عليها حرف  بهةمش كقولك: أان إذن أكرمك الهنا يف عوامل االفعال
 عطف كالواو والفاء، فأنت ابخليار، وإن شئت ألغيت وإن شئت أعملت.

]ارن[ الفراء: اأَلَرُن: النشاط. يقال: َأِرَن البعري ابلكسر أَيَرُن َأَرانً، إذا ِمرح مرحاً، فهو َأِرٌن أي نشيط. أبو 
 ة: أمون كألواح االران نسأهتا على الحب كأنه ظهر برجدطرفال عمرو: اإلراُن: اتبوت خشب. ق
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قال: وكانوا حيملون فيه مواتهم. قال االعشى يصف انقته: أثرت يف جناجن كإران امليت عولني فوق عوج 
 رسال واالران: كناس الوحشى. وامِلْئراُن مثله، واجلمع مآريُن. وقال:

َبِتْل * . وأرنُة احلرابء ابلضم: موضُعه من العود إذا انتصَب عليه. قال ابن أمحر:ي أ كأنه تَيُس إراٍن ُمنـْ َبتٌّ  ُمنـْ
 ( * واالربون واالرابن: لغة يف العربون والعرابن. والعامة تقول رابن.1وتـََعل َل احلرابُء أرنته )

ويقال أيضاً: أِسَن املاء ابلكسر أْيَسُن . اآلِسُن من املاء، مثل اآلِجِن. وقد َأَسَن املاء أيََْسُن وأْيُسُن ُأُسوانً  ]أسن[
 َأَسناً، فهو أسن.

_________ 
 ( عجزه:1)

متشاوسا لوريده نقر * ويروى " أربته " ابلباء، أي قالدته، وأراد سلخه، الن احلرابء يسلخ كاحليه، فإذا سلخ 
 بقى يف عنقه منه شئ كأنه قالدة.



(5/2070) 

 

و غري ذلك فُغشَي عليه، أو داَر رأسه. أصابته ريح منِتنة من ريح البئر أوأسن الرجل أيضا، إذا دخل البئر ف
يُد يف الرمح ميد املائح االسن ويروى " الوسن ". وأتسن املاء: ( مصفرًَّا َأانِمُلُه ميَ 1قال زهري: قد أترك القرن )

. أبو زيد: أَتسََّن علي  أتََسُّناً، اعتل  وأبطأ. أبو عمرو: أَتسََّن ا لرجُل أابه، إذا أخذ أخالقه. وقال اللحياين : تغريَّ
أو على أخالق من أبيه، واحدها إذا نزع إليه يف الش َبِه. يقال هو على آساٍن من أبيه، أي على مشائَل من أبيه، 

ُأُسٌن مثل ُخُلٍق وأْخالٍق. واالُسُن أيضاً: واحد اآلساِن، وهي طاقات الِنْسِع واحلَْبِل، عن أيب عمرو. وأنشد 
الفراء لسعد بن زيد مناة بن متيم، ولقب سعد الِفْزُر: لقد كنُت َأْهوى الناِقِميََّة حقبة فقد جعلت آسان وصل 

 تقطع
_________ 

( يف اللسان صوابه: " يغادر القرن "، وكذا يف شعره، النه من صفة املمدوح، وقبله: أمل تر ابن سنان كيف 1)
 فضله ما يشرتى فيه محد الناس ابلثمن
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واالسن أيضا: بقية الشحم. يقال: مسنْت انقته عن ُأُسٍن، أي عن شحٍم قدمٍي. واجلمع آسان. وأتسن على، أي 
 اعتل.
، ابلتحريك: ضعف الرأي. وقد َأِفَن الرجل ابلكسر َأفَناً، وأُِفَن إْفناً، أبو زيد: املَْأفوُن: املَْأفوك. واأَلَفنُ  ]أفن[

فهو َمْأفوٌن. واجلوز ويف املثل: " إنَّ الرِقنَي تُغطِ ي َأْفَن اأَلفنِي ". وَأفـََنه هللا سبحانه أيَِْفُنُه َأْفناً فهو َمْأفوٌن وَأفنٌي. 
واملَُتَأفِ ُن: املُتَـنَـقِ ُص. وَأَفَن الفصيُل ما يف َضرع ُأمِ ه، إذا شربَه كلَّه. املَْأفوُن: احلَشف الفاسد. واأَلْفُن: النَـْقص. 

 شئت من الُب، إذا مل َيدَْع يف الَضرع شيئاً. ويقال: اأَلْفُن احللب خالف الَتْحينِي، وهو أن حتُلبها َأىن  وَأَفَن احل
 َأفْـُنها وإْن ُحيِ َنْت َأْرىب على الَوْطِب ِحيُنها وَأِفَنِت الناقة غري وقٍت، معلوم. قال املخبَّل: إذا أُِفَنْت َأْروى ِعياَلكَ 

 أفنة، مقصورة. ابلكسر: قل  لبُنها، فهى
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 أبو عمرو: جاءان فالٌن على إفَّاِن ذلك، أي على حني ذلك.
الطرماح: يف شناظى أقن بينها عرة الطري االقنة: بيت يبىن من حجر، واجلمع أقن مثل ركبة وركب. قال  ]أقن[

 كصوم النعام
ْنُت غريي، من االمن واالمان. واالميان: التصديق. وهللا اأَلماُن واأَلمانَُة مبعىًن. وقد َأِمْنُت فأان آِمٌن. وآمَ  ]أمن[

 املُْؤِمُن، ألن ه آَمَن عباَده من أن يظلمهم. وأصل آَمَن أَْأَمَن هبمزتني، لي نت الثانية. ومنه املهيمن، وأصله تعاىل
تحريك: اأَلْمُن. ومنه ، وقلبت االوىل هاء. واأَلْمُن: ضدُّ اخلوف. واأَلَمَنُة ابلمؤأمن، لينت الثانية وقلبت ايء

ُتُه على كذا قوله عز وجل: )أَمَنًة نُعاساً( . واألَ  َمَنُة أيضاً: الذي يثق بكلِ  أحد، وكذلك األَُمَنُة مثال اهلمزة. وَأِمنـْ
ُتُه مبعىًن. وقرئ: )ماَلَك ال أَتَْمنَّا َعل ى يوُسف( بني اإلْدغام وبني اإلظهار. قال االخفش، واالدغام وائْـَتَمنـْ

 حسن.أ
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وتقول اْؤمَتَن فالن، على ما مل يسم فاعله، فإن ابتدأت به صريت اهلمزة الثانية واوا، الن كل كلمة اجتمع يف 
أوهلا مهزاتن وكانت االخرى منهما ساكنة فلك أن تصريها واوا إن كانت االوىل مضمومة، أو ايء إن كانت 

و آمن. واستأمن إليه، أي دخل يف أمانِِه. وقوله االوىل مفتوحة، حناالوىل مكسورة حنو ائتمنه، أو ألفا إن كانت 
تعاىل: )وَهذا البَـَلُد األمني( قال األخفش: يريد اآلِمَن، وهو من اأَلْمِن. قال: وقد يقال اأَلمنُي املَْأموُن، كما 

َُ َوحْيَِك أن ين حلفُت ميِيناً ال أخون أميين أي مَ  اُن ابلضم والتشديد: أموين. واألُمَّ قال الشاعر: أمل تعلمي اي َأْسَم
األمنُي. وقال الشاعر األعشى: ولقد شِهدُت التاجر االمان مورودا شرابه واأَلموُن: الناقة املَوثَـَّقُة اخلَْلِق، اليت 

 ( يف املمدود1أمنت أن تكون ضعيفة. وآمني يف الدعاء ميد ويقصر. قال الشاعر )
_________ 

 ( عمر بن أىب ربيعة.1)

(5/2072) 

 

ُتُه )اي َربَّ ال تسُلبينِ  حبَّها أبدًا ويرحم هللا عبدًا قال آِمينا وقال آخر يف املقص ( 1ور: تَباَعَد ِمينِ  ُفْطُحٌل إذ رَأَيـْ
َأمنَي فزاد هللاُ ما بيننا بعدا وتشديد امليم خطأ. ويقال معناه. كذلك فليكن. وهو مبىن على الفتح مثل أين 

 اكنني. وتقول منه: أمن فالن أتمينا.وكيف، الجتماع الس



 َأنَّ الرجل يَِئنُّ من الوجع أَنيناً. قال ذو الرمة: ]أنن[
( * واأُلانُن ابلضم مثل األَننِي. وقال املغرية بن حبناء خياطب أخاه 2كما َأنَّ املريُض إىل ُعوَّاِدِه الَوِصب )

 رًا أانان وكذلك التأانن. قال الراجزصخرًا: أراك مجعَت مسألًة وِحْرصاً وعند الَفْقر زَحَّا
_________ 

 ( يف اللسان: " إذ سألته ".1)
 ( صدره:2)

 تشكو اخلشاش وجمرى النسعتني كما * اخلشاش: اخلزام من خشب. والوصب: الوجع.

(5/2072) 

 

شاة. ويقال: ال أفعله ما ( خريا من التأانن واملسائل وماله حانٌَّة وال آنٌَّة، أي انقة وال 1إان وجدان طرد اهلوامل )
يف الفرات  َأنَّ يف الُفرات قطرٌة، أي ما كانتأن  يف السماء جنٌم، أي ما كان يف السماء جنٌم، لغٌة يف َعنَّ. وما 

قطرة. وال أفعله ما َأنَّ يف السماء ماء. وإن وأن: حرمان ينصبان االمساء ويرفعان االخبار. فاملكسورة منهما 
فتوحة وما بعدها يف أتويل املصدر. وقد خيففان فإذا خففتا فإن شئت أعملت وإن شئت مل يؤكد هبا اخلرب، وامل

 نه مشس، وقد جتفف أيضا فال تعمل شيئا. قال:تعمل. وقد تزاد على أن كاف التشبيه تقول: كأ
 ( *2كأن وريداه رشاءا خلب )

_________ 
التأانن واملسائل وعدة العام وعام قابل ملقوحة يف  ( إان وحد طرد اهلوامل بني الرسيسني وبني عاقل خريا من1)

 بطن انب حائل
 إىل رؤبة ابن العجاج. وقبلة: = 358: 4( نسب يف اخلزانة 2)

(5/2073) 

 

" ثدييه " على االعمال. ويروى " كأن وريديه ". وقال آخر: ووجه مشرق النحر كأن ثدايه حقان ويروى: 
 شئت رفعت قال طرفة:وكذلك إذا حذفتها، إن شئت نصبت وإن 
لنصب على االعمال، والرفع أجود، قال تعاىل: )قل أفغري هللا أال أيهذا الزاجرى أحضر الوغى * يروى اب

كثر استعماهلم هلذه   أتمروين أعبد أيها اجلاهلون( . وإىن وإنين مبعىن، وكذلك كأىن وكأنين، ولكين ولكنىن، النه



ن لنون الىت تلى الياء. وكذلك لعلى ولعلىن، الن الالم قريبة ماحلروف، وهم يستثقلون التضعيف فحذفوا ا
النون. وإن زدت على إن " ما " صار للتعيني، كقوله تعاىل: )إمنا الصدقات للفقراء( النه يوجب إثبات احلكم 

 لفعل املستقبل يف معىنللمذكور ونفيه عما عداه. وأن قد تكون مع ا
_________ 

 * وبعده: * = * ومعتد فظ غليظ القلب
 (5 -صحاح  - 261غادرته جمدال كالكلب * )
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مصدر فتنصبه، تقول: أريد أن تقوم، واملعىن أريد قيامك، فإن دخلت على فعل ماض كانت معه مبعىن مصدر 
بين قيامك الذى مضى. وأن قد تكون خمففة قد وقع، إال أهنا ال تعمل، تقول: أعجبين أن قمت، واملعىن أعج

هللا تعاىل: )ونودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها( وأما إن شددة فال تعمل. تقول: بلغين أن زيد خارج. قال عن امل
املكسورة فهى حرف للجزاء، يوقع الثاين من أجل وقوع االول، كقولك: إن أتتين آتك، وإن جئتين أكرمتك. 

ر( . ورمبا مجع بينهما للتأكيد، كما قال  النفى كقوله تعاىل: )إن الكافرون إال يف غرو وتكون مبعىن " ما " يف
ز االغلب العجلى: ما إن رأينا ملكا أغارا أكثر منه قرة وقارا وقد تكون يف جواب القسم، تقول: وهللا إن الراج

لحينىن وألومهنه ويقلن شيب فعلت، أي ما فعلت. وأما قول عبد هللا ابن قيس الرقيات: بكرت على عواذىل ي
 د:فقلت إنه أي إنه قد كان كما يقلن. قال أبو عبيقد عال ك وقد كربت 

(5/2074) 

 

وهذا اختصار من كالم العرب، يكتفى منه ابلضمري النه قد علم معناه. وأما قول االخفش إنه مبعىن نعم، فإمنا 
اهلاء أدخلت للسكوت. قال: وأن املفتوحة قد  يريد أتويله، ليس أنه موضوع يف اللغة لذلك. قال: وهذه

جاءت ال يؤمنون( . ويف قراءة أىب: )لعلها( . وأن  مبعىن لعل، كقوله تعاىل: )وما يشعر كم أهنا إذا تكون
املفتوحة املخففة قد تكون مبعىن أي، كقوله تعاىل: )وانطلق املال منهم أن امشوا( . وأن قد تكون صلة للما، 

 : )وما هلم أال يعذهبم هللا( ، يريد: وما هلم اللما أن جاء البشري( وقد تكون زائدة، كقوله تعاىلكقوله تعاىل: )ف
يعذهبم هللا. وقد تكون إن املكسورة املخففة زائدة مع ما، كقولك: ما إن يقوم زيد. وقد تكون خمففة من 

يد، كقوله تعاىل: )إن كل نفس الشديدة، فهذه ال بد من أن تدخل الالم يف خربها عوضا مما حذف من التشد



نفي. وأما قوهلم: أان، فهو اسم مكىن، وهو وإن زيد الخوك، لئال تلتبس إبن الىت مبعىن ما للملا عليها حافظ( ، 
 للمتكلم وحده، وإمنا بىن على الفتح فرقا بينه وبني أن
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الىت هي حرف انصب للفعل، وااللف االخرية إمنا هي لبيان احلركة يف الوقف، فإن توسطت الكالم سقطت، 
رفوين محيدا قد تذريت السناما واعلم أنه قد ئة، كما قال محيد ابن حبدل: أان سيف العشرة فاعإال يف لغة ردي

توصل هبا اتء اخلطاب فيصريان كالشئ الواحد من غري أن تكون مضافة إليه. تقول: أنت، وتكسر للمؤنث، 
ن العرب. وكاف وأنتم، وأنْت. وقد تدخل عليها كاف التشبيه تقول: أنت كأان وأان كأنت، حكى ذلك ع

تصل ابملظهر، تقول: أنت كزيد وال تقول أنت كى، إال أن الضمري املنفصل التشبيه ال تتصل ابملضمر وإمنا ت
 عندهم كان مبنزلة املظهر، فلذلك حسن وفارق املتصل.

واالون أيضا:  األْوُن: الَدَعة والسكينة والرِفق. تقول منه: أنت أءون أوان. ورجٌل آِيٌن، أي راِفٌه وادٌع. ]أون[
. قال الراجز: غري اي بنت احلليس َلْوين ُمرُّ الليايل واختالُف اجلَْوِن وسفر املشى الرويد، وهو مبدل من اهلون

 كان قليل االون
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يال ويقال: ُأْن على نفسك، أي اْرُفْق يف السري واتَّدِْع. وبيننا وبني مكَة ثالُث لياٍل َأواِئَن، أي روافَه، وعشر ل
اٍت، أي وادعاٍت. واأَلْوُن: أحد جانيب اخلُْرج. تقول: ُخْرٌج ذو َأْوَننْيِ، ومها كالِعْدَلنْيِ. واأَلْوُن: الِعْدُل. ومنه آين

قوهلم: َأوََّن احلماُر، إذا أكل وشِرب وامتأَل بطنه وامتدَّت خاصراته فصار مثل االون. قال رؤبة: وسوس يدعو 
ن العقق يريد مجع العقوق، وهى احلامل املقرب، مثل رسول ورسل. ون أتويخملصا رب الفلق سرا وقد أ

( ، 2( : احلني، واجلمع آِونٌَة، مثل َزماٍن وَأْزِمَنٍة. قال يعقوب: يقال فالن يصنع ذلك االمر آونة )1واالوان )
ًة أعطيهم اجلَْهَد مينِ  بله ما  آِونَ ( : مَحَّاُل أَْثقاِل أهِل الُود ِ 3إذا كان يصنعه مرارا ويدعه مرارا. قال أبو زُبَيد )

 أسع
_________ 

 ( االوان ابلفتح ويكسر.1)



 ( يف القاموس: " آونة وآنية ".2)
 ( الطائى.3)
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 واالوان وااليوان: الصُّفَُّة العظيمة كاألزَِج ومنه إيواُن كسرى. وقال:
واانت وأواوين، مثل مثل خوان وخون، ومجع االيوان إيَشطَّْت َنوى من أهله ابإليوان * ومجع اإلواِن أُوٌن، 

 ديوان مثل ديوان ودواوين، الن أصله إوان، فأبدلت من إحدى الواوين ايء.
 ( .1االهان: العرجون، ومجعه أهن ) ]أهن[
. وآَن أَ  ]أبن[ يـُْنَك، االين: االعياء. قال أبو زيد: ال يبىن منه فعل. وقد خولف فيه. واالين: احلية، مثل األميِْ

َك أن تفعل كذا يئني أينا، عن أىب زيد، أي حاَن، مثل أىن لك، وهو مقلوب منه. أي حان َحْينك. وآَن ل
وأنشد ابن السكيت: أََلمَّا يَِئْن يل َأْن جُتَل ى َعماَييت وأُْقِصُر عن لَْيلي بَلى قد َأىن لِيا فجمع بني اللغتني. وَأْيَن: 

ا تسأل عن مكانه.سؤاٌل عن مكان. إذا قلت َأْينَ    زيد فإمن 
_________ 

 ( وزاد يف اللسان: " آهنة ".1)
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ن مرساها( . وإاين، بكسر  )*( وأاين: معناه أي حني، وهو سؤال عن زمان، مثل مىت. قال هللا تعاىل: )َأايَّ
قت الذى أنت فيه، وهو حكاها الفراء. وبه قرأ السلمى: )إاين يبعثون( . واآلن: اسم للو  اهلمزة: لغة سليم،

اللف والالم للتعريف، النه ليس له ما يشركه. ورمبا فتحوا منه ظرف غري متمكن، وقع معرفة ومل تدخل عليه ا
 ها ابلذى أنت ابئحالالم وحذفوا اهلمزتني. وأنشد االخفش: وقد كنت ختفى حب مسراء حقبة. فبح الن من

 فصل الباء
ثينة. والبثنية: حنطة منسوبة إىل موضع ابلشأم. ويف الليِ نة، وبتصغريها مسيت ب البَـثْـَنُة، ابلتسكني: األرض ]بثن[

حديث خالد بن الوليد: " فلما ألقى الشأم بوانيه وصار بثنية وعسال عزلين واستعمل غريى ". وقال أبو 
 ف اجلبلية. فجعله من االول.الَغوث: كلُّ حنطة تَنُبت يف األرض السهلة فهي بـَثَِني ٌة، خال
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حبنة: اسم امرأة نسبت إليها خنالت كن عند بيتها، كانت تقول: هن بناتى، فقيل بنات حبنة. والبحونة:  ]حبن[
 القربة الواسعة، والواو زائدة. والبحون: العظيم البطن.

: وح فيه. قال االخفشَبَدُن اإلنسان: جَسُده. وقوله تعاىل: )فاليوَم نـَُنج ِيَك بَِبَدِنَك( قالوا: جبسد ال ر  ]بدن[
وأما قول من قال بدرعك فليس بشئ. ورجل َبَدٌن، أي ُمِسنٌّ. قال األسود ابن يعفر: هل لشباٍب فاَت من 

 َمْطَلِب أم ما ُبكاُء الَبَدِن األشيِب وَوِعٌل َبَدٌن مثله. قال الكيمت يصف كلبة:
 ( * والبدن: الدرع القصرية.1قد ضمها والبدن احلقاب )

_________ 
 ( قبله:1)

 ملا بدت العقاب * وبعده: جدى لكل عامل ثواب الرأس واالكرع واالهاب قد قلت
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ُنوهَنا، واجلمع بدن ابلضم مثل مثرة ومثر. والبدن  م كانوا ُيَسمِ  والبدنة: انقة أو بقرة تُنَحر مبكة، مسِ يت بذلك ألهنَّ
( : كأهنا من بدن وإيفار دبت عليها 1ٍر وُعْسٍر. قال الراجز )أيضا: السمن واالكتناز، وكذلك الُبْدُن، مثل ُعسُ 

ار ". تقول منه: َبَدَن الرجل ابلفتح يـَْبُدُن بُْدانً، إذا َضُخَم. وكذلك َبُدَن ذرابت االنبار ويروى: " من مسن وإيغ
َن، أي َأسَ  نَّ. قال مُحَيٌد االرقط: وكنت خفت ابلضم يـَْبُدُن َبدانًَة، فهو ابِدٌن، وامرأٌة ابِدٌن أيضاً وَبديٌن. وَبدَّ

يث: " إين قد َبُدْنُت فال تبادروين ابلركوع والسجود "، ( الشيب والتبدينا واهلَمَّ مما يُْذِهُل الَقرينا ويف احلد2)
 أي كرِبُت وأسننت.

 (3الرَبْينُّ: ضرٌب من التمر. قال الراجز: املطعمان اللحم ابلعشج ) ]برن[
_________ 

 جز شبيب بن الربصاء.( الرا1)
 ( صوابه رواية: " خلت ".2)
 ( قبله:3)

 خايل عويف وأبو علج:
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( فأبدل من الياء املشددة جيما. والربنية: إانء من خزف. ويربين: موضع ذو رمل، 1وابلغداة كسر الربنج )
 يقال رمل يربين.

زلة األصابع من اإلنسان. قال: واملخلب ظُفر قال األصمعي: الرَباِثُن من السباع والَطري، هي مبن ]برثن[
َعِفْر خفي اً، أي استخرَجه املطر فهو يسبح. ِن. قال امرؤ القيس: وَترى الَضبَّ َخفِ الرُبْثُ  يَّاً ماِهرًا راِفعاً بـُْرثـَُنَه ما يـَنـْ

 نب( : لزوار ليلى منكم آل برثن على اهلول أمضى من سليك املقا2وبرثن: حى من بىن أسد. وقال )
 الربذون: الدابة. قال الكسائي: االنثى من الرباذين برذونة. وأنشد ]برذن[

_________ 
 بعده:( 1)

 يقلع ابلود وابلصيصج * فإنه أراد أبو على، وابلعشي، والربىن، والصيصى، فأبدل من الياء املشددة جيما.
 ( قران االسدي.2)
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 لى برذونة غري طائل( جالت بك اخليل جولة وأنت ع1أريت إذا )
( 3( : ولنا خابية موضونة )2الرِبْزيُن ابلكسر: التَـْلتَـَلُة، وهي ِمْشَربٌَة تتَّخذ من قشر الطَْلع. وقال ) ]برزن[

 حاجب أخرى طينها( فك عن 4جونة يتبعها برزينها فإذا ما حاردت أو بكؤت )
 حلجة.الرُبْهاُن: احلُجَُّة. وقد بـَْرَهَن عليه، أي أقام ا ]برهن[
 البزيون، ابلضم: السندس. ]بزن[

 حسن بسن، إتباع له. وبيسان: موضع بنواحي الشأم. قال أبو دواد ]بسن[
_________ 

 ( يف اللسان: " رأيتك إذ ".1)
 ( عدى بن زيد.2)
 نا ابطية ".( يف اللسان: " إمنا لقحت3)
 ( يف اللسان: " أو بكأت ".4)
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 ن مجيعا ونبتهن تؤامخنالت من خنل بيسان أينع
الَبطُن: خالف الظهر، وهو مذكر. وحكى أبو حامت عن أيب عبيدة أنَّ أتنيثه لغة. والَبْطُن: دوَن القبيلة.  ]بطن[

واجلمع بُْطناٌن مثل ظهر وظهران، وعبد وعبدان. والُبْطناُن أيضاً: مجع والَبْطُن: اجلانب الطويل من الريش، 
ُتُه: ضربُت َبْطَنُه. وقال: إذا ضربت موقرا فابطن الَبْطِن، وهو الغامض من األ رض. وَبْطناُن اجلَنَِّة: وَسطُها. وَبطَنـْ

 ( بني قصرياه وبني اجلله أردا فأبطنه، فزاد الما.1له )
_________ 

للسان: إذا ضربت موقرا فابطن له حتت قصرياه ودون اجلله فإن أن تبطنه خري له قال ابن برى: وإمنا ( يف ا1)
النون لالدغام يف الالم. يقول: إذا ضربت بعريا موقرا حبمله فاضربه يف موضع ال يضر به الضرب، فإن  سكن

 ربه يف ذلك املوضع من بطنه خري له من غريه.ض
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. وَبطَْنُت هذا )*( وقال قوٌم: َبطََنُه وَبَطَن له، مثل َشَكَرُه وَشَكَر له، وَنَصَحُه وَنَصَح له. وَبطَْنُت الوادَي: دخلُته
منه الباِطُن يف صفة هللا عز  وجل . وَبطَْنُت ِبُفالٍن: صرت من خواصه. وبُِطَن الرجل، األمَر: عرفت ابِطَنُه. و 

على ما مل يسم  فاعله: اشتكى َبْطَنُه. وَبِطَن ابلكسر يـَْبِطُن َبطَناً: َعظَُم بطنه من الشبع. قال القالخ: ومل تضع 
لفرتة. والبطان للقتب: احلزاُم الذي جيعل  تصبه نعسة على غدن والغدن: االسرتخاء واأوالدها من البطن ومل

حتَت بطن البعري: ويقال: " التقْت َحَلَقتا الِبطاِن " لألمر إذا اشتد . وهو مبنزلة التصدير للَرْحِل. يقال منه: 
. وِبطَانَُة الثوب: الفرس: ِعْرٌق يف ابطنها، ومها أَْبطََنانِ أَْبطَْنُت البعري إْبطاانً، إذا شددَت بطانَُه. واألَْبَطُن يف ذراع 

 خالف ِظهارته. وِبطانَُة الرجل: َوليَجُتُه. وأَْبطَْنُت الرجل، إذا جعلته من خواصك. وأبطنت السيف كشحى.

(5/2079) 

 

ل امرؤ القيس: َكَأين َ مَلْ وَبطَّْنُت الثوب تـَْبِطيناً، إذا جعلَت له بطانة. واستبطنت الشئ. وتبطنت اجلاريَة. قا
ٍة ومل أَتـََبطَّنْ   كاعباً ذاَت َخْلخاِل وتـََبطَّْنُت الكأل: َجوَّْلُت فيه. وابـَْتطَْنُت الناقَة عشرة أَْبُطٍن، أي أركْب جوادًا ِلَلذَّ



للِبْطَنِة خرٌي من نـََتجُتها عشَر مرات. والِبْطَنُة: الِكظَُّة، وهو أن متتلئ من الطعام امتالًء شديدًا. يقال: ليس 
مُّه إال َبْطُنُه. واملَْبطوُن: العليل الَبْطِن. وامِلْبطاُن: الذي ال يزال عظيَم مَخْصٍة تتبعها. والَبِطن: الَنِهُم الذي ال يُهِ 

طَّناٌت َجواِعُل الَبْطِن من كثرة األكل. واملَُبطَُّن: الضامُر الَبْطِن. واملرأُة ُمَبطََّنٌة. قال ذو الرمة: رخيمات الكالم ُمبَ 
ْطِن. والَبطنُي: البعيد. يقال: شأٌو َبطنٌي. والبطني من منازل القمر، يف الرُبى َقَصباً ِخداال والَبطنُي: العظيم البَ 

 وهو ثالثة كواكب صغار مستوية التثليث كأهنا أاثىف، وهو بطن احلمل، وصغر الن احلمل جنوم كثرية

(5/2080) 

 

 والثراي أليته. ن قرانه، والبطني بطنه،على صورة احلمل فالشرطا
 الُبلُسُن ابلضم: َحبٌّ كالعدس وليس به. ]بلسن[
( . وهو ملحق ابخلماسى أبلف يف آخره، وإمنا 1يقال: هو يف بـَُلْهِنَيٍة من العيش، أي سعة ورفاغية ) ]بلهن[

 صارت ايء لكثرة ما قبلها.
رآم منه وتكره بنة الغنم ، طي بة كانت أو منتنة وقال: وعيد ختذج االأَبن  ابملكان: أقام به. والبَـنَُّة رائحةٌ  ]بنن[

 ال ذو الرمة يصف الثور الوحشى( واجلمع بنان. ق2الذائب )
_________ 

 ( ورفاهية ابملخطوطات. ويف اللسان كما هنا.1)
تطرح أوالدها ( قبله: أاتىن عن أىب أنس وعيد ومعصوب ختب به الركاب ورواه ابن دريد: " ختدج "، أي 2)

 نقصا.

(5/2080) 

 

أبن به عود املباءة طيب نسيم البنان يف الكناس املظلل قوله عود املباءة، أي ثور قدمي الكناس. وإمنا نصب 
ون الطيب، وكان من حقه االضافة فضارع قوهلم: هو ضارب زيدا. ومنه قوله تعاىل: )أمل جَنَْعِل النسيم ملا ن

( أي كفات أحياء وأموات. يقول: أرجت ريح مباءتنا مما أصاب أبعاره من املطر. األرَض كفاات أحياء وأمواات
: واحدة الَبناِن، وهي أطراف ء إذا رعت الزَهر. والَبنانَةُ وكناس منب، أي دو بنة، وهى رائحة بعر الظبا

 االصابع. ومجع القلة بناانت. ورمبا استعاروا بناء أكثر العدد القله. قال:
( * يريد مخسا من البنان. ويقال بنان خمضب الن كل مجع ليس بينه وبني واحده 1االظفار )مخس بنان قانئ 



سم امرأة كانت حتت سعد بن لؤى بن غالب بن انة ابلضم: الروضة. وبنانة: اإال اهلاء فإنه يوحد ويذكر. والبن
 فهر، وينسب ولده إليها. وهم رهط اثبت البناىن احملدث.

_________ 
 ( قبله:1)

 جعلت مى على الطرار: قد

(5/2081) 

 

 وأما النب الذى يؤتدم به فمعرب.
سحما وقال بوانة ابلضم: اسم موضع. وقال: لقد لقيت شول جبنىب بوانة نصيا كأعراب الكوادن أ ]بون[

وضاح اليمن: أاي خنلىت وادى بوانة حبذا إذا انم حراس النخيل جنا كما ورمبا جاء حبذف اهلاء. قال الزفيان: 
اذا تذكرت من االظعان طوالعا من حنو ذى بوان وأما الذى ببالد فارس فهو شعب بوان، ابلفتح والتشديد. م

( . والباُن: ضرٌب من الشجر 1اجلمع بُوٌن ابلضم )ء وضمها: عمود من أعمدة اخلباء. و والبوان بكسر البا
 طيِ ب الزهر. واحدهتا ابنٌَة. قال امرؤ القيس:

َفِطْر ) َكُخْرعوبَِة البانةِ   ( * ومنه دهن البان.2املُنـْ
_________ 

 ( وبون أيضا، بضم ففتح.1)
 ( صدره:2)

 (5 -صحاح  - 262برهرهة رودة رخصة * )

(5/2081) 

 

( : أال قالت هبان ومل أتبق 1طام. وقال )البَـْهنانَُة: املرأة الطيِ بة النَـَفس واالرج. وهبان: اسم امرأة، مثل ق ]هبنن[
 (2بك النعيم ) كربت وال يليق

_________ 
 عمرو بن سعد.( الشعر لعامان بن كعب بن 1)
( بعده: بنون وهجمة كأشاء بس صفااي كثة االوابر كوم تبك احلوص عالها وهنلى وخلف رايدها عطن منيم 2)



 :16يم وعجز البيت االول كم يف نوادر أىب زيد ص إذا اصطكت بضيق حجر اتها تالقى العسجدية واللط
باعد. وهجمة: قطعة من االبل ضخمة. ال يليط بك النعيم * يليط مثل يليق، أو يلصق. وأتبق: تنعمت و 

أشاء: فسيل. وبس: موضع خنل. صفااي: كثرية االلبان. كثة: كثرية االصول. كوم: ضخام االسنمة. تبك 
 ة.لشربة االوىل. والعلل: الثانية. والنهلى: الىت شربت مر احلوض: تزدحم عليه. والنهل: ا

(5/2082) 

 

)*( 
ا قالوا هَبَْكٌل. وأنشد: وَكَفٍل قال املؤر ِج: امرأة هَبَْكَنٌة: َغضٌَّة: وهي ذات شباب هَبَْكٍن، أ ]هبكن[ . ورمبَّ ي غض 

 مثل الَكثيِب اأَلْهَيِل رعبوبة ذات شباب هبكل
: الوصُل وهو من األضداد. وقرئ: )لَقْد تـََقطََّع الَبنْيُ: الفراق. تقول منه: ابَن يَبنُي بـَْيناً وبـَْينونًَة. والَبنْيُ  ]بني[

َنُكًم( ابلرفع وا عل أي تقطََّع وصلكم، والنصب على احلذف، يريد ما بينكم. والبون: لنصب، فالرفع على الفبـَيـْ
 البعد فيقال: إنَّ الفضل واملزية. يقال ابنَُه يَبونُُه ويَبيُنُه، وبينهما بـَْوٌن بعيٌد وَبنْيٌ بعيٌد، والواو أفصح. فأمَّا يف

بيان لسحرًا ". وفالن أَْبنَيُ من فالٍن، بينهما لبينا ال غري. والبيان: الفصاحة واللسن. ويف احلديث: " إنَّ من ال
 أي أفصح منه وأوضح كالماً. وأبني: اسم رجل نسب إليه عدن، يقال عدن أبني.

(5/2082) 

 

الشئ بَياانً: اتََّضَح فهو َبنيِ ٌ، واجلمع أبيناء، مثل هني وابن ها. والبيان: ما يتبني به الشئ من الداللة وغري 
ُتُه  وأهيناء. وكذلك أابن الشئ فهو ُمبنٌي. قال: لو َدبَّ َذرٌّ فوق ضاحي ِجْلِدها ألابَن من آاثرِِهنَّ ُحدوُر وأَبـَنـْ

ُتُه أان، تتعدَّى وتـَبَـ  وظهر.أان، أي أوضحته. واستبان الشئ: وضح. واستبنته أان: عرفته. وتبني الشئ: وضح  يـَّنـْ
هذه الثالثة وال تتعدَّى. والتَـْبينُي: اإليضاح. والَتبِينُي أيضاً: الوضوح. ويف املثل: " قد َبنيََّ الُصبُح لذي عينني "، 

 أي تبني. قال النابغة:
على التفعال جتئ  إمنا ( * أي ما أتبينها. والتبيان: مصدر: وهو شاذ الن املصادر1إال أوارى الاي ما أبينها )
 بفتح التاء. مثل التذ كار

_________ 



( يف ديوانه واللسان: إال االوارى الاي ما أبينها والنؤى كاحلوض ابملظلومة اجللد االوارى: واحدها آرى على 1)
 وزن فاعول، وهى اآلخية الىت يشد هبا الدابة.

(5/2083) 

 

تبيان والتلقاء. وتقول: ضربَه فأابَن رأسه من جسده مها الفان، و والتكرار والتوكاف، ومل جيئ ابلكسر إال حر 
( 2( : اي ريها اليوم على مبني على مبني جرد القصيم )1وفصله، فهو مبني. ومبني أيضا: اسم ماء. قال )

فجاد ابمليم مع النون، وهو جائز للمطبوع، على قبحه. يقول: ايرى انقيت على هذا املاء. فأخرج خمرج النداء 
ملباينة: املفارقة. وتَباَيَن القوُم: هتاجروا وتباعدوا. والبائُن: الذي أييت احللوبة من ِقَبِل مشاهلا. جب. واوهو تع

واملعلى: الذى أيتيها من قبل ميينها. وتطليقٌة ابئَِنٌة، وهي فاعلٌة مبعىن مفعولة. والبائَِنُة: القوُس اليت ابَنْت عن 
 ىت كادت تلصق به فهى البانية، يتقدمي النون، وكالمها عيب.ترها حت من و وترِها كثريًا. وأما الىت قرب

_________ 
 ( حنظلة بن مصبح.1)
 ( بعده: التارك املخاض كاالروم وفحلها أسود كالظليم2)

(5/2083) 

 

. قال جرير يصف خيال اسعُة. والَبيوُن مثله، ألنَّ اأَلْشطاَن تَبنُي عن جراهبا كثرياوالبِائَِنُة: البئُر البعيدُة القعِر الو 
ببوائن االشطان وغراب البني يقال هو االبقع. قال عنرتة: ظمن  ( للنظر البعيد كأمنا إرانهنا2( : يشنفن )1)

ن ابالخبار هش مولع وقال الذين فراقهم أتوقع وجرى بينهم الغراب االبقع حرق اجلناح كأن حلىي رأسه جلما
راق. وَبنْيَ نقار والرجلني، فأمَّا األسود فهو احلامت، ألن ه عندهم حيتم ابلفأبو الغوث: غراب الَبنْيِ هو األمحر امل

مبعىن َوَسْط، تقول: جلست َبنْيَ القوم كما تقول: وسط القوم ابلتخفيف، وهو ظرف، وإْن جعلته امسا أعربته. 
بته. تقول: )لقد القوم كما تقول وسط القوم ابلتخفيف. وهو ظرف وإْن جعلته امسا أعر تقول: جلست َبنْيَ 

 (3تقطع بينكم( برفع النون، كما قال اهلذىل )
_________ 

 ( قال ابن برى: البيت للفرزدق.1)



 ( الذى يف شعره: " يصهلن ".2)
 ( أبو خراش اهلذىل.3)

(5/2084) 

 

مسكت ( وتقول: لقيته بعيدات بني، إذا لقيته بعد حني مث أ1اب )فالقته ببلقعة براح فصادف بني عينيه اجلبو 
يِ د والردئ. ومها امسان جعال امسا واحدا وبنيا على الفتح. واهلمزة عنه مث أتيته. وهذا الشئ َبنْيَ َبنْيَ، أي بني اجل

كانت مفتوحة املخففة تسمى بني بني، أي مهزة بني اهلمزة وحرف اللني، وهو احلرف الذى منه حركتها، إن  
كسورة فهى بني اهلمزة والياء مثل سئم، وإن كان مضمومة فهى بني اهلمزة وااللف مثال سأل، وإن كانت م

ى بني اهلمزة والواو مثل لؤم. وهى ال تقع أوال أبدا لقرهبا ابلضعف من الساكن، إال أهنا وإن كانت قد فه
تحركة يف احلقيقة. ومسيت بني بني لضعفها، كما قال قربت من الساكن ومل يكن هلا متكن اهلمزة املخففة فهى م

اقط ضعيفا غري معتد به. وبينا: فـَْعلى ن االبرص: حيمى حقيقتنا وبعض القوم يسقط بني بينا أي يتسعبيد ب
 أشبعت الفتحة فصارت ألفاً. وبينما زيدت عليها َما، واملعىن واحد. تقول: بينا

_________ 
 ( اجلبوب: وجه االرض.1)

(5/2084) 

 

واجلمل مما تضاف إليها أمساء الزمان، كقولك: أتيتك زمن إايه.  رقبتنا ( ، أي أاتان بني أوقات1حنن نرقبه أاتان )
احلجاج أمري، مث حذفت املضاف الذى هو أوقات ووىل الظرف الذى هو بني اجلملة الىت أقيمت مقام املضاف 

قول  إليها، كقوله تعاىل: )واسأل القرية( . وكان االصمعي خيفض بعد بينا ما إذا صلح يف موضعه بني، وينشد
ابلكسر: بينا تعنقه الكماة وروغه يوما أتيح له جرئ سلفع وغريه يرفع ما بعد بينا وبينما على  ذؤيب أىب

االبتداء واخلرب. والبني ابلكسر: القطعة من األرض قدر منتهى البصر واجلمع بيون. قال ابن مقبل خياطب 
 ء والكاف ذهب ابلتأنيث إىلسر التاا ومن كاخليال: بسرو محري أبوال البغال به أىن تسديت وهنا ذلك البين

_________ 
 ( قال بشامة املرى: بينا حنن نرقبه أاتان معلق وفضة وزاند راع ويف اللسان: " فبينا حنن ".1)



(5/2085) 

 

 والبني أيضا: الناحية، عن أىب عمرو. ابنة البكري صاحبة اخليال، والتذكري أصوب.
 فصل التاء

ح كبري. قال الكسائي: التنب أعظم االقداح يكاد يروى تبنة. والتنب أيضا: قد  التبني معروف، الواحدة ]تنب[
العشرين، مث الصحن مقارب له، مث العس يروى الثالثة واالربعة، مث القدح يروى الرجلني، مث القعب يروى 

. والَتبانَُة: الطَبانُة والفطنُة. . والتنب ابلفتح: مصدر تـَبَـْنُت الدابة َأْتِبُنها تـَْبناً، أي علفتها الِتنْبَ الرجل، مث الغمر
َبناً ابلتحريك، أي صار فطناً، فهو َتنِبٌ أي َفِطٌن دقيق النظر يف األمور. وقد َتنبََّ وقد َتنِبَ الرجل ابلكسر يـَْتنَبُ تَـ 

امل املتوىف نظر. ويف حديث سامل بن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهم قال: " كنا نقول يف احلتـَْتبيناً، إذا َأَدقَّ ال
 ( .1أي حىت أدقتم النظر فقلتم غري ذلك )عنها زوجها إنه ينفق عليها من مجيع املال حت تبنتم ما تبنتم " 

_________ 
 ( أي ينفق عليها من نصيبها.1)

(5/2085) 

 

ه. بان: الذى يبيع التنب. وتبان إن جعلته فعاال من التنب صرفته، وإن جعلته فعالن من التب مل تصرفوالت
حني. ويف حديث والتُـبَّاُن، ابلضم والتشديد: سراويُل صغرٌي مقدار شرب يسرت العورة املغلظة فقط، يكون للمال

 ( ".1عمار: " أنه صلى يف تبان وقال: إىن ممثون )
( اسم رجل كان جيد الرمى، 2مر: إحكامه. ورجل تقن بكسر التاء: حاذق. وتقن أيضا )إتقان اال ]تفن[

 . وقال:يضرب به املثل
 ( *3يرمى هبا أرمى من ابن تقن )

_________ 
 ( قوله: إىن ممثون أي يشتكى مثانته.1)
: والتقن ابلكسر: يف نسخة: وابن تقن رجل. وهو موافق لظاهر الرجز وأمثال امليداين. وعبارة القاموس( 2)

 الطبيعة، والرجل احلاذق، ورجل من الرماة يضرب جبودة رميه املثل.
 كلة من أقط ومسن وشربتان من عكى الضأن ألني مسا يف حوااي البطن من يثر بيات قذاذ خشن( قبله: ال 3)



(5/2086) 

 

 ويقال الفصاحة من تقنه، أي من سوسه وطبعه.
التُـْلَنُة، ابلضم وتشديد النون، والتَـُلنَُّة: احلاجة. يقال: يل ِقبَـَلَك تلنة وتلنة أيضا، بفتح التاء وضمها.  ]تلن[

: يقالقال ابن  ( : نـَوِ يل 1: َتالَن، يف معىن اآلن. وأنشد )السكيت: ىل فيهم تـَُلن ٌة وتـُُلنٌَّة، أي َلْبٌث. األصمعي 
( قال أبو عبيد: أصله الن زيدت عليها اتء، كما زيدت يف 2قبل أني داري مُجاان وِصلينا كما زعمِت َتالان )

 حتني.
أو ي مها مستواين يف عقٍل، فالٍن، ومها تِنَّاِن. قال ابن السكيت: أالْت ابلسكر: احلْت. يقال: فالٌن ِتنُّ  ]تنن[

 ضعٍف أو شدة، أو مروؤة.
_________ 

 ( الشعر جلميل بن معمر.1)
 ( بعده: إن خري املواصلني صفاء من يوايف خليله حيث كاان2)

(5/2086) 

 

. والِتنِ نُي: ضر 1وأتن املرُض الصيب ، إذا َقَصَعُه )  ٌب من احلي ات. والِتنِ نُي: موضٌع يف السماء.( فهو ال يشبُّ
لزيتون( قال ابن عب اس رضي التني: هذا الذى يؤكل رطبا وايبسا، الواحدة تينة. وقوله تعاىل: )والتني وا ]تني[

 هللا عنهما: هو تينكم وزيتونكم هذا. ويقال: مها جبالن ابلشأم.
 فصل الثاء

ْطُتُه، مثل خبنت. والِثباُن ابلكسر: وعاٌء حنو أن  وثِباانً، إذا ثـَنَـْيُت طرفه وخِ ثـَبَـْنُت الثوب أَثِْبُنُه ثـَْبناً  ]ثنب[
ه: تثبنت الشئ على تـََفعَّْلُت، إذا جعلَته فيه ومحلته بني يديك، تعطف ذيَل قميصك فتجعَل فيه شيئا. تقول من

 وكذلك إذا َلففَت عليه ُحجزَة سراويلك من قدام.
 منه: ثَِتَنْت لثته. قال نْت مثل ثَِنَت. يقالثْت اللحم ابلكسر: أ ]نْت[

_________ 
 ( يف املطبوعة االوىل: " قصة " صوابه من املخطوطة واللسان.:1)

(5/2087) 



 

 (1ولثة قد ثتنت مسخمه )
ثخن الشئ ثخانة، أي غُلَظ وصلب، فهو َثخنٌي. ورجل َثخنُي السالِح، أي شاٍك. وَأْثَخنَـْتُه اجلراحة:  ]ثخن[

  االرض قتال، إذا أكثر. وقول االعشى:ْته. ويقال َأْثَخَن يفأوَهنَـ 
 ( * أصله اثتخن، فأدغم.2متهل يف احلرب حىت اثخن )

َثِدَن اللحم ابلكسر: تـََغريََّْت رائحته. والثِدُن: الرجُل الكثري اللحم، وكذلك املثدن ابلتشديد. قال ابن  ]ثدن[
 (3ة صخما سرادقه وطئ املركب ): ال جتعلن مثدان ذا سر الزبري يفضل حممد بن مروان على عبد العزيز

_________ 
 ( قبله:1)

 ملا رأت أنيابه مثلمه * ويف اللسان " مشخمه " ابلشني، وكالمها مبعىن واحد.
 ( صدره:2)

 عليه سالح امرئ حازم
 ( بعده: =3)

(5/2087) 

 

عبيد: إن كان كما قيل إنه من الثندوة  ويف حديث ذى الثدية " إنه مثدن اليد " قيل معناه خمدج. قال أبو
 صر واالجتماع فالقياس أن يقال إنه مثند، إال أن يكون مقلواب.تشبيها له به يف الق

الَثِفَنُة: واحدة ثَِفناِت البعري، وهي ما يقع على األرض من أعضائه إذا استناخ وَغُلظ، كالركبتني  ]ثفن[
كركرة وثفنات ملس وهلذا قيل لعبد هللا بن وهب الراسىب   وغريمها. قال العجاج: خوى على مستوايت مخس

س اخلوارج ذو الثفنات، الن طول السجود كان قد أثر يف ثفناته. واثفنت فالان: جالسته. ويقال اشتقاقه رئي
من االول، كأنك ألصقت ثفنة ركبتك بثفنة ركبته. ويقال أيضاً: اثفـَْنُت الرجل على الشئ، إذا أعنته عليه. 

ْثِفُنهُ وثفن ا   ابلكسر ثـَْفناً: ضربته بِثفناهِتا.ملزادِة: جوانبها املخروزُة. وثـََفنَـْتُه الناقة تـَ
_________ 

 * = كأغر يتخذ السيوف سرادقا ميشى برائشه كمشى االنكب

(5/2088) 



 

 وثَِفَنْت يده ابلكسر تـَثْـَفُن ثـََفناً: غلظت. وأثفن العمل يده.
( 1اجلمع الُثَكُن. قال األعشى: ُيساِفُع َوْرقَاء ُجونِيٌَّة )ُب من احلمام وغريِه، و الُثْكَنُة ابلضم: الِسرْ  ]ثكن[

 ليدرَكها يف مَحاٍم ُثَكْن ويقال: َخلِ  له عن ُثْكِن الطريق، أي عن سجحه. وثكن: جبل، بفتح الثاء والكاف.
 السبعة السبعة مثانية، ، ألنَّه اجلزء الذي صريَّ صل منسوب إىل الُثْمنِ مَثانَِيُة رجاٍل ومَثاين نسوٍة، وهو يف األً  ]مثن[

فهو مثنها، مث فتحوا أوله الهنم يغريون يف النسب، كما قالوا دهري وسهلي، وحذفوا منه إحدى ايءى النسب 
قاضى، وعوضوا منها االلف، كما فعلوا يف املنسوب إىل اليمن فثبتت ايؤه عند االضافة كما ثبتت ايء ال

قاضى عبد هللا، وتسقط مع التنوين عند الرفع واجلر، وتثبت عند  ومثاين مائة، كما تقول: فتقول: مثاىن نسوة
النصب، النه ليس جبمع فيجرى جمرى جوار وسوار يف ترك الصرف. وما جاء يف الشعر غري مصروف فهو 

 على توهم أنه مجع.
_________ 

 ( يف اللسان: " غورية ".1)

(5/2088) 

 

ه أن يقال مثانية، ألنَّ الطول يذرع ابلذراع وهي مؤنثة، والعرض ُيْشرَبُ يف مَثاٍن، كان حقُّ  وقوهلم: الثوب َسْبعٌ 
ابلِشرْب وهو مذك ر. وإمنا أنثوه ملا مل أينوا بذكر االشبار. وهو كقوهلم: صمنا من الشهر مخسا، وإمنا يراد ابلصوم 

َة فأنت ابخليار: إن شئت حذفت وإْن صغَّرت الثماني جيد بدا من التذكري. االايم دون اللياىل، ولو ذكر االايم مل
األلف، وهو أحسن، فقلت مُثَْينَيٌة. وإن شئت حذفت الياء فقلت مثينة، قلبت االلف ايء وأدغمت فيها ايء 

تني وأربعا ( : ولقد شربت مثانيا ومثانيا ومثان عشرة واثن1التصغري. ولك أن تعوض فيهما. وأما قول الشاعر )
( : 1وإمنا حذف الياء على لغة من يقول: طوال االيد، كما قال الشاعر )أن يقول مثاىن عشرة، فكان حقه 

 فطرت مبنصلى يف يعمالت دوام االيد خيبطن السرحيا ومثنت القوم َأمْثُنُـُهْم ابلضم، إذا أخذتَ 
_________ 

 ( هو مضرس بن ربعى االسدي.1)

(5/2089) 

 



مثمن: جعل له مثانَيُة. أركان. َن القوُم: صاروا مثانية. وشئ لكسر، إذا كنت اثِمنَـُهْم. وَأمثَْ مُثَُن أمواهلم، وَأمْثِنُـُهْم اب
وَأمْثََن الرجُل، إذا وردت إبُلُه مثْناً، وهو ِظْمٌء من أظمائها. وقوهلم: " هو أمحق من صاحب ضأن مثانني "، 

فقال: أسألك ضأان مثانني. والثمن: مثن وذلك أن أعرابيا بشر كسرى ببشرى سر هبا، فقال: سلىن ما شئت. 
الرجَل متاَعه، وَأمْثَْنُت له. وقول زهري: من ال يُذاُب له َشْحُم الَسديِف إذا زار الشتاء املبيع. يقال: َأمْثَْنُت 

أزمن. وَعزَّْت َأمْثُُن الُبُدِن فمن رواه بفتح امليم يريد أكثرها مَثَناً، ومن رواه ابلضم فهو مجع مثن، مثل زمن و 
( فما صار يل يف 2همي بينهم حني أْوَخشوا )( : فألقيت س1والثمني: الثمن، وهو جزء من الثمانية. وقال )

 القسم إال مثينها.
_________ 

 ( يزيد بن الطثرية.1)
 ( يف اللسان: " وألقيت سهمي وسطهم ".2)
 (5 -صحاح  - 263)
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 ( موضع. واملثمنة، كاملخالة.1) وشئ مثني، أي مرتفع الثمن. ومثانية: اسم
 تبُلغ االرض. واجلمع الثنن. الثـُن ُة: الَشَعرات اليت يف مؤخ ر ُرسغ الداب ة اليت أسبلت على أم  الِقردان حىتَّ  ]ثنن[

وأنشد االصمعي لربيعة بن جشم، رجل من النمر بن قاسط. قال: وهو الذى خيلط بشعره شعر امرئ القيس: 
اب سود يفني إذا تزبئر قوله يفني غري مهموز، أي يكثرن. يقال: ويف شعره، إذا كثر. هلا ثنن كخواىف العق

ثنة أيضا: ما بني الُسرَّة والعانة. والِثنُّ، ابلكسر: يبيس احلشيش. يقول: ليست مبنجردة ال شعر عليها. وال
 ( :2وقال الراجز )

 تكفى القوح أكلة من ثن *
_________ 

 سفينة: بلد، أو أرض. وقول اجلوهرى مثانية، سهو.( يف القاموس: ومثينة ك1)
 ( الشعر الخوص بن عبد هللا الرايحي: =2)

(5/2090) 

 



 فصل اجليم
َنُة أخص  منه. واجلنُْبُ أيضاً صفة اجلَباِن. واجلنُُبُ بضم اجليم والباء لغٌة  ]جنب[ اجلنُْبُ: هذا الذي يؤكل، واجلُبـْ

( فهو َجباٌن، وَجنُبَ أيضاً ابلضم فهو َجبنٌي. 1، ابلضم والتشديد. وقد َجنَبَ )فيهما. وبعضهم يقول ُجنُبٌ وُجبُـنَّةٌ 
ُتُه جَتْبيناً: نسبته إىل وقالوا: امرأة َجباٌن، كما قالوا حَ  ُتُه: وجدتُُه َجباانً. وَجبـَّنـْ صاٌن ورزاٌن، عن ابن السراج. وَأْجبَـنـْ

َنٌة َمْبَخَلٌة "،   ألن ه حُيَبُّ البقاُء واملال الجله.اجلنُْبِ. ويقال: " الولد جَمْبـَ
_________ 

ن ثن ومل تكن اثر عندي مىن ومل * = اي أيها الفصيل ذا املعىن إنك درمان فصمت عىن تكفى اللقوح أكلة م
 تقم يف املأمت املرن

 ( جنب الرجل جينب ابلضم جبنا، فهو جبان. وجنب ككرم جينب جبانة وجبنا فهو جبني.1)

(5/2090) 

 

جلبانة ابلتشديد: الصحراء. وجَتَنبََّ الرجل: َغُلَظ. واجلَبنُي فوق الصدغ، ومها َجبيناِن عن ميني اجلبهة ان واواجلب
 ومشاهلا.

صىب جحن: سيئ الغذاء. وقد جحن ابلكسر حيجن جحنا. قال الشماخ: وقد عرقت مغابنها  ]جحن[
ُتُه: أسأت غذاءه. أبو زيد: وجادت بدرهتا قرى جحن قتني يقول: صار عرق هذه الناقة قرى للق راد وَأْجَحنـْ

بلخ، وهو فيعول. اجلحن: البطئ الشباب. واجملحن بضم امليم من النبات: القصري القليل املاء. وجيحون: هنر 
 وجيحان: هنر ابلشأم.

 ذو جدن: قيل من أقيال محري. ]جدن[
ه: قد َجَرَن جَيُْرُن ُجروانً. وَجَرَن الثوُب ابن السكيت: يقال للرجل والداب ة إذا تعو د األمَر وَمَرن علي ]جرن[

  والَن، فهو جاِرٌن، وكذلك الدرع. قال لبيد:ُجروانً: انسحقَ 

(5/2091) 

 

وجوارن بيض وكل طمرة يغدو عليها الَقرََّتنْيِ َغالُم يعين دروعاً لي نًة. واجلاِرُن: ولد احلي ة. وقال أبو اجلراح: 
: االرض الغليظة. وأنشد أبو عمرو جلندل: تدكلت بعدى وأهلتها الُطنَبْ وحنن اجلارن: الطريق الدارس. واجلرن

( : موضع التمر الذي جيف ف فيه. وِجراُن 1رل. واجلرن واجلرين )نعدو يف اخلَباِر واجلرن ويقال هو مبدل يف اجل



: لقب شاعر من منري، البعرِي: مقد م عنقه من َمذحَبه إىل منحره، واجلع جرن. وكذلك من الفرس. وجران العود
قد  ( املستورد. وإمنا لقب بذلك لقوله خياطب امرأتيه: خذا حذرا اي جاريت فإنىن رأيت جران العود2وامسه )

 كان يصلح
_________ 

 ( زاد القاموس: اجملرن.1)
 ( يف القاموس: وامسه عامر بن احلارث ال املستورد وغلط اجلوهرى. وكذلك يف التكملة وزاد ابن كلفة2)

 ابلضم وقيل ابن كلفه ابلفتح.

(5/2091) 

 

يعىن أنه كان اختذ من جلد العود سوطا ليضرب به نساءه. واجلراين: لغة يف اجلرايل. وجريون: ابب من أبواب 
 دمشق.

اجلوشن: الصدر. واجلوشن: الدرع، واسم رجل. وَجْوَشُن اَلليل: وَسطه وَصْدره. يقال: مضى َجْوَشٌن  ]جشن[
صدٌر منه. قال ابن أمحر يصف سحابة: يضئ صبريها يف ِذي َحيبٍ  َجواِشَن لَْيِلها بيناً َفبِينا  من الليل، أي

 طعة من األرض.والبنُي: الق
 لِصلِ ياِن. وجعثن: أخت الفرزدق.اجِلْعِثُن ابلكسر: أصول ا ]جعثن[
وضع. واجلفن: قضبان الكرم، ( . واجلَفُن أيضا: غمد السيف. واجلفن: اسم م1اجلَفُن: َجْفُن العني ) ]جفن[

 الواحدة جفنة.
_________ 

 جفان، وجفون.( ومجعه أجفن، وأ1)

(5/2092) 

 

)*( واجلفنة كالقصعة، واجلمع اجلفان واجلفنات ابلتحريك، الن اثىن فعلة حيرك يف اجلمع إذا كان امسا، إال أن 
" وعند جفينة اخلرب اليقني " قال ابن يكون ايء أو واوا فيسكن حينئذ. وجفنة: قبيلة من اليمن. وقوهلم: 

ب االمثال: هذا قول االصمعي، وأما هشام السكيت: هو اسم مخار، وال تقل جهينة. وقال أبو عبيد يف كتا
بن حممد الكلىب فإنه أخرب أنه جهينة. وكان من حديثه أن حصني ابن معاوية بن عمرو بن كالب خرج ومعه 



ال منزال، فقام اجلهىن إىل الكاليب وكاان فاتكني، فقتله وأخذ ماله. وكانت رجل من جهينة يقال له االخنس، فنز 
ية تبكيه يف املواسم. قال االخنس: تسائل عن حصني كل ركب وعند جهينة اخلرب صخرة بنت عمرو بن معاو 

 اليقني قال: وكان ابن الكلىب هبذا النوع من العلم أكرب من االصمعي.
ومجعها مُجاٌن. قال لبيد يصف بقرة. وتضئ يف وجهه الظالم عمل من الفضة كالُدر ة، اجلُمانَُة: َحبٌَّة تُ  ]مجن[

 بحري سل نظامهامنرية كجمانة ال

(5/2092) 

 

َجنَّ عليه الليُل جَيُنُّ ابلضم ُجنوانً. ويقال أيضاً: َجنَُّه الليُل وَأَجنَُّه الليل، مبعىًن. واجِلنُّ: خالف اإلنس،  ]جنن[
ا تـُتَّقى وال ُترى وُجنَّ الرجل جنوانً، وَأج نَُّه هللا فهو جمنون وال تقل جمن. والواحد ِجينِ ٌّ  . يقال: مسِ يْت بذلك ألهن 

ما أجنه، شاذ ال يقاس عليه، النه ال يقال يف املضروب: ما أضربه، وال يف املسلول: ما  وقوهلم يف اجملنون:
ينِ  وال ُفلَّ ِمرْبَدي وال أصبحْت طرْيي من اخلوف ُوقعا أسله. وأما قول موسى بن جابر احلنفي: فما نـََفَرْت جِ 

وقال: اي رب أرسل خارف املساكني عجاجة  فإنه أراد ابجِلنِ  القلَب، وابملربد اللسان. وخنلة جمنونة، أي طويلة.
 ( ما يف السحق اجملانني2( العثانني حتدر )1مسبلة )

_________ 
 ( يف اللسان: " ساطعة ".1)
لسان: " تنفض " قال ابن برى: يعىن خبارف املساكني الريح الشديدة الىت تنفض هلم التمر من ( يف ال2)

 رءوس النخل.

(5/2093) 

 

وجن النَـْبُت ُجنوانً، أي طال والتف  وخرج َزْهُرُه. وُجنَّ الذابب، أي كثر صوته. وقول الشاعر ابن أمحر: تـََفقََّأ 
ز به جنوان حيتمل هذين الوجهني. ويقال: كان ذلك يف ِجنِ  شبابه، أي يف أوَّل فوقه الَقَلُع الَسواري وُجنَّ اخلازاب

ذلك وحبداثنه. قال املتنخل: أْروى جِبنِ  العهِد َسْلمى وال ينصبك عهد شبابه. وتقول: افعْل ذلك االمر جبن 
اثن نزوله من ( يريد الغيث الذى ذكره قبل هذا البيت. يقول: سقى هذا الغيث سلمى حبد1امللق احلول )

السحاب قبل تغريه. مث هنى نفسه أن ينصبه حب من هو ملق: وجننت امليت وأجننته، أي واريته. وأجننت 
 ئ يف صدري: أكننته. وأجنت املرأة ولدا.الش



_________ 
 ( قبله: كالسحل البيِض َجال َلْوهنا َسحُّ جِناِء احلمل االسول1)

(5/2093) 

 

واجلنني: املقبور. واجلنة ابلضم: ما استرتت به من سالح. لبطن، واجلمع اأَلِجنَُّة. واجلنني: الولد ما دام يف ا
واجلنة: السرتة، واجلمع اجلَُنُن. يقال: اْسَتَجنَّ جبُن ٍة، أي استرت بُسرتة. وامِلج نُّ: الرتس، واجلمع املَجانُّ ابلفتح. 

نَّ َعْييَنَّ يف َغْريَبْ ُمَقتـََّلٍة من الَنواِضِح يل َجن ًة. وقال زهري: َكأَ ن اُت. والعرب تسمِ ي النخواجلَنَُّة: البستان، ومنه اجلَ 
َتْسقي َجن ًة ُسُحقا واجلَناُن ابلفتح: القلب. ويقال أيضاً: ما َعَليَّ َجناٌن إال ما َترى، أي ثوٌب يواريين. وَجناُن 

( بذى الرمث 2 جنان الليل أدرك ركبنا )الشاعر خفاف بن ندبة: ولوال ( وادهلمامه. قال1الليل أيضاً سواُده )
واالرطى عياض بن انشب قال ابن السكيت: ويروى: " جنون الليل "، أي ما سرت من ظلمته. وجنان الناس: 

 دمهاؤهم. واجلنة: اجِلنُّ. ومنه قوله تعاىل: )من اجلنة والناس أمجعني( .
_________ 

 طوطة.( التكملة من املخ1)
 ". نا " ويف املخطوطة: " ركضنا( يف اللسان: " خيل2)

(5/2094) 

 

)*( واجلنة: اجلنون. ومنه قوله تعاىل: )أم به ِجن ٌة( واالسم واملصدر على صورٍة واحدة. واجلََنُن ابلفتح: القرب. 
اها واجلُُنُن ابلضم: اجلُنوُن، حمذوف منه الواو. قال يصف الناقة: مثل النعامة كانت وهي سائمٌة َأْذاَنء حىتَّ َزه

، واجلمع جنان مثل حائط وحيطان. واجلان أيضا: حيَّة بيضاء. وجَتَنََّن عليه احَلنْيُ واجلَُنُن واجلانُّ: أبو اجلن
. واملََجنَُّة أيضاً: اجلُنوُن. واملََجنَُّة أيضاً  : اسم وجَتَاَنَن وجَتانَّ: أَرى من نفسه أن ه جَمْنوُن. وأرٌض جَمَنٌَّة: ذات ِجنٍ 

بقول الشاعر: أال ليت شعرى هل أبيْت ليلة مبكة يال من مكة. وكان بالل رضى هللا عنه يتمثل موضع على أم
حويل إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه جمنة وهل يبدون ىل شامة وطفيل وقال ابن عباس رضي هللا عنهما: 

 رت فيه.كانت جمنة وذو اجملاز وعكاظ أسواقا يف اجلاهلية. واجملنة أيضا: املوضع الذى يست

(5/2094) 



 

واالجتنان: االستتار. واالْسِتْجناُن االستطراب. وقوهلم: َأَجنََّك كذا، أي من أجل أن ك، فحذفوا الالم واأللف 
اختصارًا ونقلوا كسرة الالم إىل اجليم. قال الشاعر: َأِجنَِّك عندي َأْحَسُن الناِس كلهم وأنك ذات اخلال 

د يفتح. واملَْنَجنوُن: الُدوالب اليت يستقى عليها، ويقال الواحد ِجْنِجٌن وق واحلربات واجلناجن: عظام الصدر،
 املَْنَجننُي أيضاً، وهي أنثى. وأنشد األصمعي لُعمارة بن طارق:

 (1وَمْنَجنوٍن كاأَلاتِن الفارق )
ِن وسفر كان ايل واختالُف اجلَوْ اجلَْوُن: األبيض. وأنشد أبو عبيدة: َغريََّ اي بِْنَت احلَُلْيِس َلْوين ُمرُّ اللي ]جون[

 قليل االون
_________ 

 ( قبله:1)
 اعجل بغرب مثل غرب طارق * وبعده:

 من أثل ذات العرض واملضايق * املنجنون قال ابن االعرايب: حقه أن يذكر يف منجن، النه رابعى.

(5/2095) 

 

 ابلضم، مثل قولك رجل صتم وقوم صتم. قال: يريد النهار: واجلَْوُن: األسود، وهو من األضداد، واجلمع جونٌ 
ا مسيْت َجْونَة عند مغيبها، واجلَْوُن من اخليل ومن اإلب ل: األدهُم الشديد السواد. واجلَْونَُة: عني الشمس، وإمنَّ

 ألهنا تسودُّ حني تغيب. قال:
 ( *1 َأْن َتغيبا )يُباِدٌر اجلَْونَةَ 

_________ 
كما يف التكملة: يرتك صوان الصوى ركواب بزلقات قعبت تقعيبا يرتك   ( الرجز لالجلح بن قاسط الضباىب،1)

يف آاثره هلواب ال تسقه حزرا وال حليبا إن مل جتده ساحبا يعبواب ذا ميعة يلتهم اجلبوان يبادر اآلاثر أن تؤواب 
وبعد قوله  اد ابجلونة الشمس. واحلزر: اللنب احلامض. واجلبوب: االرض الغليظة.وحاجب اجلونة أن يغيبا أر 

 ريبا يقال ثفاه يثفوه: إذا جاء يف أثره.وحاجب اجلونة: مبكرابت قعبت تقعيبا كالذئب يثفو طمعا ق

(5/2095) 

 



واجلونة: اخلابية املطلية ابلقار. قال االعشى: فقمنا وملا يصح ديكنا إىل جونة عند حدادها واجلونة ابلضم: 
. واجلونة أيضا جونة العطار، ورمبا مهز. واجلمع جون بفتح الواو. مصدر اجلَْوِن من اخليل، مثل الغبسة والوردة

ردَت سواده. وَجْونَُة القار، إذا أردت اخلابية. ويقال: ويقال: ال أفعله حىتَّ تبيض  جونَُة القار. هذا إذا أ
ن الُكْدريِ  تعدل الشمس َجْونٌَة بي نة اجلُونَِة. واجلُوينُّ: ضرٌب من القطا سود البطون واألجنحة، وهو أكرب م

 ( والنعامة واخلبال1جونية بكدريتني. واجلون: اسم فرس يف شعر لبيد: تكاثر قرزل واجلون فيها وحتجل )
 جهينة: قبيلة. قال الشاعر: تنادوا اي لبهثة إذ رأوان فقلنا أحسىن مال جهينا ويف املثل ]جهن[

_________ 
 ( " وعجلى ". هكذا يف املخطوطات واللسان.:1)

(5/2096) 

 

 وعند جهينة اخلرب اليقني * ابن االعرايب: " وعند جفينة ". واالصمعى مثله.
 فصل احلاء

َنُة  ]حنب[ اأَلْحنَبُ: الذي به الِسْقُي. وقد َحنِبَ الرجل ابلكسر حَيْنَبُ، وبه َحنَبٌ، واملرأة َحْبناَء. واحِلنْبُ واحلِبـْ
ابن آوى وسام أبرص وابن قرتة، إال أنه معرفة مثل ابن عرس وأسامة و ُأٌم ُحَبنْيٍ: دويبة، وهى ابلكسر كالدم ل. و 

تعريف جنس. ورمبا أدخل عليها االلف والالم، مث ال تكون حبذف االلف والالم منها نكرة، وهو شاذ. قال 
ن نة أيضا. وأما ابن خماض واب( : يقول اجملتلون عروس تيم شوى أم احلبني ورأس فيل ويقال هلا حبي1الشاعر )

 لف والالم تعريف جنس.لبون فنكراتن يتعرفان ابال
 احَلْْتُ واحِلْْتُ: امِلْثُل والِقْرُن. يقال: مها َحْتناِن وِحْتناِن، أي ِسي اِن، وذلك إذا تساواي يف الرمى. ]حْت[

_________ 
 ( جرير.1)

(5/2096) 

 

النَـْبُل َحْتىَن، أي متساوية. وَحَْتَ احلر: اشتد. وحتاتنوا: تساووا. وكل اثنني ال يتخالفان فهما حْمَتِتنان. ووقعت 
. واملَْحَتْتُ: املستوي الذي ال ويوم حاتن: اس خيالف بعَضه بعضا. وقد احتْت. توى أو ُله وآخره يف احلر 
 وحوتنان: بلد.



( 1وحجنت )احلَجُن ابلتحريك: االعوجاج. وَصْقٌر َأْحَجُن املخالب: معوج ها. وامِلْحَجُن كالصوجلان.  ]حجن[
" عليكم ابملال  الشئ واحتجنته، إذا جذبته ابمِلْحِجِن إىل نفسك. ومنه قول قيس بن عاصم يف وصيته:

َعِقَفُة يف رأسه. أبو عبيد: واحتجانه "، وهو ضم كه إىل نفسك وإمساُكك إايه. وُحْجَنُة امِلْغزل ابلضم، هي املُنـْ
 أحجن الثمام، إذا خرجت حجنته، وهى خوصه.

_________ 
( حجنت الشئ من ابب نصر، إذا جذبته ابحملجن. وحجن العود حيجن من ابب ضرب: عطفه كحجنه. 1)

 م. وحجنة الثمام وحجنته.وحجن عليه كفرح: ضن، وابلدار: أقا

(5/2097) 

 

واحلجون، بفتح احلاء: جبل مبكة، وهى مقربة. قال الشاعر اجلرمهى: كأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا أنيس 
 ة. وسران ُعْقَبًة َحجوانً، وهى البعيدة الطويلة.مل يسمر مبكة سامر ويقال أيضا: غزوة حجون، أي بعيدو 

 احلُُذنَّتان: األذانن، ابلضم والتشديد. وأنشد أبو عبيد: ]حذن[
 (1اي ابن الىت حذنتاها ابع )

ُرُن ُحروانً. وَحُرَن ابلضم، أي صار فرٌس َحروٌن: ال ينقاد، وإذا اشتدَّ به اجلرُي وقف. وقد َحَرُن حيَْ  ]حرن[
سم احلران. وحرون: اسم فرس أىب صاحل مسلم بن عمرو الباهلى والد قتيبة. قال الشاعر: إذا ما َحروانً. واال

قريش خال ملكها فإن اخلالفة يف ابهله لرب احلرون أىب صاحل وما ذاك ابلسنة العادله قال االصمعي: هو من 
 نسل أعوج، وهو
_________ 

 ( جلرير، كما يف اللسان.1)
 (5 -صحاح  - 264)

(5/2097) 

 

احلرون بن االاثثي بن اخلزز بن ذى الصوفة بن أعوج. قال: وكان يسبق اخليل مث حيرن حىت تلحقه، فإذا حلقته 
تربح أعلى ون يف قول الشماخ: وما أْروى ولو َكُرَمْت علينا أَبْدىن من ُمَوقَـَّفٍة َحروِن هي اليت ال سبقها. واحلر 

يَلَصقن ابلُشهد فُينَزْعن اجلبل من الصيد. وكان حبيب بن املهلب يلقب ابحلرون. واحملارين من النحل: اللوايت 



يث َتْسَمُعها نـَْبُض املَحاِبِض يـَْنزِْعَن املَحارينا ويقال: َحَرَن ابحملابض. وقال الشاعر ابن مقبل: َكَأنَّ أْصواهَتا من ح
ومل ينقص. وحران: اسم بلد. وهو فعال، وجيوز أن يكون فعالن، والنسبة إليه حرانىن على  يف البيع، إذا مل يزد

 .اس، كما قالوا مناىن يف النسبة إىل ماىن، والقياس ما نوى وحراىن على ما عليه العامةغري قي
 احلرذون: دويبة، بكسر احلاء. ويقال هو ذكر الضب. ]حرذن[
 لسرور.احلُْزُن واحلََزُن: خالف ا ]حزن[

(5/2098) 

 

ثل أسلكه وسلكه. وحمزوٌن ُبيَن عليه. وَحِزَن الرجل ابلكسر فهو َحِزٌن َوَحزيٌن. وأَحْزنَُه غريه وَحَزنَُه أيضاً، م
وقال اليزيدي: َحَزنَُه لغة قريش، وَأْحَزنَُه لغة متيم، وقد قرئ هبما. واحتزن وحتزن مبعىن. قال العجاج: بكيت 

أييت الصبا الصىب واحلزانة ابلضم والتخفيف: ِعيال الرجل الذي يتحزن أبمرهم. وفالن يقرأ  واحملتزن البكى وإمنا
إذا أرق  صوَته به. واحلَْزُن: ما غُلَظ من األرض. وفيها حزونة. ابن السكيت: بعري حزىن: يرعى يف  ابلتحزين،

 تلثق حىت تصيحا قال احلزن من االرض. وقول أىب ذؤيب يصف مطرا: فحط من احلزن املغفرا ت والطري
لعرب. واحلزن: حى من االصمعي، احلزن اجلبال الغالظ، الواحدة حزنة، مثل صربة وصرب. واحلزن: بالد ل

 غسان، وهم الذين ذكرهم االخطل يف قوله:

(5/2098) 

 

 السيئة اخللق. ( الغلمة اجلشر واحلزون: الشاة1تسأله الصرب من غسان إذ حضروا واحلزن كيف قراه )
احلُْسُن: نقيض الُقبح، واجلمع حَماِسُن على غري قياس، كأنه مجع حمسن. وقد حسن الشئ، وإن شئَت  [سن]ح

خفَّفت الضمة فقلت حسن الشئ. وال جيوز أن تنقل الضمة إىل احلاء، النه خرب، وإمنا جيوز النقل إذا كان 
بئس، فسكن اثنيهما االصل فيهما نعم و عم وبئس، وذلك أن مبعىن املدح أو الذم، النه يشبه يف جواز النقل بن

( . مل مينع الناس مىن ما أردت وما 2ونقلت حركته إىل ما قبله. وكذلك كل ما كان يف معنامها. قال الشاعر )
 أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أداب أراد حسن هذا أداب، فخفف ونقل. ويقال رجل حسن بسن، وبسن إتباع له.

_________ 
ا أورده غريه. أي الصرب تسأل عمري بن احلباب، وكان قد قتل، الصواب قراك " كم ( قال ابن برى: "1)



 فتقول له بعد موته: كيف قراك الغلمة اجلشر.
 ( سهم بن حنظلة الغنوى.2)

(5/2099) 

 

رد ومل يقولوا رجل أحسن، وهو اسم أنث من غري تذكري، كما قالوا غالم أموامرأة َحَسَنٌة. وقالوا امرأٌة َحْسناُء 
. وحسنت الشئ حتسينا: زينته. وأحسنت ومل يقولوا جارية مرداء، فهو يذكر من غري أتنيث. واحلاسن: القمر

سيِ ئة. واملَحاِسُن: ( . وَيْسَتْحِسُنُه: يعدُّه َحَسناً. واحَلَسَنُة: خالف ال1إليه وبه. وهو حيسن الشئ، أي يعمله )
ابلضم، َأْحَسُن من احَلَسِن. واألنثى ُحسَّانٌَة. قال  خالف املساوى. واحلسىن: خالف السوأى. واحلسان

 (2ُر الَفتاة اليت كنا نقول هلا اي ظبية عطال حسانة اجليد )الشماخ: دا
_________ 

 ( يف املخطوطات: " يعلمه ". وكذلك يف املختار.1)
ؤود: واد لغطفان. مطلع القصيدة: طال الثواء على رسم بيمؤود أودى وكل خليل مرة مود مي( قبله وهو 2)

 ومود: اسم فاعل من أودى، أي هلك.
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روى ابلرفع. ويقال: إين ِ ُأحاِسُن بك الناس. وهذا طعام حمسنة قال سيبويه: إمنا نصب دار إبضمار أعىن، وي
للجسم، ابلفتح. وحسان: اسم رجل، إن جعلته فعاال من احلسن أجريته، وإن جعلته فعالن من احلس وهو 

أو احلس ابلشئ، مل جتره. وتصغري فعال حسيسني، وتصغري فعالن حسيسان. وذكر الكلىب أن يف طيئ  القتل
ما: احلسن واحلسني. واحلسن: اسم رملة لبىن سعد قتل هبا أبو الصهباء بسطام بن قيس بن خالد بطنني يقال هل

املربد: مسعت التوزى يقول:  ( أو نقوان. قال1الشيباين، قتله عاصم بن خليفة الضىب. قال: ومها حبالن )
ثى بسطام بن قيس: الم يقال الحد هذين احلبلني احلسن، وللحبل اآلخر احلسني. قال الشاعر يف احلسن ير 

 االرض ويل ما أَجنَّْت حبَْيُث أَضرَّ ابحلَسِن السبيل وقال اآلخر يف احلسني
_________ 

 ئر الكالم.( يف اللسان " جيالن " ابجليم، وكذلك ابجليم يف سا1)
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( : ويوَم 1جلماان فإذا ثنيت قلت احلسنان. قال الشاعر )تركنا ابلنواصف من حسني نساء احلى يلقطن ا
( 2َشقيَقِة احَلَسَننْيِ الَقْت بَنو شيبان آجاال قصارا شككنا ابالسنة وهى زور صماخي كبشهم حىت استدارا )

 قوله " وهى زور " يعىن اخليل.
ؤاده جيمجمها إال سيبدو ( : أال ال أرى ذا حشنة يف ف3لكسر: احلقد، وأنشد أبو عبيد )نة اباحلش ]حشن[
 (4دفينها )

_________ 
 ( مشعلة بن االخضر الضىب.1)
 ( بعده: فخر على االالءة مل يوسد وقد كان الدماء له مخارا2)
 ( لالقيبل بن شهاب القيىن.3)
فخذ صفوها ال خيتلط بك طينها إذا كان يف صدر ابن عمك  ( قبله: إذا صفحة املعروف ولتك جانبا4)

 ستثرها سوف يبدو دفينها مىت ما يسؤ ظن امرئ يف صديقه يصدق بالغات جيئ يقينهاحشنة فال ت
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 السقاء: أنْت، وذلك إذا حقن فيه ومل يتعهد ابلغسل. وحشن
ري  احَلصانَِة. وقول زهري: وما َأْدري ولست إخاُل َأدْ احِلْصُن: واحد احُلصوِن. يقال ِحْصٌن َحِصنٌي بنيِ   ]حصن[

. َأقـَْوٌم آُل ِحْصٍن أم نساُء يريد ِحْصَن بن حذيفة الفزارى. وحصنت القرية، إذا بنيت حوهَلا. وحَتَصَّ  َن العدو 
ت املرأه: وَأْحَصَن الرجل، إذا تزوَّج، فهو حُمَْصٌن بفتح الصاد، وهو أحد ما جاء على أفعل فهو مفعل. وأحصن

امرأة متزوِ جة عفت. وَأْحَصَنها زوجها، فهي حُمَْصَنٌة وحُمِْصَنٌة. قال ثعلب: كل امرأة عفيفة حمصنة وحمصنة، وكل 
َأْحَصنوا ُأمَُّهُم من َعْبِدِهم تلك أفعاُل الِقزاِم الوََكَعْه أي َزوَّجوا. وقرئ: )فإذا  حُمَْصَنٌة ابلفتح ال غري، وقال:

 ما مل يسم  فاعله، أي زوجن.ُأْحِصنَّ( على 
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وحصنت املرأة ابلضم ُحْصناً، أي عفَّْت، فهي حاِصٌن وَحصاٌن ابلفتح، وَحْصناُء أيضاً بيِ نة احَلصانَِة. وفرٌس 
َز إال على كر   مية. مثَّ ِحصان ابلكسر، بنيِ  الَتْحِصنِي والتََّحصُِّن. ويقال: إنَّه مس ي ِحصاانً ألنه ُضنَّ مبائه فلم يـُنـْ

كُثر ذلك حىت مسَّوا كلَّ ذََكٍر من اخليل ِحصاانً. وحصنان: بلد. قال اليزيدى: سألين والكسائي املهدى عن 
النسبة إىل البحرين وإىل حصنني، مل قالوا حصىن وحبراين؟ فقال الكسائي: كرهوا أن يقولوا حصناىن الجتماع 

إىل البحر. وأبو احلصني: كنية الثعلب. وحصني: أبو  النسبةالنونني. وقلت: أان كرهوا أن يقولوا حبزى فيشبه 
 راعى عبيد بن حصني النمريي الشاعر. وقد مست العرب حصنا وحصينا.

احِلْضُن: ما دون اإلبط إىل الكشح. وحضنا الشئ: جانباه. ونواحى كل شئ أحضانه. واحملتضن  ]حضن[
  احَلشا شختة احملتضن هضيمُ أيضاً: احِلْضُن. قال األعشى: عريضُة بوٍص إذا أدبرتْ 
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( 1وحضن الضبع: وجاره. قال الكميت: كما خامرْت يف ِحْضِنها ُأمُّ عامٍر ِلذي احلبِل حىت  عاَل أوٌس ِعياهلا )
َنْت ولدها. وحاِضَنُة وَحَضَن الطائر بيضه حَيُْضُنُه، إذا ضمَّه إىل نفسه حتت جناِحه. وكذلك املرأة إذا َحضَ 

ُتُه عن كذا َحْضناً وَحضانًَة، إذا حَن ْيته عنه واستبددت به دونه. : اليت تقوم عليه يف تربيته. و الصيب   َحَضنـْ
ُتُه على كذا مثله. واْحَتَضْنُت الشئ: جعلته يف  ُتُه عن حاجته أْحُضُنُه ابلضم، أي حبْسُته عنها. واْحَتَضنـْ وَحَضنـْ

يَـْيها أطوُل من اآلخرمن الشاء: الَشطوُر، وهي اليت حضىن. واحلضون  . يقال: شاٌة َحضوٌن بيِ نة أحد طُبـْ
احِلضان ابلكسر. وحضن ابلتحريك: جبل أبعلى جند. والعرب تقول: " أجند من رأى حضنا "، أي من عاين 

 هذا اجلبل فقد دخل يف انحية جند.
_________ 

حلبل الذى تصاد به. ويروى: " صاد فيه. ولدى احلبل، أي عند ا( قال ابن برى: حضنها: املوضع الذى ت1)
ذى احلبل " أي لصاحب احلبل. ويروى غال، وعال، النه حيكى أن الضبع إذا ماتت أطعم الذئب جراءها. ل

 ومن روى غال فمعناه أكل جراءها.
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 ابن السكيت: احلضن يف بعض اللغات: العاُج، وينشد يف ذلك:
َرَزْت عن ِهجاِن اللوِن كاحَلَضِن   ( * أبو زيد: أْحَضْنُت ابلرجل: أزريت به.1)وأَبـْ



ا  ]حفن[ حنن َحْفَنٌة من َحَفناِت هللا تعاىل، أي يسرٌي ابإلضافة إىل ُملكه احلَْفَنُة: ملء الكفني من طعام. ومنه: إمنَّ
( الشئ، إذا جرفته بكلتا يديك. وال يكون إال  من الشئ اليابس، كالدقيق وحنوه. وحفنت 2ورمحته. وحفنت )

فاانً: قلعُته من لفالن َحْفَنًة: أعطيته قلياًل. واْحتَـَفْنُت الشئ لنفسي: أخذته. أبو زيد: اْحتَـَفْنُت الرجل اْحتِ 
االصل، حكاه عنه أبو عبيد. واحلفنة ابلضم: احلفرة، واجلمع احلَُفُن. واحلَفَّاُن: ِفراخ النعام، وهو من 

 الواحدة َحفَّانٌَة، للذكر واالنثى مجيعا.املضاعف. ورمبا مسَّوا صغار اإلبل َحفَّاانً، 
_________ 

 ( صدره:1)
 تبسمت عن وميض الربق كاشرة

 من ابب ضرب. ( حفن2)
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( اللنب َأْحُقُنُه ابلضم، إذا مجعَته يف السقاء وصببَت حليَبه على رائبه. واسم هذا اللنب 1َحَقْنُت ) ]حقن[
ْذرََة " أي العذر. َوَحَقْنُت دَمه: منعته أن ُيسَفك. قال املثل: " أىب  احلَقنُي، والِسقاء امِلْحَقُن. ويف َُ احلَقنُي الِع

الكسائي: َحَقْنُت البوَل. وأنكر َأْحَقْنُت. واحلاِقُن: الذي به بوٌل شديد. يقال: " ال رأَي حِلاِقٍن ". أبو عمرو: 
الحلقن حواقنك بذواقنك ". الذاقنة:  . ويف املثل: "احلاِقَنُة: الُنقرة بني الرَتقوة وحبِل العاتق. ومها حاقنتان

طرف احللقوم ومنه قول عائشة رضى هللا عنها: " توىف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني سحري وحنرى، 
وبني حاقنىت وذاقنىت ". ويروى " شجري "، وهو ما بني اللحيني. ويقال: احلاقنة ما سفل من البطن. واحلُْقَنُة: 

 ن األدوية. وقد اْحتَـَقَن الرجل. وامِلْحقاُن: الذي حَيُْقُن بوَله، فإذا ابَل أكثر منه.ُن به املريض مما حُيْقَ 
_________ 

 ( حقن حيقن من ابب ضرب، وحيقن من ابب نصر.1)
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محر: هتدى احلال ُن: اجلدي يُؤَخذ من بطن أمه. وهو فعال، النه مبدل من حالم، ومها مبعىن. قال ابن أ ]حلن[
فإن جعلته من احلالل فهو فعالن وامليم مبدل منه. وقال ( 1إليه ذراع اجلدى تكرمة إما ذكيا وإما كان حالان )

االصمعي: احلالم واحلالن ابمليم والنون: صغار الغنم. ابن السكيت: الذكى هو الذبيح الذى صلح أن يذبح 



ويقال: يف الضب حالن، ويف الريبوع جفرة. قال  للنسك. واحلالن: اجلدى الصغري الذى ال يصلح للنسك.
الن تفسري آخر، أن أهل اجلاهلية كان أحدهم إذا ولد له جدى حز يف أذنه حزا وقال: اللهم أبو عبيدة: يف احل

إن عاش فقىن، وإن مات فذكى. فإن عاش فهو الذى أراد، وإن مات قال: قد ذكيته ابحلز، فاستجاز أكله 
 بذلك.

_________ 
يصلح للنسك. وقبله: فداك كل يروى " ذبيحا "، وهو الذى يصلح للنسك واحلالن: الصغري الذى ال ( 1)

 ضئيل اجلسم خمتشع وسط املقامة يرعى الضأن أحياان
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 احلََلزون: دويـْبَّة تكون يف الرمث، بفتح احلاء والالم. ]حلزن[
 حلقن البسر فهو حملقن، إذا بلغ االرطاب ثلثيه. ]حلق[
قراد. قال االصمعي: أوله َقْمقاَمٌة صغرٌي جدًا، مث مَحْنانٌَة، مث ُقراٌد،  محنة ابلفتح: اسم امرأة. واحلمنانة: ]محن[

 مث َحَلَمٌة، مث عل وطلح. واحلومانة: واحدة احلوامني، وهى أماكن غالظ منقادة. ومنه قول زهري:
 (1حبومانة الدراج فاملتثلم )

نُّ َحنيناً فهو حانٌّ. واحلَناُن: الرمحُة. يقال منه: تقول منه: َحنَّ إليه حيَِ وتـََوقاُن النفس.  احلَننُي: الَشوقُ  ]حنن[
 َحنَّ عليه حيَِنُّ َحناانً. ومنه قوله تعاىل: )وَحناانً من لدان( . وذكر عكرمة عن ابن عباس رضى هللا

_________ 
 ( صدره * أمن آل أوىف دمنة مل تكلم:1)
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هذه اآلية أنه قال: ما أدرى ما احلنان. واحلنان ابلتشديد: ذو الرمحة. ويقال أيضاً: طريٌق َحنَّاٌن، أي يف  عنهم
َها يل واضح. وأب َعٍة خَتَريِ  رق احلنان: موضع. وقوس حنانة: حتن عند اإلنباض. وقال: ويف َمْنِكيَبْ َحن انٍَة عوُد نـَبـْ

،  سوَق مكَة ابِئُع أي يف سوق مك ة ابئٌع. وحَتَن َن عليه: تـََرحََّم. والعرب تقول: َحناَنَك اي رب  وَحنانـَْيَك اي رب 
( بنو مشجى بن جرم معيزهم حنانك ذا احلنان وقال 1يس: ومتنحها )مبعىًن واحد، أي رمحتك. قال امرؤ الق

ن بعِض وَحننُي الناقِة: صوهُتا يف نزاعها إىل طرفة: َأاب ُمْنِذٍر َأفْـنَـْيَت فاْستَـْبِق بـَْعَضنا َحنانـَْيَك بعُض الشرِ  َأْهَوُن م



 ولدها. وحنانة: اسم راع يف طول طرفة: نعاين حنانة طوابلة
_________ 

( يروى أيضا: " ومينعها بنو ". قال الوزير أبو بكر: وجدته يف النسخة الصحيحة " ومينعها "، وهو أشبه 1)
 ابلبيت.
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ة ذات دجى سريت ومل يَِلْتين عن ُسراها ( : وليل2الرجل: امرأته. قال )( وحنة 1تسف يبيسا من العشرق )
ٌة وال آنٌَّة، أي انقٌة وال شاٌة. واملُْسَتَحنُّ مثله. قال لَْيُت ومل تضرين حنة وبيت وحنة البعري: رغاؤه. وما له حانَّ 

 وَحنَّ َعينِ  حَيُنُّ ابلضم، أي صد . ويقال األعشى: َترى الَشْيَخ منها حيب  اإلاي َب يـَْرُجُف كالشاِرِف املُْسَتِحن ْ 
. واحلَنوُن: ريٌح هلا حنني  كحنني االبل. وقال: غشيت هبا أيضاً: ما حَتُنُّين شيئاً من شر ك، أي ما تصرِفُه عين 

 (3منازل مقفرات تذعذعها مذعذعة حنون )
_________ 

ح نعاين، بدليل قوله بعده: فنفسك فانع وال ( قال ابن برى: رواه ابن القطاع: " بغاىن حنانة " والصحي1)
 تنعىن وداو الكلوم وال تربق

 ( أبو حممد الفقعسى.2)
  اللسان =( البيت للنابغة الذبياىن، كما يف3)
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وحنني: موضع يذكر ويؤنث، فإن قصدت به البلد واملوضع ذكرته وصرفته، كقوله تعاىل: )ويوم حنني( ، وإن 
( : نصروا نبيهم وشدوا أزره حبنني يوم تواكل 1البقعة أنثته ومل تصرفه، كما قال الشاعر )قصدت به البلدة و 

ان: كان حنني رجال شديدا ادعى إىل حنني " قال ابن السكيت عن أىب اليقظاالبطال وقوهلم: " رجع خبفى 
ن أسد ابن هاشم. أسد بن هاشم بن عبد مناف، فأتى عبد املطلب وعليه خفان أمحران فقال: اي عم، أان اب

فقال عبد املطلب: ال وثياب هاشم ما أعرف مشائل هاشم فيك فارجع. فقالوا: " رجع حنني خبفيه " فصار 
احلرية، ساومه أعرايب خبفني ومل يشرتمها، فغاظه ذلك وعلق أحد  ال. وقال غريه: هو اسم إسكاف من أهلمث

عرايب فرأى أحد اخلفني فقال: ما أشبه هذا خبف اخلفني يف طريقه، وتقدم فطرح اآلخر وكمن له، وجاء اال



 ريق فنزل وعقل بعريه ورجعحنني، لو كان معه آخر الشرتيته. فتقدم فرأى اخلف الثاين مطروحا يف الط
_________ 

 * = )حنن، ذعع( . وقد ورد يف املطبوعة االوىل مقدم العجز على الصدر.
 ( حسان بن اثبت.1)
 (5 -صحاح  - 265)
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إىل االول، فذهب االسكاف براحلته وجاء إىل احلى خبفى حنني. واحلن ابلكسر: حى من اجلن. قال الراجز 
نوٌن، أي جمنوٌن، وبه ِحنٌَّة أي ِجنٌَّة. ويقال: ( : أبيت أهوى يف شياطني ترن خمتلف جنواهم حن وجن ورجل حمَْ 1)

 احِلنُّ: َخْلٌق بني اجلن واالنس. وحن ابلضم: اسم رجل.
َهِل  ]حني[ احلنُي: الوقت. يقال: حينئذ. قال ُخويلد: كأيب الَرماِد عظيُم الِقْدِر َجْفنَـُتُه حنَي الشتاء كحوض املَنـْ

ا أدخلوا عليه التاء. قال  أبو وجزة السعدي : العاِطفوَن حَتنَي ما من عاِطٍف واملُْطِعموَن َزماَن أين الَلِقِف ورمبَّ
دَّة. ومنه قوله تعاىل: )َهْل أتى على اإلنسان ِحنٌي من الَدهر( . وحان له أن يفعَل كذا املُْطِعُم واحلنُي أيضاً: امل

 أي آن.حَينُي َحْيناً، 
_________ 

 ( مهاصر بن احملل.1)
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)*( وحان حينه، أي قرب وقته. قالت بثينة: ومل يعرف هلا غريه: وإن سلوى عن مجيٍل َلساَعٌة من الدهر ما 
ُنها وعاملته حُمايـََنًة، مثل مساَوعة. وَأْحيَـْنُت ابملكان، إذا أقمَت به حينًا. وَحيـَّْنُت الناقَة، إذا ال حاَن حيحاَنْت و 

( : إذا أُِفَنْت َأْروى ِعياَلَك َأفْـُنها وإْن ُحيِ َنْت َأْرىب 1جعلت هلا يف كلِ  يوم وليلة وقتاً حتلبها فيه. قال املخب ل )
َنَة واحلِيَنَة، أي املر ة الواحدة يف اليوم والليلة. وفالن يفعل كذا أحيااًن، ويف وفالن أيك على الَوْطِب ِحيُنها ل احلَيـْ

اأَلحاِينِي. وحَتَنيََّ الوارُش، إذا انتظر وقَت األكل ليدخل. واحَلنْيُ ابلفتح: اهلالك. يقال: حاَن الرجل، أي هلك. 
احلانِيَُّة: اخلمر منسوبة إىل احلانة، وهى حانوت اخلمار. ا اخلمر. و وأحانه هللا. واحلاانت: املواضع الىت يباع فيه

 واحلانوت معروف، يذكر ويؤنث، وأصله



_________ 
 ( يصف إبال.1)
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حانوة مثل ترقوة، فلما سكنت الواو انقلبت هاء التأنيث اتء. واجلمع احلوانيت، الن الرابع منه حرف لني. 
مع والتصغري إذا مل يكن الرابع منه أحد حروف املد وز أربعة أحرف إىل الرابعي يف اجلوإمنا يرد االسم الذى جا

 واللني.
 فصل اخلاء

( وغريه َأْخِبُنُه َخْبناً وِخباانً، إذا عطفته وِخطَته ليقصر. وخبنت الطعام، إذا غيبته 1َخبَـْنُت الثوب ) ]خنب[
َنُة: ما حتمله يف حضنك.  وإنه لذا خبنات وذو ويف احلديث: " وال تتخذ خبنة ". واستعددته للشد ة. واخلُبـْ

 َخَنباٍت، وهو الذي ُيْصِلُح مرة ويفسد أخرى.
اخَلْْتُ ابلتحريك: كلُّ َمن كان من قبل املرأة، مثل االب واالخ، وهم االختان. هكذا عند العرب، وأما  ]خْت[

 عند العامة فخْت الرجل: زوج ابنته.
_________ 

 ( من ابب ضرب.1)
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 ( َخْتناً، واالسم اخلِتاُن واخلِتانَُة. يقال: ُأْطِحَرْت ِختانـَُتُه، إذا اسُتقصيْت يف القطع. واخلِتانُ 1وختنت الصيب )
 أيضاً: موضع القطع من الذكر. ومنه: " إذا التقى اخلتاانن ". وقد تسمى الدعوة لذلك ختاان.

 القذ عملة. وأنشد أبو عمرو: اخلُبَـْعثـََنُة: الضخم الشديد، مثل ]خبعثن[
اخللق يف أخالقه زعر * وقال أبو زبيد الطائى يف وصف االسد: خبعثنة يف ساعديه تزايل تقول وعى من خبعثن 

 د ما قد تكسرا وقال الفرزدق يصف إبال: حواسات العشاء خبعثنات إذا النكباء عارضت الشماالبع
تعاىل: )وال متخدات نت الرجل. ومنه خدن اجلارية. قال هللا اخِلْدُن واخلَديُن: الصديق. يقال: خاد ]خدن[

 أخدان( .



_________ 
 ( ختنت الصىب من ابب ضرب ونصر.1)
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 ورجل خدنة: خيادن الناس كثريا.
ُتُه: كتمته. واملَْخَزنُ 1َخَزْنُت ) ]خزن[ ُتُه: جعلته يف اخلزانة. وَخَزْنُت السر  واْختَـَزنـْ َزنـْ  بفتح الزاي: ما ( املال واْختـَ

ل َخِنَز، مقلوٌب منه. قال خيزن فيه الشئ. واخلزانة ابلكسر: واحدة اخلَزاِئِن. وَخِزَن اللحُم ابلكسر: َأْنَْتَ، مث
ا خَيَْزُن حَلُْم املدخرطرفة: مث ال خَيَْزُن فينا   حلَُْمها إمنَّ

شوشن الشئ: اشتدت خشونته. ( الشئ ابلضم فهو خشن. واخ2اخُلشونَُة: ضد اللني. وقد خشن ) ]خشن[
واعشوشبْت. واْخَشْوَشَن الرجل: تعوََّد لُبس اخَلَشن. واأَلْخَشُن مثل وهو للمبالغة، كقولك: أعشبت األرض 

 جزاخلشن، واجلمع خشن. قال الرا
_________ 

 ( خزن من ابب نصر، أي كتم السر، واملال جعله يف اخلزانة. وخزن اللحم كفرح وكرم: أنْت.1)
 خشن الشئ من ابب سهل.( 2)
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( من يثربيات قذاذ خشن يرمى هبا أرمى من ابن تقن يعىن به اجلدد. ويف 1ألني مسا من حوااي البطن )
. وكتيبة َخْشناُء: كثرية السالح. وَمْعَشٌر ُخْشٌن، وجيوز حتريكه يف الِشعر. احلديث: " أخيشن يف ذات هللا "

ُتُه: خالف ال ينته. و   ( . وقال عنرتة:2خشنت صدره ختشينا: أو غرت )وخاَشنـْ
ُبُه لك انِصُح ) وقال حكيم ابن مصعب: تشكى إيَلَّ الكلُب  ( * واخُلْشَنُة: اخُلشونَُة.3وخشنت صدرا َجيـْ

 ْيِشِه َويب مثل ما ابلكلب أو يَب أكثرُخْشَنَة عَ 
_________ 

 من أقط ومسن وشربتان من عكى الضأن ( قبله كما يف اللسان: تعلمن اي زيد اي ابن زين االكلة1)
 ( يف املختار: معىن أوغره: أمحاه من الغيظ.2)



 ( صدره:3)
 لو تعذرينين: لعمري لقد أعذرت
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 املُخاَضَنُة: املغازلة. قال الِطْرماح: وأَْلَقْت إيلَّ القوَل منهن  َزْوَلٌة خُتاِضُن أو تـَْرنو لقول املُخاِضنِ  ]خضن[
القول ابحلدس. قال أبو عبيد: اخلمان من الرماح: الضعيف. وقناٌة مَخَّانٌَة. ومخان الناس: مني: التخ ]مخن[

 ( .1خشارهتم )
( : جارية ليست من الوخشن وال من 2اأَلَخنُّ: اأَلَغنُّ، واجلمع خن. قال الراجز )اخلُنَُّة كالغُنَِّة. و  ]خنن[

نٌَّة لفالن، أي مأكلٌة له. وخَمَنَُّة القوم: َحرميهم. وَخنَـْنُت اجلُلَّة، السود القصار اخلن واملخنة: االنف. وفالن خمََ 
 حِك يف األنف. وقد َخنَّ خين. االنف والضإذا استخرجت منها شيئاً بعد شئ. واخلنني كالبكاء يف

_________ 
 ( أي الدون منهم.1)
 ( دهلب بن قريع.2)
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نف. واخلُناُن أيضاً: داء أيخذ  خياشيمه. واخلنان: داء أيخذ يف األواخلنخنة: أن ال يبني كالمه فيخنخن يف
 الطري يف حلوقها.

ُفَسُكْم( أي خيوُن 1خانَُه يف كذا خَيونُه َخْوانً وِخيانًَة ) ]خون[ ( وخَمانًَة، واْختانَُه. قال هللا تعاىل: )خَتْتانوَن أَنـْ
للمبالغة مثل عال مة ونس ابة. وأنشد أبو عبيد للكالىب: حدثت  بعُضكم بعضاً. ورجٌل خاِئٌن وخائَِنٌة أيضاً، واهلاء

خائَِنًة ُمِغَل اإلْصَبٍع وقوٌم خونة، كما قالوا حوكة. وقد ذكر وجه ثبوت الواو. نفسك ابلوفاء ومل تكن للَغْدر 
مَّى خَتَوَّنُُه. أي تعهَُّده. وأنشد وخونه: نسبه إىل اخلِيانَة. واخلَوَّاُن: األسُد. أبو عمرو: الَتَخوُُّن: التعهُُّد. يقال: احلُ 

َعُش الَطْرَف إال ما خَتَوَّنَ   ُه داٍع يناديه ابسم املاء مبغوملذي الرم ة: ال يـَنـْ
_________ 

 ( وزاد يف القاموس: " وخانة ".1)
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نَـقََّص نوَمه دعاُء ُأمِ ه له. يقول: الغزال انعٌس ال يرفع طرَفه إال  أن جتئ أمه وهى املتعهدة له. ويقال: إالَّ ما تَـ 
لشوق من داٍر فالٌن َحقِ ي، إذا تـَنَـقََّصَك. قال ذو الرمة: البل هو اوالَتَخوُُّن أيضاً: التَـنَـقُُّص. يقال: خَتَوََّنين 

هَنا َمرًَّا َسحاٌب ومرا ابرح ترب وقال لبيد: عذافرة تقمص ابلرداىف ختوهنا نزويل وارحتايل أي تنقص حلم ها خَتَوَّ
( ابلكسر: الذي يؤكل عليه معرٌَّب. وثالثُة أخونة، والكثري خون، وال يثقل كراهية 1وشحمها. واخلوان )

 ان: الذى للتجار.الضمة على الواو. واخل
 فصل الدال

الدثينة: موضع، وهو ماء لبىن سيار بن عمرو. وقال النابغة الذبياىن: وعلى الرميثة من سكني حاضر  ]دثن[
 من بىن سيار وعلى الدثينة

_________ 
 ( يف املختار: والضم لغة فيه نقلها الفاراىب وقال: والكسر أفصح.1)
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 ويقال: إهنا كانت تسمى يف اجلاهلية الدفينة، مث تطريوا منها فسموها الدثينة.
 من . قال أبو زيد: والُدُجنَّةُ الَدْجُن: إلباُس الغيم السماَء. وقد دجَن يومنا َيْدُجُن ابلضم َدْجناً وُدجوانً  ]دجن[

ُن املظلم، الذي ليس فيه مطر. يقال يوُم َدْجٍن ويوم دجنة ابلتشديد. قال: 1) ( الغيم: املُطَبِ ُق تطبيقاً، الراي 
وكذلك الليلة على الوجهني، ابلوصف واالضافة. قال: والداجنة: املاطرة املطبِ قة، حنو الدمية. قال: والَدْجُن 

ٌة. وَأْدَجَنِت السماُء: داَم مطُرها. قال لبيد: من كلِ  ساريٍة وغاٍد مدجن . وسحابٌة داجَنٌة وُمْدِجنَ املطر الكثري
وعشية متجاوب إرزامها والدجنة ابلضم: الظُلمُة، واجلمع ُدَجٌن وُدُجناٌت. والُدْجَنُة يف ألوان اإلبل أقْـَبح 

 السواد. يقال: بعرٌي َأْدَجُن وانقٌة دجناء.
_________ 

 دجنة كحزقة وبكسرتني. ويوم دجن على االضافة والنعت، أي الوصف.( قال يف القاموس: وال1)
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ودجن ابملكان دجوان: أقام به. وَأْدَجَن مثله. ابن السكيت: شاٌة داِجٌن وراِجٌن، إذا أَِلَفت البيوت واستأنست. 
إذا يئس الرماة وأرسلوا غضفا دواجن  ل لبيد: حىت الشاة. قاقال: ومن العرب من يقوهلا ابهلاء، وكذلك غري

 قافال أعصامها أراد به كالب الصيد. واملداجنة كاملداهنة. وأبو دجانة: كنية مساك بن خرشة االنصاري.
( : الدحن: اخلب اخلبيُث، مثل الَدِحِل. والَدحُن أيضاً: السمني املندلق البطن القصري. 1أبو عمرو ) ]دخن[

 : دحونة مكردس بلندح إذا يراد شده يكرمح وقددحن يدحن.مثله. وأنشد: والدحونة قال
 ُدخان النار معروف، واجلمع دواخن، كما قالوا عثان وعواثن، على غري قياس. ]دخن[

_________ 
 ( دحن من ابب فرح.1)
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 َمغاويُرها مَشاطيَط يف رهج ( : غىن وابهلة. والدخن أيضا: الدخان. قال األعشى: تُباري الزِجاجَ 1وابنا دخان )
ومنه: " هدنة على َدَخٍن " أي سكوٌن لعل ٍة ال لصلٍح. والَدَخُن أيضاً: الُكدورَُة إىل السواد، قال كالدخن 

ْدِخُن: املعطَّل اهلَذيل  يصف سيفاً: َلنْيٌ ُحساٌم ال يليق َضريَبًة يف َمْتِنِه َدَخٌن وأَثـٌْر َأْحَلُس وَدَخَنِت النار َتْدُخُن وتَ 
( الناُر ابلكسر، إذا ألقيت عليها حطباً وأفسدهَتا حىتَّ 2ثله على افتَعَلْت. وَدِخَنت )ارتفع ُدخاهنا. وادََّخَنْت م

يهيج لذلك ُدخاٌن. وَدِخَن الطبيخ أيضاً، إذا َتَدَخنِت الِقدر. ورجل دخن اخللق. والدخن: اجلاورس. والدخنة 
 . "لُدْخَنُة من االلوان كالكدرة يف سوادكالذريره ُتَدخ ُن هبا البيوت. وا

_________ 
 ( الدخان كغراب، وجبل، ورمان.1)
( دخنت النار من ابب دخل، وخضع، وطرب: فسدت إبلقاء احلطب عليها، والطبيخ دخنت قدره. ضبط 2)

 يف اللسان والصحاح من حد ضرب ونصر.
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 ِن. وليلة دخنانة.وكيش َأْدَخُن، وشاٌة َدْخناُء بيِ نة الَدخَ 
ُب تـََعلَّْل بَدَدْن إنَّ مَهِ ي يف مَساٍع وَأَذْن والَدداُن: الرجل ال الَدَدُن: اللهو واللعب. قال عدي : أيُّها القل ]ددن[

َغناَء عنده. والَدداُن: السيُف الَكهاُم ال ميضي. ومل توجد الفاء والعني من جنس واحد بال فاصلة بينهما ومها 



ال الراجز: وال يزال عندهم  يف هاتني الكلمتني. والَدْيَدُن: الدأب والعادة، وكذلك الَدْيداُن. وقمتحركتان إال
 ( : اللهو.1حفانه ديداهنم ذاك وذا ديدانه والديدبون )

 ( الثوب ابلكسر فهو َدِرٌن، وَأْدرَنَُه صاحبه.2الَدَرُن: الَوَسُخ. وقد َدَرَن ) ]درن[
_________ 

 رى يف ذكره هنا. قاموس.( ووهم اجلوه1)
 ى، وكأمري، ومثامة: يبيس كل حطام.( درن من ابب طرب فهو درن ومدران للذكر واالنث2)
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ا دارى. قال الفرزدق: )*( ودارين: اسم فرضة ابلبحرين ينسب إليها املسك ويقال مسك دارين، والنسبة إليه
درين: حطام املرعى إذا َقُدَم، وهو ما بَِلَي من احلشيش. كأن تريكة من ماء مزن ودارى الذكى من املدام وال

به اإلبل. وقال عمرو بن كلثوم: وحنن احلالبون بذى أراطى تسف اجللة اخلور الدرينا ويقال لألرض وقلما تنتفع 
تعاىل نلزم ُحبَّنا  َتعايَلْ ُنَسمِ ُط ُحبَّ دعد ونغتدى سواءين واملرعى أبم َدريِن يقول:اجملدبة أمُّ َدرين. قال الشاعر: 

ى ما بني دران فبادو ىل وحلت علوية ابلسخال وإن ضاق العيش. ودران: موضع. وقال االعشى: حل أهل
 ار طحينهاوالرجل درىن، واملرأة درنية. وقال: وإن طحنت ُدْرنِيٌَّة لعياهلا َتطبطَب ثدايها فط

 قته:الدرابنة: البوابون، فارسي معرب. قال: املثقب يصف ان ]درين[
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 طنيفأبقى ابطلى واجلد منها كدكان الدرابنة امل
( صل صفا داهية 1الدرمخني: الداهية، بوزن شرحبيل. قال الراجز: أنعت من حيات هبل كشحني ) ]درمخن[

 درمخني
 يـُْعَلُم ( : ال2دفنت الشئ، فهو مدفون ودفني. وادفن الشئ على افتعل، واْنَدَفَن، مبعىًن. وداٌء َدفنٌي ) ]دفن[

عضها، ورَكااي ُدُفٌن. قال لبيد: ُسُدماً قلياًل َعْهُدُه أبَنيِسه من بني َأْصَفَر به. ورَكيٌَّة َدفنٌي وِدفاٌن، إذا اْنَدَفَن ب
انصٍع وِدفاِن واالدِ فاُن أيضاً: إابُق العبد. قال أبو زيد: االدِ فاُن أن يروَغ من مواليه اليوَم واليومني. يقال: عبٌد 

  يغيب من املصر يف غيبته.فوٌن، إذا كان َفعواًل لذلك. وكان أبو عبيدة يقول: هو أن الدَ 
_________ 



 ( سبق الكالم عليه يف مادة )درخم( .1)
 ( ودفن ابلكسر: ظهر بعد خفاء. ودفن من ابب ضرب.2)
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لَتكامُتُ. يقال يف احلديث: " لو تكاَشْفتم ة َدفوٌن، إذا كان من عادهتا أن تكون يف وسط اإلبل. والَتداُفُن: اوانق
يكشُف عيُب بعضكم لبعٍض. وبقرٌة دافنة اجلْذِم، وهي اليت انسحَقت أضراُسها من اهلََرِم. ملا َتدافنتم "، أي لو 

 ريك: ضرب من الثياب املخططة.وامِلْدفاُن: السقاء الباىل. والد فىن، ابلتح
 َكناً. وقال الراجز رؤبة:اد. وقد دَِكَن الثوب َيْدَكُن دَ الدُْكَنُة: لوٌن يضرب إىل السو  ]دكن[

( * والشئ َأدَْكُن. قال لبيد: اْغلي الِسبَاء بكلِ  َأدَْكَن عاِتٍق أو َجْونٍَة قدحت 1َسِلْمَت عرضا ثوبه مل يدكن )
 وفض ختامها

_________ 
 ( قبله: فاهلل جيزيك جزاء احملسن عن الشريف والضعيف االهون وبعده:1)

 وصافيا غمر احلبا مل يدمن * دكن الشئ من ابب طرب.
 (5 -صحاح  - 266)
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يعىن زقا قد َصَلَح وجاد يف لونه ورائحته، لِعْتقه. والدُكَّاُن: واحد الدكاكني، وهى احلوانيت، فارسي معرب. 
ال  كلُّ ريٍح وَسَبْل وفالن ِدْمُن ماٍل، كما يق]دمن الِدْمُن: البَـَعُر. قال لبيد: راِسُخ الِدْمِن على َأْعضاِدِه ثـََلَمْتهُ 

إزاء ماٍل. والدْمَنُة: آاثر الناس وما سوَّدوا، واجلمع الِدَمُن. تقول منه: َدمََّن القوُم الدار، وَدمََّن الشاُء املاَء. هذا 
( واملاُء متدمن، إذا 1ريُها )من البعر. قال ذو الرمة: ُمَولََّعًة َخنسَاء ليست بنعجٍة يَُدمِ ُن أجواَف املياِه َوق

لغنم واإلبل. والِدْمَنُة: احلقد، واجلمع ِدَمٌن. وقد َدِمَنْت قلوهبم ابلكسر. يقال: َدِمْنُت على سقطت فيه أبعار ا
 فالٍن، أي َضِغْنُت. وَدَمْنت األرض مثل َدَمْلُتها ابلفتح. وفالن يُْدِمُن كذا، أي يدميه.

_________ 
 هاالها راكب الصيف مل يزل يرى نعجة يف مرتع فيثري ( قبله: إذا ما ع1)
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ورجل مدمن مخر، أي مداوٌم شرهبا. قال األصمعي: إذا َأْنَسَغِت النخلُة عن َعَفٍن وسواد قيل: قد أصاهبا 
 ( وإننا الهلنا حمبون1الَدماُن ابلفتح. ودمون مشددا: موضع. وقال امرؤ القيس: دمون إان معشر ميانون )

َنِن: قصري اليدين. قال األصمعي : ومن أسوأ العيوب الَدَنُن يف كلِ  ذي أربع، وهو فرٌس َأَدنٌّ بني  الدَ  دنن[]
دنوُّ الصدر من األرض. ورجٌل َأَدنُّ، أي ُمنحين الظهر. وبيٌت َأَدنُّ، أي متطامٌن. والَدنُّ: واحد الِدانن، وهي 

ويف احلديث: " حوهلا ندندن ". نـَْغمًة وال تفهم ما يقول.  احلباب. والدندنة ابلفتح: أن تسمع من الرجل
 والدندن ابلكسر: ما اسود من النبات لِقَدمه. قال حس ان بن اثبت:

 ( *2كالَسْيل يـَْغَشى ُأُصوَل الدندن الباىل )
_________ 

 ( قبله:1)
 تطاول الليل علينا دمون

 ( صدره:2)
 املال يغشى أانسا ال طباخ هلم:
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دون: نقيض فوق، وهو تقصري عن الغاية. ويكون ظرفاً. والدوُن: احلقري اخلسيس. وقال: إذا ما َعال  ]دون[
وُن َدْوانً، وأدين املرُء راَم الَعالء ويَقنع ابلدوِن من كان دوان وال يشتق  منه فعل. وبعضهم يقول منه: داَن َيد

ه " مل يدن " بتشديد النون على ما مل يسمَّ فاعُله، من ( : " مل يدن " وغريه يروي1إدانة. ويروى قول عدى )
عف. ويقال: هذا دون ذاك، أي أقرُب منه. ويقال يف االغراء ابلشئ: دونكه. قال متيم دىن يدىن، أي ض

فقال: " دونكموه ". والديوان أصله  -وكان قد صلبه  -حلا للحجاج ملا قتل صاحل بن عبد الرمحن: أقربان صا
قالوا دايوين. وقد دونت ض من إحدى الواوين، ألنَّه جيمع على َدواوين، ولو كانت الياء أصلية لَدوَّاٌن، فعو  
 الدواوين.

 الدهن معروف. ]دهن[



_________ 
 ( يف قوله: أنسل الذرعان غرب خذم وعال الربرب أزم مل يدن1)
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ألمحر، ومنه قوله تعاىل: )فكاَنْت َوْرَدًة ودهن: حى من اليمن ينسب إليهم عمار الدهىن. والدهان: االدمي ا
ورٌد، واالنثى وردة. قال رؤبة: كغصن ابن عوده ارت محراَء كاألدمي، من قوهلم: فرس كالِدهاِن( ، أي ص

( لصفائه. قال 2( أي يكثر دهنه. يقول: كأن لونه يعلى ابلدهن )1سرعرع كأن وردا من دهان ميرع )
ْرٍف كأنَّ على شواكله دهاان وقال لبيد: وكل مدماة كميت كأهنا سليم االعشى: وأجرد من فحول اخليل طِ 

ُتُه )دهان يف طراف مطنب والدهان أي ( ابلِدهاِن َأْدُهُنُه. وَتَدهََّن هو واْدَهَن أيضاً، 3ضا: مجع ُدْهٍن. يقال َدَهنـْ
 على افتعل، إذا تطل ى ابلُدْهِن. ودهنته ابلعصا: ضربته هبا.

_________ 
 ه:( بعد1)

 لوين ولو هبت عقيم تسفع
 ( يف اخلطية: " يطلى ابلدهن ".2)
 ( دهنه من ابب نصر وقطع.3)
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( ، واحدها ُدْهٌن ابلضم. عن أيب زيد. وَدَهَن املطُر األرَض، إذا بـَلَّها َبالًّ 1والدهان أيضاً: املطر الضعيف )
َن، بتشديد اهلاء: عليهم آاثر الِنَعِم. واملُْدُهُن ابلضم ال مَدهَُّنو . وقوٌم يسريًا. يقال: َدَهَنها ويلٌّ، وهي َمْدهونَةٌ 

غري: قارورة الدهن، وهو أحد ما جاء على مفعل مما يستعمل من االدوات. ومتدهن الرجُل، إذا أخذ ُمْدُهنًا. 
دهن ويبس " نشف امل( : 2ري )واجلمع َمداِهُن. واملُْدُهُن: نقرٌة يف اجلبل يستنقع فيها املاء، ومنه حديث الزه

اجلعثن ". قال أوس: يقلب قـَْيدودًا كأنَّ َسراهَتا َصفا ُمْدُهٍن قد زلقته الزحالف واملداهنة كاملصانعة. واإلْدهاُن 
 مثله، قال هللا تعاىل: )َودُّوا لو ُتْدِهُن فُيْدِهنوَن( وقال قوٌم: داَهْنُت مبعىن واريُت، وَأْدَهْنُت مبعىن غششت.

_________ 



 ( يف املخطوطة: " االمطار الصعبة ".1)
 ( يف التكملة: الصواب النهدي ابلنون والدال، وهو طهفة بن زهري.2)
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( 3( وقد َدَهَنِت )2( : ِلساُنَك ِمرْبٌَد ال عيَب فيه وَدرَُّك َدرُّ جاذبٍة َدهنِي )1وانقة دهني: قليلة اللنب. قال )
( . 4الدهناء: موضع ببالد متيم، ميد ويقصر، وينسب إليه دهناوى )يد. و الناقُة َتْدُهُن دهانة، عن أىب ز 

والدهناء: بنت مسحل، أحد بىن مالك ابن سعد بن زيد مناة بن متيم، وهى امرأة العجاج وكان قد عنن عنها 
فقال فيها: أظنت الدهنا وظن مسحل أن االمري ابلقضاء يعجل عن كسالتى واحلصان يكسل عن السفاد 

 لف هيكوهو طر 
 الدهقان معرب، إن جعلت النون أصلية ]دهقن[

_________ 
 ( احلطيئة يهجو أمه.1)
 ( قبله: جزاك هللا شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنني2)
 ( يف القاموس: دهنت دهانة، ودهاان ابلكسر كنصر، وعلم، وكرم.3)
 ( زاد يف القاموس: دهىن.4)
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نه فعالل. وإن جعلته من الدهق مل تصرفه، النه دهقنة موضع كذا صرفته، ال من قوهلم تدهقن الرجل وله
 فعالن.

( حىت يكون مهرها دهدان 1، ابلضم، معناه الباطل. قال الراجز: الجعلن البنة عثم فنا )الُدْهُدنُّ  ]دهدن[
 ( ، وسعد القني " يضرب للكذاب.2ورمبا قالوا: دهدر ابلراء. ويف املثل: " دهدرين )

أبو عبيد: الَدْيُن: واحد الديوِن. تقول: ِدْنُت الرجل أقرضته، فهو مديٌن وَمْديوٌن. وداَن فالن يدين  ن[]دي
 دينا: استقرض وصار

_________ 
 ( يف اللسان: " البنة عمرو ".1)



( يف املخطوطة: " دهدرين سعد القني " بغري واو. وكتب مصحح املطبوعة االوىل قوله: دهدرين وسعد 2)
يف مجيع النسخ الىت أبيدينا ابلواو، وغالب النسخ يف مادة )قني( ابلواو أيضا، والذى يف القاموس ، القني

 والكشاف بغري واو.
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( 2( : َنديُن ويـَْقضي هللا عنا وقد َنرى مصارع قوٍم ال َيدينوَن ضيعا )1عليه َدْيٌن، فهو داِئٌن. وأنشد األمحر )
 من الَدْيِن. وقال:ورجل مديون: كثر ما عليه 

( * وِمْدايٌن، إذا كان عادتُه أن أيخذ ابلدْيِن ويستقرض. وَأداَن فالن إدانًَة، 3ُمْسَتْأِرٍب َعضَُّه السلطاُن َمْديون )
َبَأُه  إذا ابَع من القوم إىل أجٍل فصار له عليهم َدْيٌن تقول منه: َأِدين ِ عشرة دراهم. قال أبو ذؤيب: َأَداَن وَأنـْ

( : " ادَّاَن ُمْعِرضاً "، أي اْسَتداَن، 4ئ ويف وادان: استقرض، وهو افتعل. ويف احلديث )لوَن أبن املدان ملاأَلوَّ 
 وهو الذي يعرتض الناس فَيْسَتديُن مم ن أمكنه.

_________ 
 ( للعجري السلوىل.1)
فا تبيعه وزد درمها ( قال ابن برى: صوابه ضيع، ابخلفض على الصفة لقوم. وقبله: فعد صاحب اللحام سي2)

 فوق املغالني واخنع
 ( صدره:3)

 وانهزوا البيع من ترعية رهق
 ( هو قول عمر رضي هللا عنه.4)
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وتداينوا: تبايعوا ابلدين. واستدانوا: استقرضوا. ودايـَْنُت فالاًن، إذا عاَملَته فأعطيت َديْناً وأخذت بَدْيٍن. 
( : تقول 1تلنا. وِبْعُتُه بِديَنٍة، أي بتأخري. والديُن ابلكسر: العادة والشأن. قال )وَتدايـَنَّا، كما تقول قاتلته وتقا

ُتُه فداَن. ويف احلديث: 2أبدًا وديين )إذا درأت هلا َوضيين أهذا ديُنُه  ( ودانه دينا، أي أذلًّه واستعبده. يقال: ِدنـْ
ى: هو دان الرابب إذ كرهوا الدين دراكا بغزوة " الَكيِ ُس من داَن نفَسه وَعِمل ملا بعد املوت ". قال االعش

، يعىن أذهلا وقهرها، مث قال: وارحتال مث دانت بعد الرابب وكانت كعذاب عقوبة االقوال قال: هو دان الرابب



 دانت بعد الرابب، أي ذلت له وأطاعت.
_________ 

 ( املثقب العبدى يذكر انقته.1)
 قى على وما يقيين( بعده: أكل الدهر حل وارحتال أما يب2)
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والديُن: اجلزاُء واملكافأُة. يقال: دانَُه ديناً، أي جازاه. يقال: " كما َتديُن ُتداُن "، أي كما جُتازي جُتازى، أي 
ُن يف صفة هللا جُتازى بفعلك وحبسب ما عملت. وقوله تعاىل : )َأِءانَّ َلَمدينوَن( أي جمزيُّون حماَسبون. ومنه الَدايَّ

 اىل. وقوٌم ديٌن، أي دائنوَن. وقال:تع
ما أذهلما العمل. قال األخطل: رََبْت وَراب ( * واملَدينُ 1وكان الناس إالَّ حنُن دينا ) : العبُد. واملَديَنُة: اأَلَمُة، كأهنَّ

لَّْكُتُه. وأنشد َيَظلُّ على مسحاته يرتكل قال أبو عبيدة: أي ابن أمة. الفراء: يقال: دينته: مَ  يف َكرِمها ابُن مدينةٍ 
ِهُم َأَدقَّ من الطحنِي يعين ملكت. ويروى: " سوست ". للحطيئة يهجو ُأم ه: لقد ُدي ِْنِت أمَر بَنيَك حىت  تـَرَْكتِ 
 طاعُة. وداَن له، أي أطاعه، قال عمرو بن كلثوموانس يقولون: ومنه مسى امِلْصُر َمديَنًة. والديُن: ال

_________ 
 ( صدره:1)

 إذ حشدت معد:ويوم احلزن 
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( ِطواٍل َعَصْينا املَْلَك فيها َأْن َندينا ومنه الديُن، واجلمع األْدايُن. يقال: داَن بكذا ِداينًَة وَتَديََّن 1وأايم لنا وهلم )
ْبُن َعمِ َك ال َأْفَضْلَت ٌن. وَديَـّْنُت الرجل َتْدييناً، إذا وَكْلَتُه إىل دينه. وقول ذى االصبع: الِه ابه، فهو َديِ ٌن وُمَتَدي ِ 

ين فـََتْخزوين قال ابن   السكيت: أي وال أنت ماِلُك أمري فتسوسىن.يف َحَسٍب َعينِ  وال أنت َدايَّ
 خذون الذآنني.الُذْؤنوُن: نْبٌت. يقال: خرج الناس ينذأننون، أي أي ]ذأن[

 َأْذَعِن له، أي خضَع وذل. ]ذعن[
اَن بَذقَِنِه "، يضرب لرجل ذليل يستعني برجل آخر ه. ويف املثل: " ُمثْـَقٌل استعَذَقُن اإلنسان: جَممع حَلْيي ]ذقن[

 مثله.



_________ 
 ( يروى: " غر ".1)
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ُتُه: ضربُت  )*( وأصله البعري حيمل عليه احِلْمل الثقيل فال يقدر على النهوض فيعتمد بَذقَِنِه على األرض. وَذقـَنـْ
ويف املثل: " أُلحِلَقنَّ حواقنك بَذواِقِنَك ". وقال أبو زيد: الَذواِقُن:  ف احللقوم الناتئ.. والذاِقَنُة: طرَ َذقـََنهُ 

أسفل البطن. وانقٌة َذقوٌن: ُترخي َذقـََنها يف السري. ودلٌو َذقوٌن. وقد َذِقَنْت ابلكسر، إذا خرزهَتا فجاءت َشفُتها 
 مائلة.

( : توائل من مصك أنصبته 1لشماخ )ابلضم مثله. قال ا من االنف. والذانن الَذننُي: خُماط يسيل ]ذنن[
 ( ابلذنني2حوالب أسهريه )
_________ 

 ( يصف عريا وأتنه.1)
( ويروى " أسهرته ". قال ابن برى: توائل أي تنجو، أي تعدو هذه االاتن احلامل هراب من محار شديد 2)

: عرقان جيرى فيهما ماء ن املىن. واالسهرانا يتحلب إىل ذكره ممغتلم، الن احلامل متنع الفحل. وحوالب: م
الفحل، ويقال: مها االبلد واالبلج. وأنكر االصمعي االسهرين، قال: وإمنا الرواية أسهرته، أي مل تدعه ينام. 

 وذكر أن أاب عبيدة غلط يف هذه الرواية.
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ُء أيضاً: املرأة ال  َذنَناً، فأنت وقد َذنَّ َيِذنُّ َذنيناً، وذلك إذا سال. وَذنِْنَت اي رجل َتَذنُّ  ُء. والَذانَّ َأَذنُّ واملرأة َذانَّ
( شيئا بعد شئ. وإنَّ فالانً َلِذنٌّ، إذا كان ضعيفاً 1ينقطع حيضها. والذاننة: بقية الشئ اهلالك الضعيف تذهنا )

ها. والُذاننَُة ابلنون إليه ويسأله إاي  هالكاً َهَرماً أو َمرضاً. وفالن يُذانُّ فالانً على حاجة: يطُلبها منه، أي يطلب 
والضم: بقيَّة الَدْيِن، والِعَدُة تبقى لك عند القوم، وهو أدقُّ من الُذاببة ألنَّ الُذاببة ابلباء بقي ة شئ صحيح، 

والذاننة ابلنون ال تكون إال بقية شئ ضعيف هالك تذهنا شيئا بعد شئ. ابن السكيت: ذانذن القميص، مثل 
 ٌن وُذْلُذل.، الواحُد ُذْنذُ َذالِذِلهِ 
الذاُن: العيُب. قال ابن السكيت: مسعت أاب عمرو يقول: الَذاُم، والَذمُي، والذاُن، والذاُب، مبعىًن  ]ذون[



 واحد. قال قيس بن اخلطيم االوسي
_________ 

 ( يف اللسان: " يذهنا ".1)

(5/2120) 

 

 ال: وقال كناز اجلرمى:( ق1رددان الكتيبة مفلولة هبا أفنها وهبا ذاهنا )
 ( * ابلباء. وقال عويف القواىف: نرد الكتيبة مفلولة هبا أفنها وهبا ذامها ابمليم.2هبا ذاهبا )هبا أفنها و 

الِذْهُن: الفطنة واحلفظ. والَذَهُن ابلتحريك مثله. والِذْهُن: القوَّة. وقال الشاعر أوس بن حجر: أنوُء  ]ذهن[
 َيْت هبا أختها الغابرهِبرْجٍل هبا ِذْهُنها وَأعْ 

_________ 
 ( قبله كما يف اللسان. أجد بعمرة غنيا هبا فتهجر أم شأننا شأهنا1)
 ( صدره:2)

وبعده: ولست إذا كنت يف جانب أذم العشرية أغتاهبا ولكن أطاوع ساداهتا وال أتعلم ة * رددان الكتيبة مفلول
 ألقاهبا ويف شعره أقواء يف املرفوع واملنصوب.
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 فصل الراء
 ( .1الَرْتُن: اخللط، ومنه امِلْرتـََنُة ) ]رتن[
 أبو زيد: الَراثُن من املطر: الِقطار املتتابعة، يفصل بينهن سكون. يقال: أرض مرثنة ثرثينا. ]رثن[

 االرثعنان: االسرتخاء. ]رثعن[
ل الداِجِن. قال الفراء: رََجَنِت اإلبل ورَِجَنْت رََجَن ابملكان يـَْرُجُن رُجوانً: أقام به. والراِجُن: اآلِلُف، مث ]رجن[

ُتها، إذا حبسَتها لتعلَفها ومل تسر ِْحها. ورََجَن فالٌن دابَّته َرْجناً: ي راأيضاً ابلكسر، وه ِجَنٌة. وقد رَجَّنُتها أان وَأْرَجنـْ
 عد ى، فهى شاة راجن.حَبسها وأساَء عَلَفها حىت  هُتَزل، ورََجَنْت هي بنفسها رُُجواًن، يتعد ى وال يت

_________ 
 اخلبزة املشحمة.( يف القاموس املرتنة كمكنسة، ومعظمة: 1)
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 وارجتن على القوم أمُرهم: اختلط. واْرجَتََن الزبد: طبخ فلم يصف وفسد.
 ارجحن الشئ: مال. ويف املثل: ]رجحن[

رجليه، يعين إذا َخَضع لك، فاكفف عنه. وارجحن  ( شاصياً فارفْع يدًا * أي إذا مال رافعاً 1إذا اْرَجَحنَّ )
ٍة. وجيٌش ُمْرَجِحنٌّ، ورَحًى ُمْرَجِحنٌَّة، أي ثقيَلٌة. قال النابغة: إذا َقَع مبَرَّ الشئ: اهتز. قال اخلليل: اْرَجَحنَّ، إذا و 

 (2رََجَفْت فيه رَحًى ُمْرَجِحنٌَّة تـَبَـعََّج ثجاجا غزير احلوافل )
 . يقال: قميص واسع الردن.م: أصل الُكم ِ الُرْدُن ابلض ]ردن[

_________ 
 وجممع االمثال للميداين. ( ويروى: " ارجعن " ابلعني أيضا، كما يف اللسان1)
 ( يف ديوانه: " تبعق ثجاج غزير احلوافل ".2)
 (5 -صحاح  - 267)
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ُتُه تـَْرديناً: جعلُت له ُرْدانً. واجلمع أَ  ( : وَعْمَرُة من َسَرواِت الِنسا تَنَفُح 1ْرداٌن. وقال )وأردنت القميص وَردَّنـْ
املُْظِلُم. وقال الفراء: َرِدَن  ِك َأْرداهُنا ويقال: هو الُكمُّ وما يليه. وَأْرَدَنِت احلُمَّى، مثل َأْرَدَمْت. واملُْرِدُن:ابمِلسْ 

. قال عدي  ابن زيد: ولقد أهلو بِبْكٍر جلده ابلكسر يـَْرَدُن َرَدانً، إذا َتقبَّض وتشنََّج. والَرَدُن ابلتح ريك: اخلَز 
الردن  األموَر وجَيْتاهبا كَشقِ  الَقراِريِ  ثوَب الردن ويقال: شاِدٍن َمسُّها أَلنَيُ من مس الردن وقال االعشى: يشق

رب: هذا ِمْدرَُع الَرَدِن. وَرَدْنُت الَغْزُل. وامِلْرَدُن: امِلْغَزُل. ويقال: الَرَدُن: الِغْرُس الذي خَيُْرُج مع الولد. تقول الع
 ع السالح بعضه على بعض.املتاع َرْدانً: َنَضدته. والَرْدُن، ابلفتح وسكون الدال: صوت َوقْ 

_________ 
 صاري.( قيس بن اخلطيم االن1)
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أخذتىن نعسة أردن واالردن ابلضم والتشديد: النعاُس. ومل ُيْسَمع منه فعل. وقال الراجز أابق الدبريى: قد 
ة الردينية والرمح الُرَدْييِنُّ، َزعموا أنَّه وموهب مبز هبا مصن واالردن أيضا: اسم هنر، وكورة أبعلى الشأم. والقنا

ىل امرأة السمهرى، تسمى ردينة، وكاان يقومان القنا خبط هجر. ويف كالم بعضهم: " وخطية ردن، منسوٌب إ
 وينشد:ورماح لدن ". والرادن: الزعفران. 

( * ويقال للشئ إذا خالط محرَته ُصفرٌة: أمحُر راِدينٌّ. يقال: بعري رادىن، وانقة 1وأخذت من رادن وكركم )
 فرٌة كالَوْرِس. واألْرِدُن: ضرب من اخلز االمحر.ا خالطْت محرَته صُ رادنية، إذ

 وٌن ورزان، مثل فرخالَرْزُن: املكان املرتفع وفيه طمأنينة، مُيِْسُك املاء. واجلمع ُرز  ]رزن[
_________ 

 هو: فبصرت بعزب مالم فأخذت من رادن وكركم( قال ابن برى: صواب إنشاده ابلفاء و 1)

(5/2122) 

 

 وفروخ وفراخ. وقال محيد االرقط:
د ( * أبو عبيدة: الرزان: مناقع املاء، واحدهتا ِرْزنٌَة ابلكسر. والَرزانَُة: الوقار، وق1أحقب ميفاء على الرزون )

( : َحصاٌن 2رأٌة َرزاٌن، إذا كانت رزِيَنًة يف جملسها. قال حس ان )َرُزَن الرجل ابلضم فهو َرزيٌن، أي وقور. وام
َرزاٌن ال تـَُزنُّ بريبٍة وُتصبح َغْرثى من حلوم الغوافل ورزنت الشئ َأْرزُنُُه َرْزانً، إذا رفعَته لتَـْنظَُر ما ثقله من خفته. 

. أنشدوشئ َرزيٌن، أي ثقيٌل.  َك ما َأْقضي الغرمَي  واألْرَزُن: شجٌر ُصلٌب تت خذ منه العصي  ابن األعرايب: إين  َوجدِ 
 وإن حاَن القضاُء وال رقت له كبدي

_________ 
 ( بعده: حد الربيع أرن أرون الخطل الرجع وال قرون الحق بطن بقرى مسني1)
 ( حسان بن اثبت ميدح عائشة رضى هللا تعاىل عنها.2)
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 ( بُرايـَُتها تنوء ضربتها ابلكف والعضد ابن السكيت: الروزنة: الكوة، وهى معربة.1إال َعصا َأْرَزٍن طارْت )
تُ  ]رسن[ ُه أيضا، إذا شددته ابلرسن. قال الَرَسُن: احلبل، واجلمع َأْرساٌن. وَرَسْنُت الفرس فهو َمْرسوٌن، وَأْرَسنـْ

( ، بكسر السني: موضع 3م أسيل طويل عذار الرسن واملرسن )( : هريت قصري عذار اللجا2الشاعر )



ن أنف الفرس، مثَّ كُثر حىتَّ قيل َمْرِسُن اإلنسان. يقال: َفعْلُت ذاك على رغم مرسنه، على مفعل بفتح الَرَسِن م
 ا مزججا وفامحا ومرسنا مسرجاامليم. قال العجاج: وجبهة وحاجب

 لطفيلى. وأما الذى يتحني يُدَْع إليها، وهو الذي يسمى االراِشُن: الذي أييت الوليمة ومل ]رشن[
_________ 

 ( يروى: " طالت ".1)
 ( ابن مقبل.2)
 ( يف القاموس: كمجلس، ومقعد: االنف.3)
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وقت الطعام فيدخل على القوم وهم أيكلون، فهو الوارش. يقال: رشن الرجل، إذا تطف َل ودخل بغري إذٍن. 
ضاً، إذا أدَخل فيه رأسه. قال الراجز يصف امرأة ابلشره: تشرب يف اإلانء يـَْرُشُن َرْشناً وُرشوانً أي وَرَشَن الكلبُ 

 ما يف وطبها قبل العني تعارض الكلب إذا الكلب رشن والروشن: الكوة.
ُتُه: أحكمته. والَرصنُي: احملَكم الثا ]رصن[ بت. وقد االصمعي: رصنت الشئ أرصنه َرْصناً. أكملته. وَأْرَصنـْ

اِن يف رُكبة الفرس: أطراف القَصب املرك ب يف الَرَضَفِة. وفالن َرصنٌي حباجتك، أي َرُصَن ابلضم َرصانًَة. والَرصين
ُتُه بلساين َرْصنًا: شتمُته. ورجل َرصنُي اجلوف، أي ُموَجع اجلوف. قال:  حفيٌّ هبا. وَرَصنـْ

 معرفة، أي علمته.يقول إىن رصني اجلوف فاسقوين * أبو زيد: رصنت الشئ 
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َتُه، إذا كلَّمَته هبا. وَتر  ]رطن[ اَطَن القوم فيما الَرطانَُة والِرطانَُة: الكالم ابألعجمي ة. تقول: َرطَْنُت له َرطانًَة ورَاطَنـْ
 ( :1بينهم. وقال )

 ي الَرطَّانَُة والرطون ابلفتح. قال:( * الفراء: إذا كانت اإلبُل رِفاقاً ومعها أهُلها فه2أصواهَتم كرَتاُطِن الُفْرِس )
 رطانة من يلقها خييب

 الرعن ابلتحريك: االسرتخاء. وقال يصف انقة: ]رعن[
اء، مل حيكم شدها من اخلوف والعجلة. والرعونة: احلُمق واالسرتخاء. ( * أي اسرتخ3ورحلوها رحلة فيها رعن )

 والَرَعِن أيضاً.ورجٌل َأْرَعُن، وامرأٌة َرْعناُء، بيِ نا الُرعونَِة 



_________ 
 ( طرفة بن العبد.1)
 ( صدره:2)

 فأاثر فارطهم غطاطا جثما
 ( بعده:3)

 حىت أخنناها إىل من ومن:
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 :( ابلضم. ورعتنه الشمس فهو مرعون، أي مسرتخ. وقال1وما َأْرَعَنُه، وقد َرُعَن )
محري، ورعني: حصن كان له، وهو من ولد ( * وذو رعني: ملك من ملوك 2كأنه من أوار الشمس مرعون )

( : جارية من شعب 3محري بن سبأ. وهم آل ذى رعني، وشعب ذى رعني. قال الراجز )احلارث بن عمرو ابن 
رِعاُن، مث يشبَّه به اجليُش فيقال: ذى رعني حياكة متشى بعلطتني والرعن: أنف اجلبل املتقدم، واجلمع الُرعوُن وال

 ، وأنشد للفرزدقيت البصرة َرْعناَء تشبيهاً بَرْعِن اجلبل. قاله ابن دريدجيٌش َأْرَعُن. ومس ِ 
_________ 

 ( رعن من ابب سهل، وتعب، وكرم، رعنا.1)
 ( صدره:2)

اده، مملول عوضا عن ابكره قانص يسعى أبكلبه * مرعون أي مغشى عليه. وقال ابن برى: الصحيح يف إنش
 .مرعون، وكذا هو يف شعر عبدة بن الطبيب

 ( حبينة بن طريف.3)
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ش االرعن هو املضطرب ( ويقال: اجلي1لوال ابن عتبة عمرو والرجاء له ما كانت البصرة الرعناء ىل وطنا )
 لكثرته.
الَرْغُن: اإلصغاء إىل القول وَقبوله. واإلْرغاُن مثله. قال الفراء: ال تـُْرِغَننَّ له يف ذلك، أي ال ُتْطِمعه فيه.  ]رغن[

 قال َرَغَن إىل الُصلح، أي رََكَن.وي



. قال النابغة الذبياىن: وهم دلفوا ( ابلالم2فرٌس رَِفنٌّ، بتشديد النون: طويل الَذَنِب، واألصل َرَفلٌّ ) ]رفن[
 (3هبجر فيه مخيس رحيب السرب أرعن مرجحن )

_________ 
 ( يف اللسان:1)

 لوال أبو مالك املرجو انئله
 ويقال بعري رفل ورفن، إذا كان سابغ الذنب. 42ص  2اىل ج ( قال القاىل يف االم2)
 ( يف ديوانه:3)

 - 268ساروا حلجر يف مخيس وكانوا يوم ذلك عند ظىن )وقد زحفوا لغسان بزحف * وقبله قوله: وهم 
 (5 -صحاح 
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ارفئناان، على وزن  أراد رفل فحول الالم نوان. وارفأن الرجلبكل جمرب كالليث يسمو إىل أوصال ذايل رفن 
 ن. يقال: اْرفََأنَّ غضيب.اطمأن، أي نفر مث سك

يقال: هو يف رُفْهِنَيٍة من العيش، أي سعة ورفاغية. وهو ملحق ابخلماسى أبلف يف آخره، وإمنا صارت  ]رفهن[
 ايء لكسرة ما قبلها.

حليَـَته. والرَتقنُي  اخَتَضبت ابحلِنَّاء. وَأْرَقَن الرجلُ  نَّاء. يقال: تـََرقَـَّنِت املرأُة، إذا( : احلِ 1الَرقوُن والرِقاُن ) ]رقن[
مثله. واملَْرقوُن، مثل املرقوم. والرَتْقنُي يف كتاب احلُْسباانِت: تسويد املوضع لئالَّ يتوَهم أنه بـُيِ َض كي ال يقع فيه 

 حساب.
 ضم. وحكى أبو زيد( إليه يـَرَْكُن ابل2رََكَن ) ]ركن[

_________ 
 .ن ابلكسر أيضا: احلناء والزعفران. قاموس( واالرقا1)
 ( ركن إليه كنصر، وعلم، ومنع ركوان: مال وسكن. وقد ركن ركانة وركونة، من ابب ظرف.2)
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ركن إليه ابلكسر يـَرَْكُن رُكوانً فيهما، أي ماَل إليه وسكن. قال هللا تعاىل: )وال تـَرَْكُنوا إىل الذيَن ظََلموا( . )*( 
ا هو على اجلمع بني اللغتني. وركن الشئ: جانبه وأمَّا  ما حَكى أبو عمرو: رََكَن يركن ابلفتح فيهما، فإمنَّ

وَمنَـَعٍة. وجبٌل رَكنٌي: له َأرْكاٌن عالية. واملُرَكَُّن من الضروع: العظيُم،  ٍن شديٍد، أي عز  االقوى. وهو أيوي إىل رُكْ 
ركن، بكسر امليم: االجانة الىت تغسل فيها الثياب، عن االصمعي. كأنه ذو اأَلرْكاِن. وانقة مركنة الضرع. وامل

هل مكة، وهو الذى طلق امرأته نة: اسم رجل من أورجل رَكنٌي، أي وقوٌر بنيِ  الرَكانَِة. وقد ركن ابلضم. وركا
 البتة، فحلفه النيب عليه الصالة والسالم أنه مل يرد الثالث.

عن الرمان إذا مسى به فقال: ال  -ليل يعىن اخل -قال سيبويه: سألته  الرمان معروف، الواحدة رمانة. ]رمن[
رى من أي شئ اشتقاقه، فنحمله أصرفه يف املعرفة وأمحله على االكثر، إذ مل يكن له معىن يعرف به، أي ال يد

 على االكثر، واالكثر زايدة االلف والنون.

(5/2126) 

 

بل لطيئ. وفعال أكثر من فعالن. ورمان، بفتح الراء: جوقال االخفش: نونه أصلية، مثل قراص ومحاض، 
 ( : كورة بناحية الروم. والنسبة إليها أرمىن، بفتح امليم.1وإرمينية ابلكسر )

، وَأرَنَّْت أيضاً: صاحت. ويف كالم أيب زُبيٍد الطائي: " الَرنَُّة: الصوت. يقال: رَنَِّت املرأة َتِرنُّ رَنيناً  ]رنن[
ن هلكت ال ترىن * وأرنت ( إ2ه، وَأْطيارُُه ُمرِنَّه ". قال الراجز: عمدا فعلت ذاك بيد أىن إخال )َشْجراُؤُه ُمِغنَّ 

 القوس: صوتت. قال العجاج:
ُة: القوس. وامِلْرانُن مثله. والرنن: شئ يصيح يف املاء أايم ( * ورننتها أان تـَْرنيناً. واملُرِنَّ 3ترن إرانان إذا ما أنضبا )

 الصيف. قال
_________ 

 ( وقد تشدد الياء االخرية، عن القاموس.1)
 ( يف اللسان: " أخاف ".2)
 ( بعده:3)

 إرانن حمزون إذا حتواب *. وأراد أنبض، فقلب.:
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 (1ومل تصدح له الرنن )
( َأْرَوانن، 2ْل ويوم )اأَلْرَوانُن: الصوت. قال: هبا حاضٌر من غري ِجنٍ  َيروُعُه وال أََنٍس ذو َأْرَوانٍن وذو زَجَ  ]رون[

( لنسوة النعمان منا على سفوان يوم أروانىن 3غة اجلعدى: وظل )وليلة َأْرَواننٌَة: شديدة صعبة. وأما قول الناب
فأردفنا حليلته وجئنا مبا قد كان مجع من هجان فإمنا كسر النون على أن أصله أروانىن على النعت فحذفت 

 قها وارس عنظوان فاليوم منها يوم أروانن فيحتمل االضافة إىل صفته، وحيتملايء النسبة. وأما قول الراجز: حر 
 ما ذكران.

_________ 
 ( يف اللسان: " ومل يصدح ".1)
 ( مضافا ومنعوات: صعب، وسهل. ضد. قاموس.2)
 ( يف اللسان واملخطوطات: " فظل ".3)
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. قال حبال. وقال أبو عمرو بن العالء: رهن بضم اهلاء( ، واجلمع رهاٌن مثل حبل و 1الَرْهُن معروف ) ]رهن[
شاذا. قال: وذكر أهنم يقولون سقف وسقف.  االخفش: وهى قبيحة، النه ال جيمع فعل على فعل إال قليال

قال: وقد يكون رهن مجعا للرهان، كأنه جيمع رهن على رهان مث جيمع رهان على رهن، مثل فراش وفرش. 
( : 2فالن، ورهنته الشئ، وأرهنته الشئ، مبعىن. قال عبد هللا بن مه اٍم الَسلويل  ) تقول منه: رهنت الشئ عند

 ( قال ثعلب: الرواة كلهم على أرهنتهم.3وت وأرهنتم مالكا )فلما َخِشيُت أظافريهم جن
_________ 

 ( رهن من ابب قطع.1)
 ( ويروى أيضا هلمام بن مرة.2)
ون على به هالكا وأحضرت عذرى عليه الشهو د إن عاذرا ىل وإن ( بعده: غريبا مقيما بدار اهلوا ن أه3)

 كااتركا وقد شهد الناس عند االما م أىن عدو العدائ
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على أنه جيوز رهنته وأرهنته، إال االصمعي فإنه رواه: " وأرهنهم " على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل 
واو حال، فيجعل أصك حاال  سن، الن الواوماض، وشبهه بقوهلم: قمت وأصك وجهه. وهو مذهب ح

للفعل االول على معىن قمت صاكا وجهه، أي تركته مقيما عندهم، ليس من طريق الرهن، النه ال يقال 
أرهنت الشئ وإمنا يقال رهنته. ورهن الشئ، أي دام وثبت. والراهن: الثابُت. والراِهُن: املهزوُل من اإلبل 

 وما جمد الرجال يف السمن وقال أبو زيد: أرهنت يف ال قد رهن هزالوالناس. وقال: إما ترى جسمي خ
 السلعة: غاليُت هبا. وهو من الغالء خاصة. وأنشد:

 ( * وقال ابن السكيت: َأْرَهْنُت فيها مبعىن أسلفُت فيها.1عيدية أرهنت فيها الداننري )
_________ 

 ( صدره:1)
 البيت:يطوى ابن سلمى هبا من راكب بعدا * ويروى صدر 

 وب هبا البلدان انجية:ظلت جت
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واملرهتن: الذى أيخذ الرهن، والشئ مرهون ورهني، واالنثى رهينة. وراِهْنُت فالانً على كذا ُمراَهَنًة: خاَطْرتُُه. 
م. وَأْرَهْنُت هلم َخطرًا. والَرهيَنُة: واحدة الرهائن. ورهن الشئ رهنا، أي دا وَأْرَهْنُت به َوَلدي إْرهاانً: أخطرهتم به
 اٌم راِهٌن.الطعاَم والشراب: َأَدْمُتُه هلم. وهو طع

( . والَرْهَدُن والَرْهَدنَُة: طائر يشبه احلُمََّرَة، إالَّ 1الَرهاِدُن: طرٌي مبك ة أمثال العصافري، الواحُد رْهَدٌن ) ]رهدن[
َننا ابلأنه   َقول حىتَّ كأن ه تذرى ولدان يصدن رهادانَأْدَبُس، وهو أكرب من احلُمََّرِة. وقال: َتَذرَّيـْ

ُبُه َيريُن رَيْناً ورُيوانً، أي َغَلب. قال أبو عبيدة يف قوله  ]رين[ الَرْيُن: الطََبُع والدنس. يقال: راَن على قلبه َذنـْ
 انوا َيْكِسبون( . أي َغَلب.تعاىل: )َكال َبْل راَن على قُلوهبم ما ك

_________ 
 راء: طائر. قاموس.( الرهدن، مثلثة ال1)

(5/2129) 

 



وقال احلسن: هو الَذْنب على الذنب حىت  يسوادَّ القلب. وقال أبو عبيد: كلُّ ما غلبك فقد راَن بك، وراَنَك، 
يف حديث عمر رضي هللا عنه، أنه خطب فقال: " أال إن االسيفع، أسيفع جهينة، قد رضى من وراَن عليك. و 

ج فادان معرضا فأصبح قد رين به ". قال أبو زيد: يقال رين ابلرجل، إذا وقع دينه وأمانته أبن يقال سبق احلا 
مر عليه: غلبته. وقال الَقناينُّ . وران النعاس يف العني. وراَنِت اخلفيما ال يستطيع اخلروج منه، وال قبل له به

َغَثْت. وَأراَن القوم، أي هلكت ماشيتهم، األعرايبُّ: ريَن به، أي انُقِطع به. وراَنْت نفسه َتريُن رَيْناً، أي َخبُـَثْت و 
 وهم مرينون.
 فصل الزاى

 ( : الذى خيالط الرب.1كلٌب زِْئيِنٌّ ابهلمز، وهو القصري، وال تقل صيىن. والزؤان )  ]زأن[
_________ 

 ( مثلثة.1)
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عند احللب. فالَزْبُن ابلَثِفناِت، والرَْكُض  ( ، إذا َضربْت بَثِفناِت رِْجِلها1الَزْبُن: الدفُع. وزَبـََنِت الناقة ) ]زبن[
انقٌة زَبوٌن: سيِ ئة اخلُُلِق تضرب حالَبها وتدفُعه. وحرٌب زَبوٌن: تـَْزِبُن الناس، أي ابلرِْجل، واخلبط ابليد. و 

. قال عند العرب: الُشَرط، ومسِ ي بذلك بعُض املالئكة لدفعهم أهَل النار إليها َتصِدمهم وتدَفعهم. والَزابنَِية
هم: زِبِْنَيٌة، مثال عفرية. قال: والعرب األخفش: قال بعضهم: واحدهم َزابينٌّ، وقال بعضهم: زاِبٌن، وقال بعض

د. ورجٌل فيه زَبُّونٌَة، ال تكاد تعرف هذا، وجتعله من اجلمع الذى ال واحد له من لفظه، مثل أاببيل وعبايي
أي مانع جانبه. قال سوار ابن املضرب: بذىب الذم عن حسىب مباىل  بتشديد الباء، أي ِكرْبٌ. ورجٌل ذو زَبُّونٍَة،

 ت أشوس تيحان وزابنيا العقرب: قرانها.( وزبوان2)
_________ 

 ( زبن يزبن زبنا من ابب ضرب.1)
 ( يف اللسان: " عن أحساب قومي ".2)
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وزابن: اسم رجل. واملزابنة: بيع الُرطب يف )*( والزابنيان: كوكبان نريان، ومها قران العقرب، ينزهلما القمر. 
ى عن ذلك النه بيع جمازفة من غري كيل وال وزن. ورخص يف العرااي. والزبينة: قد رءوس النخل ابلتمر، وهن

 الم أهل البادية.فسرانه يف احلزمية. وأما الزبون للغىب واحلريف، فليس من ك
 ذا فعله مع كراهية له.( ، إ2 مثله. ويقال: تـََزحََّن على الشئ )( يزحن زَْحناً: أبطأ. وتـََزحَّنَ 1زََحَن ) ]زحن[

 ( : كأن ابلريإن املعلول ماء دواىل زرجون ميل3الزرجون ابلتحريك: اخلمر، ويقال الكرم. قال الراجز ) ]زرجن[
_________ 

 أبطأ. ( زحن من ابب منع1)
 ( يف اللسان: " عن الشئ ".2)
 ر بن حبة( دكني بن رجاء، وقيل: منظو 3)
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 قال األصمعي: وهي فارسي ة معربة، أي لون الذهب. وقال اجلرميُّ: هو صبغ أمحر.
 الزرفني والزرفني، فارسي معرب. وقد زرفن صدغيه، كلمة مولدة. ]زرفن[
 ( : الشديد.1الَزفُن: الرقص. وقد َزَفَن يزفن. ويقال: الزيفن ) ]زفن[
 وَأْزقـَْنُت فالانً: أعنته على احلمل. ُنُه َزْقناً، إذا محلَته.َزقـَْنُت احِلْمَل َأْزقُـ  ]زقن[
ُتُه ابلكسر َأزَْكُنُه زََكناً ابلتحريك، أي َعِلمته. قال ابن أم  صاحب ) ]زكن[ ُودَُّهْم أبدًا  ( : ولن يراجع قليب2زَِكنـْ

: ا لتَـزْكنُي: التشبيُه. يقال: زَكََّن عليهم زَِكْنُت منهم على مثل الذي زَِكنوا قوله: " َعَلى " ُمْقَحَمٌة. األصمعي 
 وزَكََّم، أي شبَّه عليهم ولبس.

_________ 
 فن أيضا.( والزي1)
 ( هو قعنب.2)
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ُتُه صاحلاً، أي ظننته. وال يقال منه رجل زكن. وهو أزكن من  والزكن ابلتحريك أيضا: التفرُّس والَظنُّ. يقال: زَِكنـْ
( [ أزكنته، إن كانت العامة قد أولعت به، وإمنا 1ية املرى. وقد ]زكنته، وال يقال )إايس! وهو إايس بن معاو 



 حىت زكنه.يقال أزكنته شيئا، مبعىن أعلمته إايه وأفهمته، 
، تريد  ]زمن[ الَزَمُن والَزماُن: اسٌم لقليل الوقت وكثريه، وجيمع على َأزماِن وَأْزِمَنٍة وَأْزُمٍن. ولقيته ذاَت الُزَمنْيِ

، أي بني األعوام. الكسائي: عاملته ُمزاَمَنًة من الَزَمِن، كما ب ذلك تراخَي الوقت، كما يقال: لقيته ذات الُعَوميِْ
َتلًى بني الزمانة. وزمان، بكسر الزاى: اهرًة ميقال مش ن الشهر. والَزمانَُة: آفة يف احليواانت. ورجٌل َزِمٌن، أي ُمبـْ

  بن ثعلبة بن عكابة بنأبو حى من بكر، وهو زمان بن تيم هللا
_________ 

 ( التكملة من املخطوطة.1)
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 ( .1صعب بن على بن بكر بن وائل. ومنهم الفند الزماىن )
َتين هبا كذابً َجْزٌء فالقيَت مثلها َعِجال 2أزننته بشئ: اهتمته به. وهو يـَُزنُّ بكذا. قال ) ]زنن[ ( : إْن كنَت َأْزنـَنـْ

 زنة: كنية القرد. ابالمر، مثل أظنه، إذا اهتمه. وأبو ويقال: َأزَنَّهُ 
َقُر املَْوِشيُّ أْكُرُعُه َمْشَي اهلَراِبِذ 3الزون: الصنم وكل شئ يتَّخذونه ويُعبد. قال جرير: مَتْشي ) ]زون[ ( هبا البـَ

 تـَْبغي بيعَة الزوِن وهو مثل الزور.
_________ 

بن بكر ابن وائل، يعة بن زمان بن مالك بن صعب بن على ( واسم الفند الزماىن شهل بن شيبان بن رب1)
 وقول اجلوهرى زمان بن تيم هللا إىل آخره سهو. قاموس.

 ( حضرمى بن عامر.2)
 ( يف اللسان: " ميشى ".3)
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. والُزواُن ( : َحبٌّ خُيالط الرُبَّ 1ورجل زون، ابلتشديد أي قصري، واملرأة ِزَونٌَّة. والَزَونزي: القصري. والَزواُن )
 ابلضم مثله، وقد يهمز.

يد. والَزْيُن: نقيض الَشنْيِ وزانَُه وزَيَـَّنُه مبعىًن. قال اجملنون: فيارب إذ الزينة: ما يتزين. ويوم الزيَنِة: يوُم الع ]زبن[
ُذ ال شعر. واحَلجَّاُم مزين. وتزين وازدان َصريََّْت لَْيلى يَل اهلَوى فِزين ِ لعينيها كما زِنْتها ِليا ورجٌل ُمَزيٌَّن، أي ُمَقذَّ



خمرجها ومل توافق الزاى لشدهتا أبدلوا منها داال. فهو مزدان، مبعىن، وهو افتعل من الزينة، إال أن التاء ملا الن 
وإن أدغمت قلت مزان. وتصغري مزدان مزين مثل خمري تصغري خمتار، ومزيني إذا عوضت، كما تقول يف اجلمع 

 قال: أزينت االرض بعشبها، وأزيتتمزاين ومزايني. وي
_________ 

 ( الزوان مثلثة.1)
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مثله، وأصله تزينت فسكنت التاء وأدغمت يف الزاى، واجتلبت االلف ليصح االبتداء. وقول الشاعر ابن 
 ِئُل الَزْيِن أعور يعىن عرفه.عبدل: أِجْئَت على بـَْغٍل تـَُزفَُّك تسعٌة كأنََّك ديٌك ما

 ننيفصل الس
ِن سوٍد 1أبو عبيد: االسْت ) ]سْت[ َِ ( : أصول الشجر البالية، الواحدة أْستَـَنٌة. قال النابغة: حَتيُد عن َأْسَت

 َأساِفُلُه مثل اإلماِء الَغوادي حَتْمُل احلزما
نٌي، أي ( َيْسُجُنُه: أي حَبَسه. وَضرٌب ِسج ِ 2)الِسْجُن: احلبُس. والَسْجُن ابلفتح املصدر. وقد َسَجَنُه  ]سجن[

 شديٌد. قال ابن مقبل
_________ 

 ( االسْت بفتح التاء وكسرها: شجر منكر الصورة، يقال لثمرة رءوس الشياطني.1)
 ( سجن من ابب نصر.2)
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( وسجني: موضع فيه كتاب الفجار. قال 1ورجلة يضربون اهلاَم عن ُعُرٍض َضْرابً َتواَصْت به االبطال سجينا )
 ضي هللا عنهما: ودواوينهم. قال أبو عبيدة: هو فعيل من السجن، كالفسيق من الفسق.ابن عب اس ر 

الَسَحَنُة ابلتحريك: اهليئة، وقد ُيَسكَُّن. يقال: هؤالء قوٌم َحَسٌن َسَحنَـتُـُهْم. وكذلك الَسْحناء. ويقال:  ]سحن[
. قال أبو عبيد: ومل أمسع أحدا يقوهلما إن ه حَلَسُن الَسْحناء. وكان الفراء يقول: السحناء والثأداء ابلتحريك

ابلتحريك غريه. وقال ابن كيسان: إمنا حركتا ملكان حرف احللق. واملساحنة: حسن املعاَشرة واملخالطة. 
وَتَسحَّْنُت املال فرأيت َسْحناَءُه حسنه. وفرٌس ُمْسِحَنٌة: حسنُة املنظر. وَسَحْنُت احلجر: كسرته. وامِلْسَحَنُة: 



 هبا احلجارة.الىت تكسر 
_________ 

( يف االصل: " عن عرج ص صوابه يف اللسان. وقبله: فإن فينا صبوحا إن رأيت به ركبا هبيا وآالفا مثانينا 1)
 (5 -صحاح  - 269)
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بيد:  ُسخونًَة فيهما. ويروى قول ل( املاء وغريُه ابلفتح، وَسُخَن أيضاً 1الُسْخُن ابلضم: احلارُّ. وَسَخَن ) ]سخن[
اِم وَفوَقه حىتَّ إذا َسُخَنْت وَخفَّ ِعظَاُمها ابلفتح والضم. وَتْسخنُي املاء وإْسخانُُه مبعىًن. قال َرفَـّْعُتها َطَرَد الَنع

( كأنَّ 3( : ُمَشْعَشَعًة )2ابن األعرايب : ماٌء ُمْسَخٌن وسخني، مثل مرتص وتريص، ومربم وبرمي. وأنشد لعمرو )
قول من قال: جدان أبموالنا فليس بشئ. وماء سخاخني على املاء خالطها سخينا قال: وأما احُلصَّ فيها إذا ما 

 فعاعيل ابلضم. وليس يف كالم العرب غريه.
_________ 

 ( سخن يسخن ابلضم سخونة، وسخن أيضا من ابب سهل. وسخنت عينه من ابب طرب.1)
 ( ابن كلثوم.2)
فعول الصبحينا، أو حال من هي واملشهور نصبها على أهنا م ابلرفع خرب مبتدأ حمذوف تقديره( مشعشعة 3)

 مخور، أو بدل منها.
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ْخناٌن، أي حار. وليلة سخنة َُ وسخنانة. وإىن ألجد يف  واملسخنة: قدر كأهنا تور. ويوٌم ُسْخٌن وساِخٌن وَس
: نقيض قـُرَّهِتا. وقد َسِخَنْت عينه نفسي َسَخَنًة ابلتحريك، وهي َفْضُل حرارٍة جتدها مع وجٍع. وُسْخَنَة العنيِ 

الَسخوُن من املرق: ما يسخن. قال الراجز: يعجبه ابلكسر، فهو َسِخنُي العني. وَأْسَخَن هللا عيَنه، أي أبكاه. و 
تمر حبا ماله مزيد ويروى: " حىت ". والسخينة: طعام يتخذ من الدقيق دون العصيدة يف السخون والعصيد وال

. وإمنا أيكلون السخينة والنفيتة يف شدة الدهر وغالء السعر وعجف املال. وكانت قريش الرقة وقوق احلساء
" أنه عليه السالم : مسحاة منعطفة، بلغة عبد القيس. والتساخني: اخلفاف. ويف احلديث: تعري هبا. والسخني

 ( .1أمرهم أن ميسحوا على املشاوذ والتساخني " وال واحد هلا، مثل التعاشيب )



_________ 
 ( يف املختار: العشب املتفرق.1)
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ابلضم سدان وسدانة.  الساِدُن: خادم الكعبة وبيت األصنام، واجلمع الَسَدنَُة. وقد َسَدَن يسدن ]سدن[
وكانت السدانة واللواء لبىن عبد الدار يف اجلاهلية، فأقرها النيب صلى هللا عليه وسلم هلم يف االسالم. 

 اأَلْسداِل، وهي ُسدوُل اهلوادج. قال الزفيان: ماذا تذكرت من االظعان طوالعا من حنو ذى واالسدان: لغة يف
 ( وسدن الرجل ثوبه وسدن السرت، إذا أرسله.2ض وأرجوان )( اينع محا1بوان كأمنا علقن ابالسدان )

 .الِسْرجنُي ابلكسر معر ب، ألن ه ليس يف الكالم فـَْعليٌل ابلفتح. ويقال سرقني ]سرجن[
 االسطوانة معروفة، والنون أصلية، وهو ]سطن[

_________ 
 ( * كأمنا انطوا على االسدان * هكذا الرواية كما نص عليها الصاغاىن.1)
 ( يروى: " وأقحوان ".2)
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طنة. وكان االخفش يقول: هو فعلوانة، وهذا يوجب أن تكون أفعوالة مثل أقحوانة، النه يقال أساطني مس
قوم: هو أفعالنة، ولو كان كذلك ملا  ائدة وإىل جنبها زائداتن وااللف والنون وهذا ال يكاد يكون وقالالواو ز 

 مجع على أساطني، النه ليس يف الكالم أفاعني. ومجل أسطوان، أي مرتفع. وقال:
 (1ْعَنقا )َجرَّْبَن ميَن ُأْسُطواانً أَ 

ا استقى هبا كالدلوا، ورمبا الُسْعُن: ابلضم ِقربٌة تُقطع من نصفها ويـُنْـ  ]سعن[ جعلت املرأة فيها َبُذ فيها، ورمبَّ
 َغْزهلا وُقْطنها. واجلمع سعنة، مثل غصن وغصنة. وقوهلم: ماله سعنة وال معنة، ابلفتح، أي شئ.

 قال: الَسَفُن: ما ينحت به الشئ. واملسفن مثله. ]سفن[
 وأنت يف كفك املرباة والسفن *

_________ 



 ( بعده:1)
 هدالد بشدق أشدقا:يعدل 
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( يعىن 1: إنك جنار. وقال ذو الرمة: ختوف الرحل منها اتمكا قردا كما ختوف ظهر النبعة السفن )يقول
تنقص. والسفن أيضا: جلٌد أخشُن كجلود التماسيح جُيَعل على قوائم السيوف. وسفنت الشئ َسْفناً: قشرته. 

ا جاء متلبِ دًا على 2منه الزِقاً كلَّ َمْلَزِق )ُن األرَض َبْطُنُه َترى الرُتَْب قال امرؤ القيس: فجاء َخِفيَّاً َيْسفِ  ( وإمنَّ
األرض لئال يراه الصيُد فيَـْنفر منه. وسفنت الريح الرتاب عن وجه األرض. والَسواِفُن: الرايُح، الواحدة ساِفَنٌة. 

َسفينة. قال ابن  ( : مجع3ئ، وهبا يكىن. والَسفنُي )والَسفيَنُة معروفة. والَسفَّاُن صاحبها. وسفانة بنت حامت طي
 دريد

_________ 
( يروى: " السري منها "، " عود النبعة ". والتامك: املرتفع من السنام. والقرد: املتلبد بعضه على بعض. 1)

 والسفن: املربد. سفن من ابب ضرب.
 ( يف اللسان: " ال صقا كل ملصق ".2)
 ( والسفائن، والسفن.3)
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 ة فعيلة مبعىن فاعلة، كأهنا ِتْسِفُن املاء، أي تـَْقشره.سفين
سكن الشئ سكوان: استقر وثبت. وسكََّنُه غريه َتْسكيناً. والَسكيَنُة: الَوداُع والوقار. وَسَكْنُت داري  ]سكن[

ُتها غريى. واالسم منه السكىن، كما أن العتىب اسم من االعتاب. وهم ُسكَّاُن  اُن: أيضاً: فالن. والُسكَّ وَأْسَكنـْ
َذَنُب السفينة. ومسكن بكسر الكاف: موضع من أرض الكوفة. واملسكن أيضا: املنزل والبيت. وأهل احلجاز 

( الَسْكِن الَّذيَن حتمَّلوا عن الدار 1يقولون َمْسَكٌن ابلفتح. والَسْكُن: أهل الدار. قال ذو الُرمَّة: فيا َكرَم )
ِل ويف اواملُْسَتْخَلِف املُتَـ  حلديث: " حىت  إنَّ الُرمَّانة لُتْشِبُع الَسْكَن ". والَسَكُن ابلتحريك: النار. قال الراجز: َبدِ 

 ( وريح بله2أجلأها الليل )
_________ 



 ( يف املخطوطة: " فيا أكرم السكن ".1)
 ( يف اللسان: " أجلأىن الليل ".2)
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يه. وفالن ابن السكن. وكان والَسَكُن أيضاً: كلُّ ما سكْنَت إل إىل سواد إبل وثله وسكن توقد يف مظله
( . واملسكني: 1االصمعي يقوله جبزم الكاف. وسكني مصغرا: حى من العرب، يف شعر النابغة الذبياىن )

َل، من املدرعة . يقال: َتَسك َن الرجُل ومتََْسَكَن كما قالوا: مَتَْدرََع ومَتَْندَ الفقري، وقد يكون مبعىن الذل ة والضعف
وَتَدرََّع وتـََندََّل، مثل َتَشجََّع وحَتَلََّم. وكان يونُس يقول: املسكني واملنديل على مَتَْفَعَل، وهو شاذٌّ وقياسه َتَسكََّن 

 أنَت؟ فقال: ال وهللا، بل ِمْسكنٌي. ويف احلديث. " ليس أشدُّ حااًل من الفقري. قال: وقلت ألعرايب : أفقريٌ 
ا املسكني الذي ال َيسأل، وال يـُفْ امِلْسكنُي ا َطُن له فيُـْعطى ". واملرأة ِمْسكيَنٌة لذي تردُّه اللقمة واللقمتان، وإمن 

 ة.ومسكني أيضا. وإمنا قيل ابهلاء ومفعيل ومفعال يستوى فيهما الذكر واالنثى، تشبيها ابلفقري 
_________ 

 ن بىن سيار( هو قوله: وعلى الرميثة من سكني حاضر وعلى الدثينة م1)
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ا قالوا ذلك من حيُث قيل لإلانث ِمْسكيناٌت، ألجل دخول اهلاء.  وقوم مساكني ومسكينون أيضًا، وإمنَّ
( : بضرب يزيل اهلام عن َسَكناتِِه وَطْعٍن كَتْشهاِق الِعَفا 1والَسِكَنُة بكسر الكاف: مقر الرأس من العنق. قال )

َسِكناِتُكم فقد انقطعت اهلجرة "، أي على مواضعكم ومساكنكم.  رُّوا على: " اْسَتقِ هم ابلنهق ويف احلديث
ويقال أيضاً: " الناس على سكناهتم "، أي على استقامتهم. من الفراء. والسكني معروف، يذك ر ويؤن ث، 

ِق حاِذُق على احلَلْ والغالب عليه التذكري. وقال أبو ذؤيب: يُرى انِصحاً فيما َبدا فإذا َخال فذلك سكِ نٌي 
 والسكون، ابلفتح: حى من اليمن. وسكينة بنت احلسني عليه السالم. والطرة السكينية منسوبة إليها.

 الَسْمُن للبقر، وقد يكون للمعزى، وجيمع ]مسن[
_________ 

 ( حنظلة بن شرقي، وكنيته أبو الطمحان.1)
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ناً قيس وذكَر ِمْعزًى له: فـََتْمألُ بيتنا َأِقطاً ومسَْ على مسنان مثل عبد وعبدان، وظهر وظهران. قال امرؤ ال
تَُّه ابلسمِن. وقال: عظيُم الَقفا رِْخُو ( َأمسُُنُه مَسْناً، إذا لَتَـ 1وَحسُبك من ِغىًن ِشَبٌع وِريُّ ومَسَْنُت هلم الطعام )

لَسْمِن انصرف، وإن جعلته من الَسمِ  مل اخلواصِر َأْوَهَبْت له َعْجَوٌة َمْسمونٌَة ومخري والَسمَّاُن إن جعلَته ابئع ا
ربيد. وأتى ل الطائف واليمن: التينصرف يف املعرفة. ومَسَّْنُت القوم َتْسميناً: زو دهتم السمن. والتسمني يف لغة أه

َن مِسَناً 2احلجاج بسمكة ]مشوية ) ( [ ، فقال للطباخ مسنها: أي بردها. والسمني: خالف املهزول. وقد مسَِ
نٌي. وَتَسمََّن مثله، ومَسََّنُه غريه. ويف املثل: " مَسَّْن كلبك أيكك ". والُسْمَنُة ابلضم: دواء ُتَسمَُّن به ( ، فه3) و مسَِ
 نساء.ال

_________ 
 مسن من ابب نصر يف الطعام. ومسن من ابب طرب فهو مسني.( 1)
 ( من املخطوطة.2)
 ( ومسانة كما يف اللسان.3)
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ينًا، أو أعطى غريه. واْسَتْسَمَنُه: عدَّه مَسيناً. وجاءوا َيْسَتْسِمنوَن، أي يطلبون أن ملك شيئا مسَ  وأمسن الرجل:
 مَسيَنُه أي َمْسمونًَة من الَسْمِن، ال ( حلَم َجزوٍر َغثَّةٍ 1يوَهب هلم الَسْمَن. وقول الراجز: فبا كرتنا جفنة بطينه )

 مساىن ابلتشديد. قال الشاعر:من الِسَمِن. والُسماين: طائر، وال يقال 
انيات. والسمنية بضم السني وفتح امليم: فرقة من نفسي متقس من مساىن االقرب * الواحدة مساانة، واجلمع مس

 خبار.عبدة االصنام تقول ابلتناسخ، وتنكر وقوع العلم ابال
 الَسَنَن: الطريقة. يقال: استقام فالن على سنن واحد. ]سنن[

_________ 
 سرور عينها سخينه ه: ملا نزلنا حاضر املدينة بعد سباق عقبة متينه صران إىل جارية مكينه ذت( قبل1)
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ويقال: امِض على َسَنِنَك وُسَنِنَك، أي على وجهك. وجاء من اخليل سنن ال يرد وجه. وتنح عن َسَنِن اخليل، 
لغات. وجاءت الريح َسناِئَن، إذا جاءت على  ( ثالث2ِه )( . وعن َسَنِن الطريق وُسَنِنِه وِسَننِ 1أي عن وجهه )

( أنَت ِسْرهَتا فأول راٍض 4( : فال جَتَْزَعْن من ُسنٍَّة )3طريقة واحدٍة ال ختتلف. والُسنَُّة: السريُة. قال اهلذيل )
ن رِْعيَـَتها والقياَم ذا أحسَله، إُسنًَّة َمْن َيسريُها والُسنَُّة أيضاً: ضرٌب من متر املدينة. ابن السكيت: َسنَّ الرجل إب

عليها، حىت  كأنه صقلها. قال النابغة: نبئت ِحْصناً وَحيَّاً من بين أسٍد قاموا فقالوا مِحاان غرُي َمْقروِب َضلَّْت 
 ُحلوُمُهُم عنهْم وَغرَُّهُم َسنُّ املعيدى يف رعى وتعزيب

_________ 
 ( يف املخطوطة: " عن وجهها ".1)
 ما يف اللسان والقاموس.يضا، كمتني أ( وسننه بض2)
 ( خالد بن زهري.3)
 ( يف اللسان: " من سرية ".4)
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)*( يقول: اي معشَر َمَعدٍ  ال يغرَّن كم ِعزُُّكْم، وأن  أصَغَر رجٍل منكم يرعى إبَله كيف شاء، فإن احلارث بن ِحْصِن 
َؤر ُِج: َسنُّوا املال، إذا أرسلوه يف ا َسطوَته. وقال املُ ن حذيفة، فال أتمنو الغس اين  قد َعَتب عليكم وعلى ِحْصِن ب

َاء الرِْعى. واحلََمأُ املَْسنوُن: املتغريِ  املُْنْتُ. وُسنَُّة الوجه: صورته. وقال ذو الرمة: نريك سنة وجه غرَي ُمْقرَِفٍة َمْلس
ُتُه َأسُ ليس هبا خاٌل وال َنَدُب واملَْسنوُن: املَُصوَُّر. و  صوَّرَته. واملَْسنوُن: املَُملَُّس. وحكي أنَّ  نُُّه َسنَّاً، إذاقد َسنَـنـْ

يزيد بن معاوية قال ألبيه: أال ترى عبد الرمحن بن حس ان يشبِ ب اببنتك؟ فقال معاوية: وما قال؟ فقال: قال: 
يقول: وإذا ما  . فقال يزيد: إنَّههي زهراء مثل لؤلؤة الغواص ِميَزْت من جوهٍر َمْكنوِن فقال معاوية: َصَدقَ 

َتها مل جتَِْدها يف سناٍء من املَكارِِم ُدوِن قال: صدق. قال: فأين قوله: مث خاَصْرهُتا إىل الُقبَِّة اخلضراء متشى يف َنسَ  بـْ
 مرمر مسنون
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ويف ( . ورجل َمْسنوُن الوجه، إذا كان يف أنفه ووجهه طوٌل. واْسَْتَّ الفرس: َقَمَص. 1فقال معاوية: كذب )
َْتَّ الرجُل، مبعىن اْستاَك. والفحُل ُيسانُّ الناقة ُمسانًَّة وِسنااًن، إذا املثل: " اْستَـنَِّت الِفصاُل حىتَّ الَقْرعى ". واسْ 



طردها حىتَّ تـَنَـوََّخَها ليسفدها. وسننت السكني: أحددته. وامِلَسنُّ: حجٌر حيدَّد به. والِسناُن مثله. قال امرؤ 
 القيس يصف اجلنب:

مح، ومجعه َأسن ٌة. والَسننُي: ما يسُقط من ( * والسنان أيضا: سنان الر 2كصفح السنان الصلىب النحيض )
 احلجر إذا حككَته. والَسنوُن: شئ يستاك به. والسن: واحد االسنان. وجيوز أن جتمع

_________ 
 ( قال ابن برى: وتروى هذه االبيات اليب دهبل.1)
 ( صدره:2)

 خد مذلق: يبارى شباة الرمح
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( أسنتها " 1االسنان على أسنة، مثل قن وأقنان وأقنة. ويف احلديث: " إذا سافرمت يف اخلصب فأعطوا الركب )
ا تؤنث . وقد يعرب  ابلِسنِ  عن العمر. وقوهلم: ال آتيك ِسنَّ أي أمكنوها من املرعى. وتصغري السن سنينة، ألهنَّ

 ال يسقط له ِسنٌّ أبدًا. وقول الشاعر يف وصف إبٍل ُأخذْت يف الِديَِة: فجاءت احِلْسِل، أي أبدًا ألن احِلْسلَ 
َياٌن، ألن الَثينَّ هو2الظيِب مل َأَر مثلها َسنَاء قتيٍل أو َحلوبََة جاِئِع ) َكِسن ِ  َتُه، والظيُب  ( أي هي ثـُنـْ الذي يلقي ثَِنيـَّ

ٌة من ثُوٍم: ِفص ٌة منه. والِسنَُّة أيضاً: السك ة، وهي احلديدة اليت تُثار هبا ال تنبت له ثَِنيٌَّة قطُّ، فهو َثيِنٌّ أبدًا. وِسنَّ 
 ض، عن أىب عمرو وابن االعرايب. وسن القلم: موضع الربى منه. يقال: أطلاالر 

_________ 
 ر: الركب مجع ركوب، مثل زبور وزبر، وعمود وعمد.( يف املختا1)
 ام مقيل الرأس جرد املذارع( بعده: مضاعفة شم احلوارك والذرى عظ2)
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سن قلمك ومَسِ ْنها، وَحرِ ْف َقطََّتَك وَأمْيِْنها. وَأَسنَّ الرجل: كرِب. وَأَسنَّ سديُس الناقة، أي نبت، وذلك يف السنة 
ا. ( وَأَسنَّها هللا، أي أنبته1يف اللجني حىت الَسديُس هلا قد ُأَسنُّ )الثامنة. قال االعشى: حبقتها ربطت 

واحدة الَسناِئِن، وهي رمال مرتفعة والسناسن: رءوس احملالة وحروف فقار الظهر، الواحد سنسن. والسنينة: 
اة. وَسنَّ تستطيل على وجه األرض. وَسْنُت الرتاَب: صببته على وجه االرض صبال سهاًل حىتَّ صار كاملَُسنَّ 



نَـْنُت املاء على وجهي، إذا أرسلَته إرسااًل من غري تفريق. عليه الدرَع َيُسنُّها َسنَّاً، إذا صب ها عليه. وكذلك سَ 
قْـَته يف الصب  قلَته ابلشني املعجمة. وَسنَـْنُت الناقَة: ِسْرهُتا سريًا شديدًا. واملَسانُّ من اإلبل: خالف فإذا فرَّ 
 اأَلْفتاِء.
 السني: حرف من حروف املعجم، وهى من ]سني[

_________ 
 ( أي نبت وصار سنا.1)
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حروف الزايدات. وقد ختلص الفعل لالستقبال، تقول: سيفعل. وزغم اخليل أهنا جواب لن. أبو زيد: من 
( : اي قبح هللا بىن السعالة عمرو بن يربوع شرار النات ليسوا أعفاء وال 1وأنشد )العرب من جيعل السني اتء. 

اء كافا. وأنشد لرجل من محري: اي ابن الزبري طاملا أكيات يريد الناس واالكياس. قال: ومن العرب من جيعل الت
سن سينه، يريدون شعبة من عصيكا وطاملا عنيتنا إليكا لنضربن بسيفنا قفيكا قال أبو سعيد: وقوهلم فالن ال حي

شعبه، وهو ذو ثالث شعب. وقوله تعاىل: )يس( كقوله )امل( و )حم( يف أوائل السور. وقال عكرمة: معناه اي 
 نه قال: )إنك ملن املرسلني( .إنسان، ال

)وطور سيناء( : جبل ابلشأم، وهو طور أضيف إىل سيناء وهو شجر. وكذلك )طور سينني( . قال االخفش: 
 : شجر، واحدهتا سينينة. قال وقرئ: )طور سيناء(السينني

_________ 
 ( لعلباء بن أرقم.1)
 (5 -صحاح  - 270)
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بىن على فعالء. قال: والكسر ردئ يف النحو، النه الفتح أجود يف النحو، النه و )سيناء( ابلفتح والكسر، و 
إال أن جتعله أعجميا. وقال أبو على: إمنا مل ليس يف أبنية العرب فعالء ممدود مكسور االول غري مصروف، 

 يصرف النه جعل امسا للبقعة.
 فصل الشني



حد الُشُؤوِن، وهي ْأهَنُْم، أي ألفِسَدنَّ أمرهم. والَشْأُن: واالَشْأُن: األمر واحلال. يقال: أَلْشأََننَّ شَ  ]شأن[
الَشْأانِن: ِعْرقاِن ينحدران من الرأس إىل َمواصل قبائل الرأس وملتقاها، ومنها جتئ الدموع. قال ابن السكيت: 

( : قصدت قصده. وما 1)احلاجبني مث إىل العينني. ويقال اْشَأْن َشْأَنَك، أي اعَمْل ما حتسنه. وَشأَْنُت َشْأنَُه 
 َشأَْنُت َشْأنَُه، أي مل أكرتث له.

 ( كفه ابلكسر، أي خشنت وغلظت.2الَشَثُن ابلتحريك: مصدر َشِثَنْت ) ]شثن[
_________ 

 ( شأن يشأن من ابب منع.1)
 ( شثنت كفه كفرح، وشثنت من ابب كرم، شثنا وشثونة.2)
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خص غرِي َشْثٍن كأنَّه أساريَع ظيٍب ك العضو. قال امرؤ القيس: وتعطوا بر ورجل َشْثُن األصابع ابلتسكني، وكذل
 ل وشثنت مشافر االبل من أكل الشوك.أو مساويك إسح

( : احلاجة حيث كانت. قال الراجز: إىن سأبدى لك فيما أبدى ىل 1أبو زيد: الَشَجُن ابلتحريك ) ]شجن[
( . وقال: ذََكْرُتِك حىت  استأمن الوحُش 3شجون )( واجلمع 2شجنان شجن بنجد وشجن ىل ببالد السند )

 (5 شجوهنا )( به والنفُس شىت  4واْلتَـَقْت رِفاٌق )
_________ 

( وقد شجن من ابب طرب فهو شجن. وشجنه غريه من ابب نصر. وشجن من ابب نصر، وشجن من 1)
 ابب كرم شجنا وشجوان.

 ( ويروى: " اهلند " كما يف اللسان.2)
 لقاموس: وأشجان.( وزاد يف ا3)
 ( يف اللسان: " حيث استأمن " و: " رفاق من اآلفاق ".4)
 ن أيضا: ويروى " حلوهنا " أي لغاهتا.( ويف اللسا5)
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وقد شجنتىن احلاجة تشجنىن َشْجناً، إذا َحَبَسْتَك. والَشَجُن: احلزن، واجلمع َأْشجاٌن. وقد َشِجَن ابلكسر فهو 
غريه وَشَجَنُه أيضاً، أي أحزنه. والَشْجُن ابلتسكني: واحد ُشجوِن األودية، وهي طُُرُقها. شاِجٌن. وَأْشَجَنُه 

 بعض. والشاِجَنُة: واحدة الشواجن، وهى أدوية كثرية يف ويقال: " احلديث ذو ُشجوٍن " أي يدخل بعضه
( وشجنة ابلكسر: 2والَطْرفاُء والسلم ) ( : َلمَّا رأيُت َعِديَّ القوِم َيْسُلبُـُهْم طَْلُح الَشواِجنِ 1الشجر. وقال )

اسم رجل، وهو شجنة ابن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم. قال الشاعر: كرب بن 
 ( : عروق الشجر املشتبكة.3وان بن شجنة مل يدع من دارم أحدا وال من هنشل والشجنة والشجنة )صف

_________ 
 ( مالك بن خالد اخلناعى.1)
 بعده: كفت ثويب ال ألوى على أحد إىن شنئت الفىت كالبكر خيتطم( 2)
 ( يف القاموس: الشجنة مثلثة.3)
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ويقال: بيىن وبينه شجنة رحٍم وُشْجَنُة رحٍم، أي قرابٌة مشتبكٌة. ويف احلديث: " الَرِحُم ِشْجَنٌة من هللا " أي 
ا قرابٌة   عزوجل مشتبكة كاشتباك العروق. من هللاالرحم مشتقَّة من الرمحن، يعين أهنَّ

( السفينة: مألهتا. قال هللا تعاىل: )يف الُفْلِك املَْشحوِن( . وَشَحْنُت البلَد ابخليل: مألته. 1َشَحْنُت ) ]شحن[
وابلبلد ِشْحَنٌة من اخليل، أي رابطة. ويقال: مريشحنهم شحنا، أي يطردهم ويشلهم ويكسؤهم. والشحناء: 

ابلكسر. وعدو مشاحن. وأشحن الصىب، أي هتيأ للبكاء، منه قول أيب ِقالبة اهلَُذيل:  شحنةك الالعداوة، وكذل
( الغزال يشدن شدوان: 2( شدن )1إْذ عاَرِت النَـْبُل والتف  الُلفوُف وإْذ َسلُّوا السيوَف وقد مَهَّْت إبْشحان )

 قوى وطلع
_________ 

 ( يف اللسان، ويروى: " عراة بعد إشحان ".1)
 شدن من ابب دخل فهو شادن.( 2)
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ا قالوا: َشَدَن املُْهُر. فإذا أفردوا الشاِدَن فهو ولد الظَْبية. وَأْشَدَنِت الظبيُة  فهي قرانه واستغىن عن ُأمَّه. ورمبَّ
ىل ُمْشِدٌن، إذا َشَدَن ولدها. واجلمع َمشاِدُن ومشادين، مثل مطافل ومطافيل. والشدنيات من النوق: منسوبة إ

 موضع ابليمن.
الشزن، ابلتحريك: الغلظ من االرض. قال األعشى: تـََيمَّْمُت قيساً وكم دونه من األرض من َمْهَمٍه  ]شزن[

انب. وقال ابن أمحر: أاَل ليت املنازل قد بَلينا فال يـَْرمنَي عن ُشُزٍن ذى شزن والشزن مثال الطنب: الناحية واجل
ُزنـَْيِه َوَقع، أي جانبَـْيه. وَتَشزََّن له، أي انتصب له يف اخلصومِة وغريها. َحزينا ويقال: ما أابيل على أي  شُ 

 : الكعب يعلب به.( 1والشزن: االعياء. والشزن )
_________ 

 شزن بضمتني.( الشزن ابلفتح، وال1)
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 فرسا ال حيفى فقال: يباالَشَطُن: احلْبل. قال اخلليل: هو احلْبل الطويل، واجلمع األْشطاُن. ووصف أعر  ]شطن[
ُتُه َأْشطُُنُه ) ( ، إذا شددَته ابلَشَطِن. وَشَطَن عنه: بـَُعَد. وَأْشطََنُه: أبعَده. ابن 1كأنه شيطان يف أشطان. وَشطَنـْ

 السكيت: َشطََنُه َيْشطُُنُه َشْطناً، إذا خالفه عن نيَّة وجهه. وبئٌر َشطوٌن: بعيدة القعر. ونـَوَّى َشطوٌن: بعيدة. قال
النابغة: أنََْت ِبُسعاَد عنك َنوًى َشطوُن فبانْت والفؤاد هبا َرهنُي والَشْيطاُن معروف. وكلُّ عاٍت من اإلنس واجلن  

والدواب  َشْيطان. قال جرير: أايَم يدُعونين الَشْيطاَن من َغَزٍل وُهنَّ يـَْهَويـَْنين إْذ كنُت َشْيطاان والعرب تسمِ ي 
 اعر يصف انقته: ُتالِعُب مثىن حضرميٍ  كأنَّه تـََعمُُّج َشْيطان بذي ِخْروٍَع قفرشلاحلي َة َشْيطاانً. وقال ا

_________ 
 ( شطن الشئ من ابب قعد يشطن.1)
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: أحدها أن يشب ه طَْلُعها يف وقوله تعاىل: )طلعها كأنه رءوُس الَشياِطني( قال الفراء: فيه من العربية ثالثة أوجه
تسمِ ي بعض احلي ات َشْيطاان، وهو ذو العرف طني، الهنا موصوفة ابلقبح. والثاين أنَّ العرب قبحه برؤوس الشيا

قبيح الوجه. والثالث أنَّه نبٌت قبيح يسمى رءوس الشياطني. والشيطان نونه أصلية. قال أمية يصف سليمان 
قال أيضا إهنا زائدة. فإن ا شاطن عصاه عكاه مث يلقى يف السجن واالغالل ويابن داود عليهما السالم: أمي



 م تشيطن الرجل صرفته، وإن جعلته من تشيط مل تصرفه، النه فعالن.جعلته فيعاال من قوهل
 اْشَعانَّ َشْعُرُه اْشعيناانً، فهو ُمْشعانُّ الرأس، إذا كان اثئَر الرأس أشعث. ]شعن[
لكسر شفوان، إذا نظْرَت إليه مبؤخر األموي: الَشْفُن ابلتسكني: الَكيِ ُس العاقل. وشفنته أشفنه اب ]شفن[

 (1) عينك، فأان شافن وشفون. وقال
_________ 

 ( القطامى.:1)
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( * وهو الغيور. ابن السكيت: شفنت إليه وشنفت مبعىن، وهو َنَظٌر يف اعرتاٍض. وقال 1حذار مرتقب شفوِن )
منه، أو كالكاره له. وأنشد للقطامي يذكر إبال  أبو عبيد: هو أن يرفع اإلنسان طرفه انظرا إىل الشئ كاملتعجب

َنُه هلقا كشاكلة احل2)  صان االبلق( : وإذا َشَفنَّ إىل الطريِق رأَيـْ
أبو عبيد: قليل شقن إتباع له، مثل وتح ووعر، وهى الشقونة. وقد قت عطيته وَشُقَنْت ابلضم،  ]شقن[

ُتها أان َشْقناً وأشقنتها، إذا قللتها.  وَشَقنـْ
 (3شنَّ املاء على وجهه وعلى الشراب: فرقه عليه. وقال مدرك بن حصن ) ]شنن[

_________ 
 ارقن الكالم إىل ملا حسسن حذار مرتقب شفون( متام البيت هو قوله: يس1)
 ( يف اللسان: االخطل.2)
 ( االسدي.3)

(5/2145) 

 

وهلم: َشنَّ عليهم الغارة وَأَشنَّ، إذا اي كرواان صك فاكبأان فشن ابلسلح فلما شنا بل الذانىب عبسا مبنا ومنه ق
ت ليلى األخيلي ة: َشنَـنَّا عليهم كلَّ جرداء َشْطَبٍة جَلوٍج تبارى كل أجرد شرجب فر قها عليهم من كلِ  وجه. قال

 والشنني: قطران املاء وقال:
َنُه الَصبا م الشنني * وماء شنان، ابلضم: متفرِ ق. قال الشاعر أبو ذؤيب: مباٍء ُشناي من لدمع دائ اٍن زعزعت َمتـْ

يقطر من ِقربٍة أو شجٍر ُشنانٌَة أيضًا. والَشنُّ: الِقربة اخلََلق، وهي الَشنَُّة وجادت عليه ِدميٌَة بعد واِبِل واملاء الذي 



َبين أقيش  املثل: " يـَُقْعَقُع يل ابلِشناِن ". قال النابغة: كأنَّك من مِجاِل أيضاً، وكأهنا صغرية، واجلمع الِشناُن. ويف
َنآِن. قال األحوص: وما العيُش إال  ما تلذ  وتشتهي يقعقع بنب رجليه بشن والَشناُن ابلفتح: البُـْغُض لغة يف الشَ 

 وإْن الَم فيه ذو الَشناِن وفـَنَّدا
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ة: وانعاج وتشننت القربة وتشانت: أخلقت. والتشنن: الَتَشنُُّج والُيبس يف ِجلد اإلنسان عند اهلرم. قال رؤب
، وليس خبََلٍق. ( اقورار اجللد والتشنن أبو عمرو: تشان اجللد: يبس وتشنَّج1عودي كالشظيف االخشن عند )

صى بن دعمى ابن جديلة بن أسد بن وشن: حى من عبد القيس، وهو شن ابن أفصى بن عبد القيس بن أف
. والَشنوُن من اإلبل: الذي ليس مبهزول وال ربيعة بن نزار، منهم االعور الشىن. ويف املثل: " وافق شن طبقه "

 ( :2مسني. والَشنوُن يف قوله الطرماح )
 (3الرجز ) * هو اجلائع، النه ال يوصف ابلسمن واهلزال. والشنشنة: اخللق والطبيعة. قال الذئب الشنون

_________ 
 ( يف اللسان: " بعد ".1)
 خبصومة الذئب الشنون ( بيت الطرماح بكامله: يظل غراهبا ضرما شذاه شج2)
 ( أبو أخزم الطائى.3)
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 ( * واستشن الرجل: هزل. قاله اخلليل.1* شنشنة أعرفها من أخزم )
 الَشنْيُ: خالف الَزْيِن. يقال: شانه يشينه. ]شني[

_________ 
 ( قبله:1)

 إن بىن زملوين ابلدم * وبعده:
 من يلق آساد الرجال يكلم:
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 ب واملقابح.: املعايواملشاين
 وقول لبيد:

 (1يشني صحاح البني كلَّ َعِشيٍَّة ... ِبعوِد الَسراِء عند ابٍب حُمَجَِّب )
م شانوها بتلك اخلطوط. م يتفاَخرون وحيطُّوَن بقسيِ هم على األرض فكأهن   يريد أهن 

 والشني: حرف من حروف املعجم.
_________ 

 ة.عوج السراء(( ، وكذلك يف املخطوط( يف اللسان: ))نشني صحاح(( و: ))ب1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 انتهى اجلزء اخلامس من الصحاح
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 اجمللد السادس ...
 ابب النون:

 فصل الصاد
( عن ا اهلديَة أو ما كان من معروٍف، َتْصنِبُ َصْبناً، مبعىن كففَت: قال عمرو 1األصمعي: يقال: َصبَـْنَت ) ]صنب[

 مث بَـْنِت الكأَس عنا ُأمُّ َعمرٍو * وكان الكأُس جمراها الَيمينا وإذا سوَّى املقامُر الكعبني يف الكف ِ بن كلثوم: صَ 
. والصابون معروف.  َضَرب هبما قيل: قد َصنَبَ. ويقال له: َأِجْل وال َتْصنِبْ

ُتُه َصَحناٍت، أي ضربته. وانقٌة صحون،  ]صحن[ أي رموح، عن أىب َصَحْنُت بني القوم: أصلحُت. وَصَحنـْ
ُتُه إذا أعطيَتهعمرو. وصحن الدار: َوْسطها. والَصْحُن: الُعسُّ العظيم. يقال  شيئاً فيه. : َصَحنـْ

_________ 
 ( صنب من ابب ضرب.1)
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)*( والَصْحُن: ُطَسْيٌت، ومها َصْحناِن ُيضَرب أحدمها على اآلخر. قال الراجز: سامرين أصوات صنج ملهيه * 
( . والصحناءة أخص 1صحىن قينة مغنيه والصحناء ابلكسر: إدام يتخذ من السمك، ميد ويقصر ) وصوت

 منه.
يه.  الصيدانن: الصيدالىن. ]صدن[ والصيدانىن أيضا: دويـْبٌَّة، قال أبو عبيد: َتعَمل لنفسها بيتاً يف األرض وتُعمِ 

ورحامها * بىن مكوين ثلما بعد صيدن  ويقال له: الصيدن أيضا. قال كثري يصف انقته: كأن خليفي زورها
 ( [ . والصيدن: امللك. قال رؤبة:2]والصيدن: الثعلب )

 * (3إىن إذا استغلق ابب الصيدن )
_________ 

 ( والصحنا والصحناة وميدان ويكسران. قاموس.1)
 ( التكملة من املخطوطة.2)
 ( بعده:3)

 مل أنسه إذ قلت يوما وصىن:
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 الظليُم، بكسر الصاد وتشديد النون.َونُّ: الِصعْ  ]صعن[
( ابلتحريك: ِجلدُة بيضِة االنسان، واجلمع أصفان. والصفن ابلضم: وعاٌء من َأَدٍم مثل 1الَصَفُن ) ]صفن[

اء: هو شئ مثل الركوة يتوضأ فيه. قال صخر الغى يصف ماء ورده: الُسْفَرِة ُيستقى هبا. وقال الفرَّ 
* ِخياَض املُداِبِر ِقْدحاً عطوفا وقال أبو عمرو: الُصْفُن: خريطٌة تكون للراعي، فيها فخضخضت صفىن يف مَجِ ِه 

وأخراص يلحن ومسأب طعاُمه وِزانُده وما حيتاج إليه. قال ساعدة بن جؤية: معه ِسقاٌء ال يـَُفرِ ُط محَلُه * صفن 
ا يكون ابملَْقلة، ُيسقى الرَّجُل قدَر ما يغمرها. والصافن من  وتصافن القوم املاَء: اقتسموه ابحَلَصص، وذلك إمنَّ

 اخليل: القائم على ثالث قوائم،
_________ 

 ( يف القاموس: الصفن: وعاء اخلصية، وحيرك.1)
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( ُصفوانً والصافن: الذى يصف قدميهه. 1وقد أقاَم الرابعَة على طرف احلافر. تقول: َصَفَن الفرس َيْصَفُن )
ه من الرُّكوِع ُقمنا خلَفه ُصفواًن، فإذا َسَجد تَِبعناه "، أي قمنا ا إذا صلَّينا َخلَفه فرفع رأسَ وىف احلديث: " كنَّ 

 صافني أقدامنا. وصفني: موضع كانت به وقعة بني على ومعاوية رضى هللا عنهما. والصافن: عرق الساق.
ًا. قال جرير: َتطَل ى  ]صنن[ َسُبُه وهى سيئة املعرى * بصن الوبر حتَْ الصن ابلكسر: بول الوبر، وهو ُمْنٌْت جد 

َمالاب والِصنُّ أيضاً: يوٌم من أايم العجوز. والِصنُّ أيضاً: شبه الَسلَّة املُْطَبقة، جُيَعل فيه اخلبز. والُصناُن: َذَفر 
 (2اإلبط. وقد َأَصنَّ الرجُل، أي صار له ُصناٌن. وَأَصنَّ، إذا مشََخ أبْنفه تكربا. وقال )

_________ 
 صفن.( صفن الفرس، من ابب جلس، ي1)
 ( مدرك بن حصن، قال: =2)
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* أإبلى أتكلها مصنا * ومنه قوهلم: أصنت الناقة، إذا مَحَلْت فاستكربْت على الفحل. األصمعي: فالن ُمِصنٌّ 
 ي ممتلئ غضبا.َغَضباً، أ
ٌن. وثوٌب َمصوٌن على النقص، صنت الشئ صوان وصياان وِصيانًة، فهو َمصوٌن، وال تقل ُمصا ]صون[

ه يف )دوف( . وجعلت الثوب يف صوانه وصوانه، ابلضم والكسر، وصيانة ومصوون على التمام. وقد فسران
حافره من وجى أو َحفًى. قال النابغة:  أيضا، وهو وعاؤه الذي ُيصاُن فيه. وصاَن الفرُس، إذا قام على طرف

 ُد فيها والكميتوما حاولُتما ِبقياد خيٍل * َيصوُن الور 
_________ 

لذانىب عبسا مبنا * أإبلى أتكلها مصنا خافض سن = اي كرواان صك فاكبأان * فشن ابلسلح فلما شنا بل ا
 ومشيال سنا
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الصمعي. وقال غريه: يبقني ( : فأوردهن بطن االمت شعثا * يصن املشى كاحلدإ التؤام فلم يعرفه ا1وأما قوله )
ابلتشديد: ضرب من احلجارة، الواحدة صوانة. قال: يتوجني يف املشى من حفى. والصوان، بعض املشى. وي

 والصني: بلد. والصواىن: االواين منسوابت إليه.



 فصل الضاد
ضا مثل الضاِئُن: خالف املاعز، واجلمع الضأن واملعز، مثل راكب وركب، وسافر وسفر، وضأن أي ]ضأن[

واجلمع ضواِئُن. وَأْضَأَن هو فعيل، مثل غاز وغزى. واالنثى ضائنة، حارس وحرس، وقد جيمع على ضئني، و 
 الرجل: كُثر َضْأنُُه.

 ( األْبط، مث الضنب، مث احلضن.2الِضنُب ابلكسر: ما بني اإلبط والكشح. وأوَُّل احلَْمِل ) ]ضنب[
_________ 

 ( النابغة أيضا.1)
 وطات.وعة: " اجلنب "، صوابه من اللسان واملخط( يف املطب2)
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( الرجل أيضاً: عيالُه، وكذلك الَضِبَنُة بفتح الضاد 1نه )وأضبنت الشئ واضطبنته: جعلته يف ضبىن. وضب
 وكسر الباء. ومكان َضنِبٌ، أي ضي ق. واملَْضُبوُن: الَزِمن ; ويشبه قلب الباء من امليم.

 الضجن ابجليم: جبل معروف. قال االعشى: ]ضجن[
 ( * وكذلك قول ابن مقبل:2الضجن ) كخلقاء من هضبات
 حلاء تصحيف. وضجنان: جبل بناحية مكة.* وا( 3تؤم السري للضجن )

َزُن: الذي يزاحم أابه يف امرأته. قال أوس ]ضزن[  الَضيـْ
_________ 

 ( وضبنة الرجل مثلثة.1)
 ( صدره:2)

 وطال السنام على جبلة
 أو من قنان تؤم السري للضجن ( وبيت ابن مقبل: وىف نسوة من بىن دهى مصعدة *3)
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َزُن: الذي يزامحك عند االستقاء يف 1ارسية فيهم غري ُمْنَكَرٍة * وكلُّهم )والف َزٌن َسِلُف ويقال: الَضيـْ ( ألبيِه َضيـْ
 البئر. وضيزن: اسم صنم.



وُم واْضَطَغنوا: اْنَطَوْوا على الِضْغُن والَضغيَنُة: احِلقد، وقد َضِغَن عليه ابلكسر َضَغناً. وتضاَغَن الق ]ضغن[
 ( :2ضطغنت الشئ، إذا أخذته حتت حضنك. وأنشد االمحر )األحقاد. وا

( * أي حامله يف حجره. وقال ابن مقبل: إذا اضطعنت سالحي عند َمْغِرِضها * وِمْرَفٍق 3كأنه مضطغن صبيا )
  ابلضرب. قال الشماخكِرائِس السيِف إْذ شسفا وفرس ضاغن: ال يعطى ما ِعنده من اجلري إال

_________ 
 ن: " فكلهم ".( يف اللسا1)
 ( للعامرية.2)
 ( قبله: لقد رأيت رجال دهراي * ميشى وراء القوم سيتهيا3)
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ا يراد ِنزاُعها إىل وطنها. 1* كما قومت ِضغن الَشموِس املهاِمُز ) ( وإذا قيل يف الناقة: هي ذات ِضْغٍن، فإمنَّ
ا ذات َشْغٍب وِضْغٍن. وقناٌة َضِغَنٌة، أي قال اخلليل:  ويقال للَنحوص إذا َومِحْت فاستصعبت على اجلَْأب: إهنَّ
 ِغَن فالٌن إىل الدنيا، ابلكسر: ركن ومال. وضغىن إىل فالن، أي ميلى إليه.عوجاء. وضَ 

مَحَل عليها. أبو زيد:  َضَفَن البعري برجله: َخَبط هبا. وَضَفَن بغائطه: رمى به. وَضَفَن على انقته: ]ضفن[
ضربَت برجلك على َعُجزه. إليهم. وَضَفْنُت الرجَل، إذا  َضَفْنُت إىل القوم أْضِفُن َضْفناً، إذا أتيَتهم جتلس

 ( ، إذا ضرب بقدمه مؤخ ر نـَْفسه. وَضَفْنُت ابإلنسان األرَض، إذا ضربَتها به.2واضََّفَن هو )
_________ 

 ( صدره:1)
 أقام الثقاف والطريدة درأها

 ( يف املخطوطات: " واضطفن هو ".2)
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َفُن ذكرانه مع الضيف.والضفن، على وزن اهلجف: االمحق من الرجال، مع ِعَظِم   َخلٍق. والَضيـْ
ُتُه الشئ تضمينا فتضمنه عىن، مثل  ]ضمن[ ضمنت الشئ ضماان: كفلت به، فأان ضاِمٌن وَضمنٌي. وَضمَّنـْ
َتُه بيتاً. واملَضمَُّن من البيت: غرمته.  نـْ َتُه إايه. واملَُضمَُّن من الشعر: ما َضمَّ وكل شئ جعلته يف وعاء فقد ضمَّنـْ



 معناه إال ابلذي يليه. وفهمت ما َتَضمََّنُه كتاُبَك، أي ما اْشتمل عليه وكان يف ِضْمِنِه. وأنَفْذتُُه ِضْمَن ما ال يتمُّ 
ُة ابلضم، من قولك: كانت ُضْمَنُة فالٍن أربعَة أشهٍر، أي مرضه. ورجٌل َضِمٌن، وهو كتايب، أي يف طيِ ه. والُضْمنَ 

َكْسٍر أو غريه. وأنشد األمحر: ما ِخلُتين زِْلُت بعدُكْم ِضْمناً * أشكو الذي به الزمانَة يف جَسده من بالٍء أو  
َة األملَِ واالسم الَضَمُن والَضمان. قال ابن أمحر وكا  ن قد سقى بطنه:إليكم مُحُوَّ
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ِمَن الرجل ابلكسر إليك إله اخللق أرَفُع رغبيت * ِعياذًا وخوفاً أن ُتطيل َضمانِيا والَضمانَُة: الَزمانَُة. وقد ضَ 
تَـًلى . وىف احلديث: " من اكتتب ضمنا بعثه هللا ضمنا "، أي من كتب نفسه يف َضَمناً، فهو َضِمٌن، أي َزِمٌن ُمبـْ

ديوان الضمىن، أي الزمىن. والضاِمَنُة من النخيل: ما تكون يف القرية. وىف احلديث أنه عليه الصالة والسالم 
خل ". جلندل من كلب: " أن لنا الضاحية من البعل ولكم الضامنة من النكتب حلارثة بن قطن ومن بدومة ا

فالضاحية هي الظاهرة الىت يف الرب من النخل. والبعل: الذى يشرب بعروقه من غري سقى. والضامنة: ما 
 تضمنها أمصارهم وقراهم من النخل. واملضامني: ما يف أصالب الفحول. وهنى عن بيع املضامني واملالقيح.

ضننٌي به. قال الفراء: وَضنَـْنُت ابلفتح َأِضنُّ ضننت ابلشئ أضن به ِضنًّا وَضنانًَة، إذا خِبلَت به، فأان  ن[]ضن
 لغٌة. وقول قـَْعَنِب بن أم  صاحب: َمْهاًل َأعاِذَل قد جر بِت من ُخُلقي * أين ِ أجوُد ألقواٍم وإْن َضِننوا
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. وفالٌن ِضينِ  من بني إخواين، وهو شبه االختصاص. ويف احلديث: " إن يريد َضنُّوا، فأظهر التضعيَف ضرورةً 
حُيييهم يف عافية ومُييتهم يف عافية ". وهذا ِعْلُق َمِضنٍَّة وَمَضنٍَّة، بكسر الضاد وفتحها، أي  هلل ضنا من خلقه

ك بعد اللني * وبعد دهن نفيٌس مما ُيَضنُّ به. وضنة: قبيلة. واملضنون: الغالية. وأنشد ثعلب: وقد أكنبت يدا
 البان واملضنون ومهتا ابلصرب واملرون

َوُن: الِسن   ]ضون[ وُر الذكر، واجلمع الضياون صحت الواو يف مجعها لصحتها يف الواحد. وإمنا مل تدغم يف الَضيـْ
الواحد النه اسم موضوع وليس على وجه الفعل. وكذلك حيوة اسم رجل. وفارقا هينا وميتا وسيدا وجيدا. 

من قال أسيود يف التصغري مل وقال سيبويه يف تصغريه: ُضَينيِ ٌ، فأعل ه وجعله مثل أَسيِ ٍد، وإن كان مجعه أساود. و 
 ميتنع أن يقول ضييون.
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 فصل الطاء
ًة وطَبانَِيًة وطُبونًَة، الَطنَبُ ابلتحريك: الفطنُة. يقال: َطنِبَ له َيْطنَبُ طََبناً. وكذلك َطنَبَ له ابلفتح َيْطنِبُ طَبانَ  ]طنب[

فهو َطنِبٌ وطاِبٌن، أي فِطٌن حاذٌق. وطَبَـْنُت النار: دفنُتها لئال تطفأ، وذلك املوضع الطابوُن. ويقال: طابْن هذه 
واملطبئن: مثل املطمئن. يقال اْطَبأنَّ، مثل اْطمأنَّ. وما أدري أي الطنب هو، ابلتسكني، أي احلَفريًة وطامنها. 

( "، واجلمع طنب، مثل صربة وصرب. وأنشد أبو 1. والطْبنُة: لعبة يقال هلا ابلفارسية " سدره )أي الناس هو
 جلرنعمرو: َتدَكََّلْت بعدي وأهْلَْتها الُطنَبْ * وحنن نعدو يف اخلَباِر وا

 الطَْيَجُن والطاِجُن: الطابق يـُْقلى عليه، ]طجن[
_________ 

 ( معناها ذو ثالثة أبواب.1)
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 وكالمها معرب، الن الطاء واجليم ال جيتمعان يف أصل كالم العرب.
َطَحَنِت الرحى َتْطَحُن. وَطَحْنُت أان الرُبَّ. والَطْحُن: املصدر. والِطْحُن، ابلكسر الدقيق. وَطحََّنِت  ]طحن[

* إذا َفزَِعْت ماٌء ُهريَق  األفعى: تـََرحَّْت واستدارت، فهي ِمْطحاٌن. قال الشاعر: خبَْرشاٍء ِمْطحاٍن كأن فحيحها
ُن: األضراس. والَطحَّانَُة والَطحوُن: اإلبل الكثرية. والَطحوُن: الكتيبة على مَجِْر والطاحونَُة: الَرحى. والَطواحِ 

 َتْطَحُن ما لقيْت. والُطَحُن: دويـْبٌَّة. وقال جندل: إذا رآين واحدًا أو يف َعنَيْ * يـَْعرُِفين أَطراَق إطراق الُطَحنْ 
 لَطحا، وهو املنبسط من االرض، مل جتره.والَطحَّاُن، إن جعلته من الَطْحِن أجريَته وإن جعلته من الَطحِ  أو ا

َطَعَنُه ابلرمح. وَطَعن يف السن  َيْطُعُن ابلضم َطْعناً. وَطَعَن فيه ابلقول َيْطُعُن أيضاً َطْعناً وطعناان. وقال  ]طعن[
 (6 -صحاح  - 272أبو زبيد: )
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( * َطَعناانً وقوَل ما ال يقاُل وَطَعَن يف املفازة َيْطُعُن وَيْطَعُن أيضاً، أي ذهب. قال 1وأىب ظاِهُر الَشنَاءِة إال )
( وقال محيد بن ثور: وطعىن إليك الليل 4( ابلقوم َشْطَر املُلو * ِك ح ىتَّ إذا خفق اجملدح )3( : وأطعن )2)

ول قال أبو عبيدة: أراد وطعىن حضين الليل إليك. والفرس يطعن يف هلدان فعحضنيه إنىن * لتلك إذا هاب ا
ُه وتبسَّط يف السري. قال لبيد: تـَْرقى وَتْطُعُن يف العنان وتنتحي * وْرَد احلمامة إْذ أجد محامها  العنان، إذا مدَّ

_________ 
 ( يف اللسان:1)

 وأىب مظهر العداوة إال
 ( درهم بن زيد االنصاري.2)
 ن برى: ورواه القاىل: " وأظعن ".( قال اب3)
 ( بعده: أمرت صحايب أبن ينزلوا * فباتوا قليال وقد أصبحوا4)
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)*( أي كورد احلمامة. والفراء جييز الفتح يف مجيع ذلك. ويف احلديث: " ال يكون املؤمُن َطعَّاانً " يعين يف 
 ( .1لوابء، واجلمع الطواعني )أعراض الناس. والطاعوُن: املوت الَوِحيُّ من ا

اْطَمَأنَّ الرجل اطِمئناانً وَطَمأنيَنًة، أي سكن وهو ُمْطَمِئنٌّ إىل كذا، وذاك مطمأن إليه. وأطبأن مثله على  ]طمن[
 االبدال. وتصغري مطمئن طميئن، حتذف امليم من أوله وإحدى النونني من آخره.

_________ 
فمصدر الكل عنده الطعن ال غري.  تهذيب: الطعنان قول الليث، وأما غريه( يف املختار: قال االزهرى يف ال1)

وعني املضارع مضمومة يف الكل عند الليث، وبعضهم يفتح العني من مضارع الطعن ابلقول للفرق بينهما. 
كر وقال الكسائي: مل أمسع يف مضارع الكل إال الضم، وقال الفراء: مسعت يطعن ابلرمح ابلفتح. وىف الديوان ذ 

، مث قال يف ابب قطع: وطعن يطعن لغة يف طعن يطعن فجعل كل واحد الطعن ابلرمح وابللسان يف ابب نصر
 من البابني.
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وتصغري طمأنينة طميئينة، حتذف إحدى النونني الهنا زائدة. وَطْمَأَن ظهره وطاَمَنُه مبعىًن، على القلب. وطأمنت 
 منه: سكنت.

لذابب والَطست والبطَّة َتِطنُّ إذا صوَّتت. وَأْطنَـْنُت الطست فطنت. وطن: مات. وهو الطَننُي: صوت ا ]طنن[
ب. والقصبُة الواحدة من احلُْزمة: طُنٌة. وضربه فأَطنَّ ساقه، أي يف املصنف. والطن: ابلضم: ُحزمة القص

 َقَطعها، يراد بذلك صوت القطع.
ْنُت الَسطح، وبعضهم ينكره ويقول: ِطْنُت السطح فهو َمطنٌي. الطنُي معروف، والطيَنُة أخصُّ منه. وطَيـَّ  ]طني[

املطني والطينة: اخللقة واجلِِبلَّة. يقال: فالُن من  ( : فأبـَْقى ابِطلي واجِلدُّ منها * كد كان الدرابنة1وأنشد )
 الطينة االوىل.

_________ 
 ( للمثقب العبدى.1)
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 . ابن السكيت: طانَُه هللا على اخلرِي وطاَمُه، أي َجَبله عليه. وأنشد:)*( وطان فالن كتابه: ختمه ابلطنيِ 
أال تلَك نفٌس طني فيها حياؤها * ويروى: " كان ". ويوم طان ومكاٌن طاٌن. وأرٌض طانٌة: كثرية الطني. 

 د.وفلسطني بكسر الفاء: بل
 فصل الظاء

َُه. ( ، أي سار، َظْعناً وَظَعناً ابلتحريك. وق1َظَعَن ) ]ظعن[ رئ هبما قوله تعاىل: )يـَْوَم َظْعِنُكْم( . وأْظَعَنُه: َسريَّ
والَظعيَنُة: اهلودج كانت فيه امرأٌة أْو مل تكن، واجلمع ظُْعٌن وظعن، وظعائن وأظعان. أبو زيد: ال يقال محول وال 

أي تركبه، وهو تفتعله.  الىت عليها اهلوادج كان فيها نساٌء أو مل يكن. وهذا بغري تظعنه املرأة، ظعن إال لالبل
 والظعينة: املرأة مادامت يف اهلودج، فإذا مل تكن فيه فليست بَظعيَنٍة. وقال عمرو ابن كلثوم

_________ 
 ( ظعن من ابب قطع.1)

(6/2159) 

 



الذي يُعَتمل وحُيَمل  ِقفي قبل التفر ق اي َظعينا * خُنَربِ ِْك اليقني وخُتْرِبينا أراد: اي َظعيَنُة. الكسائي: الَظعوُن: البعري
ري: له ُعُنٌق تـُْلوى مبا ُوِصَلْت به * ودف اِن يشتفان عليه. والِظعاُن: احلبل الذي يشدُّ به اهلودج. قال كعب بن زه

 ( كل ظعان1)
الظن معروف، وقد يوضع موضع العلم. قال دريد بن الصمَّة: فقلت هلم ظُنُّوا أبلَفْي ُمَدجٍَّج * َسراهُتُم  ]ظن[

ا خيوِ ف عدوَّه ابليقني ال ابلشك. وتقوليف ا ك، لفارسيِ  املَُسرَِّد أي استيِقنوا. وإمنَّ : ظنتتك زيدًا وظَنَـْنُت زيدًا إايَّ
ما مبتدأ وخرب. والظَننُي: الرجل املُتـََّهُم. والِظنَُّة:  تضع املنفصل موضع املتَّصل يف الكناية عن االسم واخلرب، ألهنَّ

 ن: ملَنُن. يقال منه: اطَّنَُّه واظَّنَُّه ابلطاء والظاء، إذا اهتمه. وىف حديث ابن سرييالتْهَمة، واجلمع الظِ 
_________ 

 ( يف اللسان: " يشتافان ".1)
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( من 1)*( يكن على عليه السالم يظن يف قتل عثمان، وهو يفتعل من يظْت فأدغم. قال الشاعر: والكل )
وُل والتظىن: إعمال الظ، وأصله التظنن أبدل من إحدى النوانت  كلُّ ما يـُْروى َعَليَّ أقَيظَّنُّيِن أان ُمْعِتٌب * وال

ايء. ومظنة الشئ: موضعه ومألفه الذى يَُظنُّ كونُه فيه ; واجلمع املَظَانُّ. يقال: موضع كذا َمِظنٌَّة من فالن، أي 
ب ويروى: " السباب " ويروى: " إنَّ َمِظنََّة اجلهِل الشباَمْعَلٌم منه. قال النابغة: فإْن يُك عامٌر قد قال َجْهاًل * ف

مطية ". والدين الظنون: الذى ال يدرى أيقضيه آخذه أم ال. والظنون: الرجل السيئ الظن. والظنون: البئر ال 
يُدرى أفيها ماء أم ال، ويقال القليلة املاء. قال االعشى: ما جعل اجلد الظنون الذى * جنب صوب اللجب 

 * يـَْقِذُف ابلبوصيِ  واملاِهرِ طر مثل الفرايت إذا ما َطما املا
_________ 

 ( ويروى: " وما كل ".1)
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 فصل العني
نسٌر َعنَبٌّ، مشدد النون، أي عظيم. وكذلك اجلمل الضخم. وعبىن مثله ملحق بفعلى بياء، إذا وصلته  ]عنب[

: هان على عزة بنت الشحاج * مهوى مجال مالك يف الراجزنونت، واالنثى عبناة، واجلمع عبنيات. قال 



 االدالج ابلسري أرذاه وجيف احلجاج * كل عبىن ابلعالوى هجهاج حبيث ال مستودع وال انج
ْعُثُن  ]عثن[ الُعثاُن: الدخان، ومجعهما َعواِثُن ودواِخُن. وكذلك الَعَثُن، وال يعرف هلما نظري. وقد َعثـََنِت النار تـَ

دخَّنت. ورمبا مس وا الغبار ُعثاانً. وَعثـَْنُت ثويب ابلبخور تـَْعثينًا. والُعْثنون: شعرياٌت ِطواٌل حتت ، إذا ( ابلضم1)
 حنك

_________ 
 ( عثنت النار تعثن من ابب دخل ونصر عثنا وعثاان وعثوان: دخنت، كعثنت. وعثن الثوب كفرح: عبق.1)
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( الرأس مفارق. وُعْثنون الريح واملطر: أوهلما. أبو زيد: 1قالوا ملفِرق ) )*( البعري. يقال: بعري ذو َعثاننَي، كما
 عثا نني: املطر بني السحاب واالرض، مثل السبل، وأحدها عثنون.ال

( . واْعَتَجْنُت أي اختذت َعجيناً. وَعَجَنِت الناقة 2الَعجنُي معروف. وقد َعَجَنِت املرأة تـَْعِجُن َعْجناً ) ]عجن[
بيديه على االرض ضربت األرَض بيديها يف َسريها، وهي عاِجٌن. وَعَجَن الرجل، إذا هنض معتمدًا أيضاً، إذا 

( عاِجناً * وشرُّ خصاِل املرء كنت وعاجن وعجنت الناقة 3من الكرب. قال: فأصبحت كْنِتيًّا وأصبحُت )
 ابلكسر عجنا: مسنت،

_________ 
 املوضع الذى يفرق فيه الشعر. ( املفرق بفتح الراء وكسرها: وسط الرأس وهو1)
 ( عجن كنصر وضرب. وعجنت الناقة كفرح: مسنت.2)
 ( يف اللسان: " وهيجت عاجنا ". وكذا يف املطبوعة ببالد العجم.3)
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ناً والِعجاُن: ما بني اخلُ  صية والفقحة. والعجن: ورم يصيب فهى عجنة وَعْجناُء. وبعرٌي َعِجٌن، أي مكتِنٌز مسَِ
 قَة بني حيائها وُدبرها، ومبا ات صال. يقال: انقٌة َعْجناُء بينة العجن. والعجان: االمحق، عن اخلليل.النا

 العلجن: الناقة الشديدة، واملرأة احلمقاء. والالم زائدة. ]علجن[
لُقدوَر ابلفتح. قال الكميت: ويـَْنُصنْبَ ا الُعجاِهُن ابلضم: اخلادم، والطب اخ، واجلمع الَعجاِهَنةُ  ]عجهن[

 ُمَشمِ راٍت * يُنازِْعَن الَعجاِهَنَة الرِئِينا يريد مجع الرئة. واملرأة عجاهنة. وقد تعهجن.



( البلد: توط نته. وَعَدنت اإلبل مبكاِن كذا: لزِمته فلم َتربح. ومنه: )َجن ات َعْدٍن( أي جنات 1َعَدْنُت ) ]عدن[
 إقامة.

_________ 
 وعدوان.( عدن، من ابب جلس ونصر، عدان 1)
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اس يُقيمون فيه الصيَف والشِ تاء. ومركُز كلِ  شئ: معدنه. )*( ومنه مسى املعدن، بكسر الدال، ألن الن
والعادن: الناقة املقيمة يف املرعى. وعدن: بلد ابليمن. وعدان البحر، ابلفتح: ساحله. وأما قول لبيد: ولقد 

يقال أراد عدن فزاد فيه االلف للضرورة، ويقال هو موضع يعلم صحىب كلهم * بعدان السيف صربى ونقل ف
لعيدان: النخل الطوال، وقد ذكرانه يف الدال. وأنشد أبو عبيدة البن مقبل: يهززن للمشى أوصاال آخر. وا

منعمة * هز اجلنوب ضحى عيدان يربينا وعدانن بن أد: أبو معد. والعدينة: رقعة يف أسفل الَدلو، واجلمع 
 ل:يقال: َغْرٌب ُمَعدٌَّن، إذا قطع أسفله مث ُخِرَز بُرقعة. وقاالَعداِئُن. 

 ( * والَعداانُت: الِفَرُق من الناس.1والَغْرَب ذا الَعديَنِة املَُوعَّدا )
_________ 

 ( يف اللسان: " املوعبا ". املوسع: املوفر.1)
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نُي األنف: حتت جممع احلاجبني، وهو أول األنف : سادهتم. وْعرنعرنني كل شئ: أوله. وَعراننُي القوم ]عرن[
حيث يكون فيه الَشَمم. يقال: هم ُشمُّ الَعراننَي. والُعرانِيُة، ابلضم: ما يرتفع يف أعايل املاء من َغوارب املوج. 

َتدَْع فتقاً  ٍة * وظُلمٌة ملقال عديُّ بن زيٍد الِعباديُّ يصف طوفاَن نوٍح عليه السالم: كانت رايٌح وماٌء ذو ُعرانِيَ 
وال َخلال األصمعي: الِعراُن: العود الذي جُيَْعُل يف وترة أنف الُبْخيِتِ . وقد عرنت البعري أعرنه ابلضم عران. 
ُد وعران البَكرة: عودها، ويشدُّ فيه اخلط اف. ورُْمٌح ُمَعرٌَّن، إذا مُسِ َر ِسنانُه ابلِعراِن، وهو املسمار. والِعراُن: بـُعْ 

: دراهم عارنة أي بعيدة. والَعَرُن: ُجْسَأٌة يف رِجل الدابة فوَق الُرسغ من ُأُخٍر، وهو الُشقاُق. وقد الدار. يقال
 َعرَِنْت رِجُل الدابة ابلكسر. وَعِرَن البعرُي أيضاً يعرن عران. قال
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ا بـََرك إىل أصل شجرة واابن السكيت. هو َقرٌح أيخُذه يف عنقه فيحت حتك هبا. قال: ودواؤه أن كُّ منه، ورمبَّ
حيرق عليه الشحم. وعرينة ابلضم: اسم قبيلة، ورهط من العرنيني ارتدوا فقتلهم رسول هللا صلى هللا عليه 

وأصل الَعريِن وسلم. والعرين والَعريَنُة: مأوى األسد الذي أيلُفه، يقال: ليُث َعريٍن وليُث َعريَنٍة، وليُث غابٍة 
 ( :1ريُن اللحُم. وينشد )مَجاعة الشجر. ويقال: العَ 

( * وعرين أيضا: بطن من متيم: وعرينة مصغرة: بطن من جبيلة. وقال جرير: 2مؤمشة االطراف رخص عرينها )
سم عرين من عرينة ليس منا * برئت إىل عرينة من عرين والعرنة ابلكسر: الِصر ِيع الذي ال يُطاق. وعرانن: ا

وسقاٌء َمْعروٌن: دبغ ابلِعْرنَِة، وهو خشب الظمخ، وهو شجر. أبو  جبل ابجلناب دون وادى القرى إىل فيد.
 عمرو: العرنة: عروق العرنْت.

_________ 
 ( ملدرك بن حصن.1)
 ( صدره:2)

 رغا صاحيب عند البكاء كما رغت:
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 أعطيته ذلك. : الذي تسميه لعامة الربون. يقال منه: عربنته إذالُعربوُن والَعَربوُن والُعْرابنُ  ]عربن[
الَعَرَتُن: نبت يُدبغ به. قال اخلليل: أصله َعَرْنُْتٌ مثل قـََرنـُْفٍل، حذفت منه النون وترك على صورته.  ]عرتن[

 ران صرفه يف عرفات.ويقال َعْرَتٌن، مثل َعْرَفٍج. وأدمٌي ُمَعْرَتٌن، أي مدبوغ ابلعرتن. وعريتنات: موضع، وقد ذك
ِق الذي يعوج  وتُقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل ايبساً. وَعْرَجَنُه: ضربه الُعرجوُن: أصل الِعذْ  ]عرجن[

 ابلعرجون.
 مجٌل ُعراِهٌن، أي عظيم، مثل عراهم. ]عرهن[
. وقد َعِسَنِت اإلبل ابلكسر، إذا جنع ف1الُعَسن ) ]عسن[ يها الكال وعنت. ودابة ( : جُنوع العَلف يف الدواب 

 عسن، أي شكور.



_________ 
 ( العسن بضمتني وابلتحريك.1)
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( ابلضم: الشحم القدمي، مثل اأُلسِن. وأعسان الشئ: آاثره ومكانه. وتعسن فالٌن أابه، أي 1)*( والعسن )
 نـَزَع إليه يف الشبه. وتعسنت الشئ: تطلبت أثره ومكانه.

 ا كىن أبو عشانة.ِة، وهبَعشن واْعَتَشن، أي قال برأيه. ويقال: الُعشانَُة: أصل الَسَعفَ  ]عشن[
العشوزن: الصلب الشديد الغليظ، االنثى عشوزنة. وقال عمرو بن كلثوم يصف قناًة: َعَشْوزَنًَة إذا  ]عشزن[

 ُغِمزْت أرَنَّْت * َتُشجُّ َقفا املُثـَقِ ِف واجلَبينا
أو فـَْراثً وملحاً فألقيَت  -نبٌت وهو  -َعطَْنُت اجللد أْعِطُنُه َعْطناً، فهو َمْعطوٌن، إذا أَخذَت َعْلًقى  ]عطن[

 اجللد فيه وَغممته ليتفسََّخ صوفه ويسرتخَي مث تُلقيه يف الدابغ. وَعِطَن اإلهاب ابلكسر يـَْعَطُن عطنا، فهو
_________ 

 ( العسن ابلكسر ويثلث.1)
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األعطان واملعاطن، وهي  عطن، إذا أنْت وسقط صوفه يف الَعْطِن. وقد انعط االهاب. والعطن واملعطن: واحد
طََنِت اإلبل ابلفتح مباِرك اإلبل عند املاء لتشرب َعَلاًل بعد هَنَل، فإذا استوفت ُردَّت إىل املراعي واألظماء. وعَ 

تـَْعُطُن وتـَْعِطُن ُعطوانً، إذا َرِويت مث بركت، فهى إبل عاطنة وَعواِطُن. وقد َضَرَبِت اإلبُل بَعَطن، أي بركت. قال 
 ( :1زهري )كعب بن 

( * وقد أعطنتها أان. قال ابن السكيت: وكذلك تقول: هذا َعَطُن الغنِم 2أبن الدخال وأن ال عطوان )
، ملرابضها حوَل املاء. وأعَطَن القوُم، أي َعطََنْت إبلهم. وفالن واسع الَعَطِن والبَلد، إذا كان رحَب وَمْعِطنها

 شرب فردَّه إىل الَعَطِن ينتظر به. قال لبيدالذراع. وأعَطَن الرجل بعريه، وذلك إذا مل ي
_________ 

 ( يصف احلمر.1)



 ( صدره:2)
 ويشربن من ابرد قد علمن:
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ا يـُْعِطُن من يرجو العلل1)*( عافتا املَاء فلم يـُْعِطْنهما )  ( * إمنَّ
 شئ عفن بني العفونة. وقد َعِفَن احلبل ابلكسر َعَفناً: بلى من املاء. ]عفن[

َمن، واجلمع ُعَكٌن وأْعكاٌن. وتـََعكََّن البطن، إذا صار ذا عكن. الُعْكَنُة: الَطيُّ الذي يف البطن من السِ  عكن[]
 ( :2ونعم عكنان، ابلتحريك، أي كثرية، وقد يسكن. قال )

 وصبح املاء بورد عكنان
. يقال: علن ) ]علن[  ( االمر يعلن علوان.3الَعالنَيُة: خالف السر 

_________ 
 أصحاب العلل( يف اللسان:...... فلم نعطنهما * إمنا يعطن 1)
 ( يف اللسان: قال أبو خنيلة السعدى: هل ابللوى من عكر عكنان * أم هل ترى ابحلل من أظعان2)
 ( يف القاموس: علن االمر كنصر، وضرب وكرم وفرح، علنا وعالنية.3)
 (6 -صحاح  - 273)
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علنا، حكاه ابن السكيت. وأعلنته أان، إذا أظهرته. والِعالُن: املُعالََنُة. ورجل علنة:  وعلن االمر ابلكسر يعلن
 لكتاب، إذا عنونته.يبوح بسره. وعلوان الكتاب. عنوانه. وقد علونت ا

 الَعْلَجُن: الناقة املكتنزة اللحم، ويقال نونه زائدة. والعلجن: املرأة املاجنة. ]علجن[
( : أقام به. وعمان خمفف: بلد، وأما الذى ابلشأم فهو عمان، ابلفتح والتشديد. 1َعَمَن ابملكان ) ]عمن[

 وأْعَمَن الرجل: صار إىل َعمَّاَن.
( َعَنناً، أي عرض واعرتض. يقال: ال أفعُله ما عنَّ يف السماء جنم، أي ما 2ِعنُّ ويـَُعنُّ )َعنَّ يل كذا يَ  ]عنن[
 عرض.

_________ 



 ع: أقام.( عمن ابملكان كضرب ومس1)
 ( عن يعن ويعن، عنا، وعننا، وعنوان، إذا ظهر أمامك، واعرتض.2)
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امرأة )*( ورجل معن: عريض، وامرأة ِمَعنٌَّة. وامِلَعنُّ أيضاً: اخلطيب. ورجٌل عن نٌي: ال يريد النساء، بنيِ  العنِ يِنيَّة. و 
ل خريج. وعني الرجل عن أمرأته، إذا حكم القاضي عليه ِعنِ يَنٌة: ال تشتهي الرجال. وهو فعيل مبعىن مفعول، مث

بذلك أو ُمِنع عنها ابلسحر، واالسم منه الُعنَُّة. والُعنَُّة أيضاً: حظريٌة من خشب جتعل لالبل. قال االعشى: 
عانَُّة، لعنن والعنان للفرس، واجلمع األِعنَُّة. والِعناُن أيضاً: املُ ترى اللحم من ذابل قد ذوى * ورطب يرفع فوق ا

وهي املعارضة. وِعناان املْت: َحْباله. ويقال للرجل: إنَّه طِرُف الِعناِن، إذا كان خفيفاً. وِشركة العنان: أن يشرتكا 
نابغة اجلعدي: وشارَكنا يف شئ خاص دون سائر أمواهلما، كأنه عن هلما شئ فاشرتايه مشرتكني فيه. قال ال

  الِعناِن مبا ولدْت نساُء بين هالٍل * وما ولدْت نساُء بىن أابنقريشاً يف تُقاها * ويف أحساهبا ِشْركَ 
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وعناانك أن تفعل كذا، على وزن قصاراك، أي جهدك وغايتك، كأنه من املُعانَِّة من َعنَّ يَِعنُّ، أي اعرتض. 
ُتُه م: جعلُت له ِعناانً. والتَـْعنوَعنَـْنُت الفرَس: حبسته بِعنانِِه. وأْعنَـْنُت اللجا نُي مثله. وَعنَـْنُت الكتاب. وأْعنَـنـْ

لكذا، أي عر ضته له وصرفته إليه. وُعنواُن الكتاب ابلضم، هي اللغة الفصيحة. وقال أنس بن َضب  بن معاوية 
 ( :1بن كالب، وهو جاهليٌّ )

َوْنُت الكتا ( * وقد يكسر، فيقال ِعْنوانٌ 2ِلَمْن طََلٌل كعنوان الِكتاب ) ب ُأَعْنِونُُه. وَعنـ ْنُت الكتاب وِعْنياٌن. وَعنـْ
 وعنيته أيضا، أبدلوا من إحدى النوانت ايء. واالعتنان: االعرتاض. والعنون من الدواب: املتقد مة يف السري.

_________ 
 ( يف اللسان أنه أبو داود الرواسى.1)
 ( عجزه:2)

 ببطن أواق أو قرن الذهاب:
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َة، أي خاص ًة من بني أصحابه. ورأيته َعنْيَ ُعنََّة، أي الساعَة من غري أن طلبُته. )*( وقوهلم: أعطيته َعنْيَ ُعنَّ 
رضت لشئ ال أعرفه. والعنان ابلفتح: السيحاب، الواحدة عنانة، والعانة وأْعنَـْنُت بُعنٍَّة ما أدري ما هي؟ أي تع

قال يونس: " ليس ملنقوص البيان  أيضا. وأْعناُن السماء: صفائحها وما اعرتض من أقطارها كأنه مجع َعَنٍن.
هلمزة عينا، هباء، ولو حك بيافوخة أعنان السماء ". والعامة تقول: عنان السماء. والعنعنة يف متيم: أن جتعل ا

تقول عن يف موضع أن. قال ذو الرمة: أعن ترمست من َخْرقَاء منزلًة * ماُء الَصبابة من عينيك مسجوم وأما 
ما عدا الشئ. تقول: رميت عن القوس، ألنَّه هبا قذَف سهَمه عنها وعداها. وأطعمه َعْن )َعْن( خمف فًة فمعناها 

وقد جاوزَه. وتقع )ِمْن( موقعها، إال أن َعْن قد تكون امساً يدخل جوع، ألنه جعل اجلوع منصرفاً به اتركاً له 
 مى:عليه حرف جر، ألنك تقول: جئت من َعْن ميينه، أي من انحية ميينه. قال القطا
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ا بنيْت ملضارعتها للحرف. وقد توضع 1فقلت للرَْكِب َلمَّا أْن َعال هِبُم * من َعْن ميني احلبَـيَّا نظرٌة ) ( قبل وإمنَّ
 باد:َعْن موضع بـَْعُد كما قال احلارث بن عُ 

 ( * أي بعد حيال. وقال امرؤ القيس:2َلِقَحْت حرُب واِئٍل عن ِحياِل )
َتِطْق عن تـََفضُّل ) نـَُؤوُم الُضحى مل ا وضعْت موضع على، كما قال )3تـَنـْ ( : الِه ابُن َعمِ َك ال أْفَضْلَت 4( * ورمبَّ

 يف َحَسٍب * َعينِ  وال أنت ديىن فتخزوىن
 سنِ ها من كل شئ، واجلمع عون. ويف املثل: " ال تـَُعلَُّم الَعواُن اخلمرة ".الَعواُن: الَنَصُف يف  ]عون[

_________ 
 حلبيا: اسم مكان. ونظرة قبل: إذ مل يتقدمها نظر. ومنه: رأينا اهلالل قـََباًل، إذا مل يكن رئى قبل ذلك.( ا1)
 ( صدره:2)

 قراب مربط النعامة مىن
 ( صدره:3)

 اوتضحى فتيت املسك فوق فراشه
 ( ذو االصبع العدواين، من قصيدة مشهورة يف املفضليات.4)
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رأة تـَْعويناً، وعاَنْت َتعوُن َعْوانً. والَعواُن من احلروب: اليت قوِتل فيها مرًة بعد مر ة، )*( وتقول منه: عونت امل
م جعلوا األوىل ِبْكرًا. وبقرٌة عواٌن: ال فاِرٌض ُمِسنٌَّة وال بكٌر صغريٌة، بني ذلك. والَعْوُن: الظهرية على األمر، كأ هنَّ

: ما عندك معونٌة، وال َمعانٌة، وال َعْوٌن. قال الكسائي: املعون: املعونة. واجلمع األْعواُن. واملَعونُة: اإلعانُة. يقال
ال إن ال إن لزمته * على كثرة الواشني أي معون يقول: نعم العون قولك )ال( يف رد قال مجيل: بثني الزمى 

( . 1 مكرم )الوشاة وإن كثروا. وقال الفراء: هو مجع معونة، وليس يف الكالم مفعل بواحدة، وقد فسرانه يف
 وتقول: ما أخالىن فالٌن من َمعاِونِِه، وهو مجع معونة.

_________ 
 عل للمذكر إال حرفان اندران ال يقاس عليهما: مكرم، ومعون.( ومل جيئ على مف1)

(6/2168) 

 

 وال تُِعْن َعلي ". ورجل معوان: كثري املعونة للناس. واستَـَعْنُت بفالٍن فأعاَنين وعاَوَنين. ويف الدعاء: " َربِ  أِعينِ  
. واعتونوا مثله، وإمنا صحت الواو لصحتها يف تعاونوا ; الن معنامها وتعاوَن القوم، إذا أعان بعضهم بعضا

واحد فنب عليه، ولوال ذلك العتلت. واملتعاونة من النساء: الىت طعنت يف السن  وال تكون إال مع كثرة اللحم. 
حلق عانته. وعانة: قرية ، واجلمع عوٌن. والعانَُة: شعر الرََكِب. واْسَتعاَن فالن: والعانَُة: القطيع من مُحُر الوحش

 ( :1على الفرات تنسب إليها اخلمر، فيقال عانية. قال زهري )
 (2من مخر عانة ملا يعد أن عتقا )

_________ 
ينصاع الفرات هلا  ( قوله قال زهري، كتب مصحح املطبوعة االوىل: يف نسخة: قال االخطل: من مخر عانة1)

 * يف جدول صخب اآلذى مرار
 ( صدره:2)

 ريقتها بعد الكرى اغتبقت:كأن 
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 )*( ورمبا قالوا عاانت، كما قالوا عرفة وعرفات. والقول يف صرف عاانت كالقو يف عرفات وأذرعات.
غة أهل احلجاز، وأما أهل جند فيسموهنا َلَبَة يف لالعاِهُن: واحد العواهن، وهي الَسَعفاُت اللوايت يلني القِ  ]عهن[

اخلوايف. ومنه مسِ ي جوارح اإلنسان َعواهَن. والَعواِهُن: عروٌق يف رحم الناقة، وقد َعَهَنْت َعواِهُن النخل تـَْعَهُن 
ْهُن: ابلضم، أي يبسْت. ورمى فالٌن ابلكالم على َعواِهِنِه، إذا مل يباِل أصاب أم أخطأ. أبو عبيدة: العِ 

، والقطعة منه ِعْهَنٌة، واجلمع ُعهوٌن. وفالن ِعْهُن ماٍل، إذا كان حسن القيام عليه. وأعطاه من عاِهِن الصوف
: دايُر ابنِة الَضْمِريِ  إذ َحْبُل ُحب ها * متنٌي  مالِه وآِهِنِه، أي من ِتالِدِه. والعاِهُن: احلاضر املقيم الثابت. قال كثري 

 ابملكان: أقام به.ُن وَعَهَن وإْذ معروفها لك عاهِ 
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 ( :1العني: حاسة الرؤية، وهى مؤنَّثة، واجلمع أْعنُيٌ وُعيوٌن وأْعياٌن. قال يزيد ) ]عني[
َنة، ومنه قيل: " ذو العيينتني " للجاسوس. وال تقل: " ذو  (2دالص كأعيان اجلراد املنظم ) * وتصغريها ُعيَـيـْ
وَعنْيُ الركبة. ولكلِ  ركبة عينان، ومها نقراتن يف مقد مها عند الساق. والَعنْيُ:  الُعوينتني ". والَعنْيُ: َعنْيُ املاء،

. وال َعنْيُ: الديدابن، واجلاسوس. ولقيته َعنْيَ ُعنٍَّة، إذا رأيته َعنْيُ الشمس. والَعنْيُ: الدينار. والَعنْيُ: املاُل الناضُّ
دته جبد  ويقني. قال امرؤ القيس: أْبِلغا عينِ  الُشَوْيِعَر أين ِ * َعْمُد ِعياانً ومل يـََرَك. وفعلت ذلك عمد َعنْي، إذا تعمَّ 

: وإن تُك َخْيلي قد ُأصيَب َعنْيٍ قلَّْدهُتُنَّ َحرميا وكذلك: فعلته عمدًا على عنٍي. قال ُخفاف ابن  ندبة السَلميُّ
 َصميُمها * فَعْمدًا على عني تيممت مالكا

_________ 
 ان.( يزيد بن عبد املد1)
 ( صدره:2)

 ولكنىن أغدو على مفاضة:
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)*( ولقيته أوَّل َعنْيٍ، وأوَّل عائَنٍة، وأدىن عائنة، أي قبل كل شئ. وعني الشئ: خياره. وعني الشئ: نفسه. 
. و " ال ( 1ْيناً، وهو هو بعيِنِه، وال أخذ إال درمهي بعْيِنِه. ويف املثل: " إن اجلواد عينه فراره " )يقال: هو هو عَ 

أطلب أثرًا بعد َعنْي " أي بعد ُمعاينة. وعائَنُة بين فالٍن: أمواهلم ورعياهنم. وما هبا عائن، وكذلك ما هبا عنٌي، أي 



لعني: ما عن ميني قبلة العراق. يقال: نشأت السحابة من قبل أحد. وبلٌد قليُل العنِي، أي قليل الناس. وا
ال: لقيته أوَّل عني، أي أول شئ. وأسود العني: جبل. وقال الفرزدق: إذا العني. والعني: مطر أايم ال يقلع. ويق

 زال عنكم أسود العني كنتم * كراما وأنتم ما أقام االمث ورأس عني: بلدة.
_________ 

 ، وفراره، إذا رأيته تفرست فيه اجلودة من غري أن تفره عن عدو أو غري ذلك.( فراره، وفراره1)
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ر: جنٌس من العنب يكون ابلشام. وأْعياُن القوم: َسراهتم وأشرافهم. واألْعياُن: األخوة بنو أٍب وعيون البق
واحٍد وأمٍ  واحدة. وهذه األخوَّة تسمَّى املُعاينة. ويف احلديث " أْعياُن بين األم  يتوارثون، دون بين الَعالَِّت ". 

ُنَك أكرب من أَمِدَك " يعين شاهدك ومنظرك  ل احلجَّاجويف امليزان عنٌي، إذا مل يكن مستوايً. وقو  للحسن: " َلَعيـْ
أكرب من ِسن ك. والعني: حرف من حروف املعجم. ويقال: هو عبُد عنٍي، أي هو كالعبد لك ما دمت تراه، 

ُبُه فظَنوُن ويقال: أ ين، يف نت على َعيْ فإذا غبت فال. قال: ومن هو عبُد الَعنْيِ إمَّا ِلقاؤُه * فُحْلٌو وإمَّا َغيـْ
اإلكرام واحلفظ مجيعاً. قال هللا تعاىل: )ولُتْصَنَع على َعْيين( . ويقال: ابجللد َعنْيٌ، وهي دوائر رقيقة، وذلك 

 ( َعنيِ ٌ وُمتَـَعنيِ ٌ. قال رؤبة1عيب فيه. تقول منه تَعنيََّ اجللُد، وِسقاٌء )
_________ 

 سال ماؤه، أو جديد.، ومتعني: ( يف القاموس: وسقاء عني ككيس وتفتح ايؤه1)
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( * وتـََعنيََّ الرجل املاَل، إذا أصابه بَعنْي. وتـََعنيََّ عليه الشئ: لزمه بعينه: 1)*( * ما ابل عيىن كالَشعيِب الَعنيِ ِ )
ان، وَن. واملاء معنٌي وَمْعيوٌن، وأْعيَـْنُت املاء مثله. وعان الدمع واملاء عيناوحفرت حىت ِعْنُت، أي بلغت الُعي

ابلتحريك، أي سال. وشرَب من عائِن، أي من ماء سائل. وِعْنُت الرجل: أصبته بعيىن، فأان عائٌن، وهو َمعنٌي 
نَك سيِ دًا * وإخال أنَّك ( يف التمام: قد كان قومك حْيَسبو 2على النقص وَمْعيوٌن على التمام، قال الشاعر )

ْنُت الِقربة، إذا صببت فيها ماًء لتنتفخ عيوُن اخلرز فتنسد . سيِ ٌد معيون وتعيني الشئ: ختصيصه من اجلملة. وَعيـَّ 
ُ: الثور الوحشي. قال جابر بن  قال جرير: بلى فاْرَفضَّ دمعك غرَي نـَْزٍر * كما َعيـَّْنَت ابلَسَرِب الِطبااب واملَُعنيَّ

 حريش



_________ 
 ( بعده: وبعض أعراض الشجون الشجن * دار كرقم الكاتب املرقن1)
 هو عباس بن مرداس.( 2)
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ومعينا حيوى الصوار كأنه * متخمط قطم إذا ما بربرا وَعيـَّْنُت اللؤلؤة: ثقبتها. وَعيـَّْنُت فالاًن: أخربت مبساويه يف 
عينك. وابْنا ِعياٍن: خطَّان خُيطَّان يف األرض يُزجر هبما الطري. وإذا ُعلم وجهه. وعايـَْنُت الشئ عياان، إذا رأيته ب

ن القامر يفوز ِقْدُحُه قيل: " جرى ابْنا ِعيان ". والِعياُن: حديدة تكون يف متاع الفدَّان، واجلمع عني، وهو أ
 ( :1)فعل فنقلوا الن الياء أخف من الواو. والعني، ابلتحريك: أهل الدار. وقال الراجز 

( : إذا رآين واحدًا أو 3عة. وقال جندل )( * وجاء فالن يف َعنَي، أي يف مجا2تشرُب ما يف َوْطِبها قبل الَعنَيْ )
 (4يف عني * يعرفين أطرق إطراق الطحن )

_________ 
 ( أبو النجم1)
 ( بعده:2)

 تعارض الكلب إذا الكلب رشن
 ( ابن املثىن.3)
 ل مثل العظاءة.( الطحن: دويبة تكون يف الرم4)
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نٌي، وأصله فـُْعٌل ابلضم، ومنه قيل لبقر الوحش عنٌي. والثور )*( ورجل أعني واسع العني بنيِ  الَعنَيِ، واجلمع ع
لَسَلُف. واْعتاَن الرجل، إذا اشرتى الشئ بنسيئة. وعيَنُة املال أيضاً: أْعنَيُ، والبقرة َعْيناُء. والعينُة ابلكسر: ا

ن الشئ، إذا أخذ عينه وخياره. ِخياره: مثل العيَمِة. وهذا ثوُب ِعيَنٍة، إذا كان حَسناً يف َمرآة الَعنْيِ. واعتان فال
ا قالوا: عاَن علينا فالن يَ  عنُي ِعيانًَة، أي صار هلم َعْيناً. ويقال: واعتان فالن، أي صاَر َعْيناً، أي ربيئة. ورمبَّ

 اذهْب فاْعَْتْ يل منزال، أي ارتده.
 فصل الغني



( يف البيع ابلفتح، أي خدعته، وقد 1ل غبنته )الَغنْبُ ابلتسكني يف البيع، والَغنَبُ ابلتحريك يف الرأي. يقا ]غنب[
، أي ضعيف الرأي، وفيه غبانة. وقد ذكران إعرابه يف ُغنِبَ فهو َمْغبوٌن. وَغنِبَ رأيه ابلكسر إذا نقصه فهو َغبنيٌ 

 سفه يسفه.
_________ 

 ( غنب يف البيع من ابب ضرب، وغنب فهو مغبون، وغنب رأيه من ابب طرب فهو غبني.1)

(6/2172) 

 

والغبينة من الغنب، كالشتيمة من الشتم. والَتغاُبُن: أن يـَْغنِبَ القوم بعضهم بعضاً، ومنه قيل يوم الَتغاُبِن ليوم 
 مة، ألن أهل اجلنَّة يـَْغِبنون أهل النار. واملَغاِبُن: األرفاغ. وَغبَـْنُت الثوَب والطعاَم، مثل خبنت، وقد ذكر.القيا

طال ومت . قال حسَّان: وقامْت ُترائِيَك ُمْغَدْوِدانً * إذا ما تـَُنوُء به آَدها واْغَدْوَدَن  اْغَدْوَدَن الشعر، إذا ]غدن[
 ىل السواد من شدَّة ريه. والشباب الغداىن: الغض. قال رؤبة:النبُت، إذا اخضرَّ يضرُب إ
 ( *1بعد غداىن الشباب االبله )

_________ 
الد اجلبني االجله وىف التهذيب: قال عمر بن. وىف التكملة: ( قبله: ملا رأتىن خلق املموه * براق أص1)

الذى أنشده االصمعي فيما حكاه عنه وللقالخ أرجوزة على هذه القافية، ومل أجد ما ذكره اجلوهرى فيها. و 
 ابن جىن:

 أمحر مل يعرف ببؤس مذ مهن:
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عسة على غدن وغدانة: من البطن * ومل تصبه ن )*( والغدن: االسرتخاء والفرتة. قال القالخ: ومل تضع أوالدها
 حى من يربوع. قال االخطل: واذكر غدانة عداان مزمنة * من احلبلق تبىن حوهلا الصري

( : الطني الذي حيمله السيل فيبقى على وجه األرض، رطباً أو ايبساً، وكذلك 1الِغْرَيُن مثال الِدرَهم ) ]غرن[
 ( .2: الذكر من العقبان )الِغْرَيُل وهو مبدٌل منه. والغرن

( * 3الُغَسُن: ُخَصل الشعر من العرف والناصية والذوائب. قال االعشى: غدا بتليل كجزع اخلضا ) ]غسن[
 (4لقذال طويل الغسن الواحدة غسنة وغسناة. قال )ب حر ا



_________ 
 ( يف القاموس: الغرين كصرمي وحذمي.1)
 ( وأنشد يف اللسان:2)

 وعرن * والسهوم: االنثى منها.لقد عجبت من سهوم 
 ( قال ابن برى: اخلضاب مجع خضبة وهى الدقلة من النخل.3)
 ( محيد االرقط.4)
 (6 -صحاح  - 274)
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بينا الفىت خيبط يف غسناته * إذ صعد الدهر إىل عفراته * فاجتاحها بشفريت مرباته هكذا يرويه ابن كيسان. 
إن جعلته فـَْيعااًل فهو من هذا الباب. وغسان: اسم ماء نزل عليه قوم من والغيسان: جدة الشباب ونعمته، 

 قبيلة. االزد فنسبوا إليه، منهم بنو جفنة رهط امللوك. ويقال: غسان اسم
( ، أي 1الُغْصُن: ُغْصُن الشجر، واجلمع االغصان والغصون والغصنة، مثل قرط وقرطة. وغصنته ) ]غصن[

 ( .2) قطعته. وأبو الغصن: كنية جحا
 ( الرجل َغْضناً: حبسته. يقال: ما َغَضَنَك عنَّا، أي ما عاقك عنا.3َغَضْنت ) ]غضن[

_________ 
 من ابب ضرب. ( غصن الغصن يغصنه: مده إليه،1)
 ( دجني بن اثبت بن اثبت، وليس جبحا كما تومهه اجلوهرى أو هو كنيته. قاموس.2)
 ( غصن يغصن ويغصن، من ابب ضرب ونصر.3)
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ُته فتَـَغضََّن. والتَـْغضنُي أيضاً: الرجاع.  )*( وأغضنت السماء: داَم مطُرها. والتَـْغضنُي: الَتشنيُج ; يقال: َغضَّنـْ
والَغْضُن والَغَضُن: واحد الُغضوِن، وهي مكاسر اجللد والدرع وغريمها. واملُغاَضَنُة: ُمكاسرة العينني. وَغَضُن 

 ر إذا ألبس اجلدريُّ جلده: أصبح جلده َغْضَنًة واحدة. وقد يقال ابلباء.للمجدو  العني: جلدهتا الظاهرة. ويقال
َغَمْنُت اجللد أْغُمُنُه ابلضم، أي َغَمْمُتُه ليتفسَّخ عنه صوفه، فهو َغمنٌي وَغميٌل. وكذلك التمر إذا  ]غمن[



 فعلت به ذلك ليدرك.
( أَغنُّ. وواٍد أَغنُّ، 1بل خياشيمه. يقال: ظيٌب )م من قِ الغُنَُّة: صوٌت يف اخليشوم. واألَغنُّ: الذي يتكل ]غنن[

ُن، ويف أصواهتا ُغنٌَّة. ومنه قيل للقرية الكثرية األهل والعشب:  أي كثري العشب، ألنَّه إذا كان كذلك أِلفه الِذابَّ
 َغنَّاُء.

_________ 
 ( يف املخطوطات: طري أغن. أما يف اللسان فكما هنا.1)
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ُن إال يف واٍد خمصُب معشٍب. وأَغنَّ  وأمَّا ِن، وال يكون الِذابَّ قوهلم: واٍد ُمِغنٌّ، فهو الذي صار فيه صوت الِذابَّ
 السقاُء، إذا امتأل. وأَغنَّ الوادي، فهو مغن.

قال يصف ْيِم. الَغنْيُ: العطش، تقول منه: ِغْنُت أغنُي. وغاَنِت اإلبل، مثل غاَمْت. والَغنْيُ: لغٌة يف الغَ  ]غني[
( وغنَي على كذا، أي ُغطِ َي عليه. 3( يف يوم غني )2( : كأىن بني خافيىت عقاب * أصاب محامة )1فرسا )

ومنه احلديث: " إنه لَُيغاُن على قليب ". وأغاَن الَغنْيُ السماء، أي ألبسها. قال رؤبة: أمسى بالل كالربيع 
 ( مغني4املدجن * أمطرىف أكناف غيم )

_________ 
 وهو رجل من بىن تغلب.( 1)
 ( ويروى: تريد محامة يف يوم غيم.2)
( قبله: فداء خاليت وفدى صديقى * وأهلي كلهم اليب قعني فأنت حبوتىن بعنان طرف * شديد الشد ذى 3)

 بذل وصون
 ( يف اللسان: " غني مغني ".4)
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لكسر: ما سال من اجليفة. وغاَنْت )*( فأخرجه على االصل. والغني: حرف من حروف املعجم. والغينة اب
نفسه َتغنُي: َغَثْت. أبو عبيدة: األْغنَيُ: األخضر إىل السواد. وشجرٌة َغْيناُء، أي خضراء كثرية الورق ملتف ة 

َنُة: األشجار امللتفة بال ماء، األغصان، واجلمع ِغنيٌ  َنُة: الَشجراء مثل الَغْيَضِة. قال أبو العميثل: الَغيـْ . والَغيـْ



 ذا كانت مباء فهي َغْيَضٌة.فإ
 فصل الفاء

َنُة: االمتحان واالختبار. تقول: فـَتَـْنُت الذهَب، إذا أدخلَته النار لتنظر ما جودته. وديناٌر َمْفتوٌن.  ]فْت[ الِفتـْ
ؤمن عاىل: )إنَّ الذين فـََتنوا املؤمنني( . ويسمَّى الصائُغ الفتَّان، وكذلك الشيطان. ويف احلديث: " املقال هللا ت

أخو املؤمن يسعهما املاء والشجر ويتعاوانن على الفتان " يروى بفتح الفاء وضمها، فمن رواه ابلفتح فهو 
 ق. قال هللا تعاىل: )يوم هم على الناِر يـُْفَتنوَن( .واحد، ومن رواه ابلضم فهو مجع. وقال اخلليل: الَفْْتُ: اإلحرا
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َحرَِّة فَتنٌي، كأنَّ حجارهتا حَمَْرقٌة. وافْـَتَْتَ الرجل وُفْتَ، فهو َمْفتوٌن، إذا وورق فتنب، أي فضة حمرقة. ويقال لل
َنٌة فذهب ماله أو عقله، وكلك إذا اْخُترِبَ. قال تعاىل:  )وفـَتَـنَّاَك فُتوانً( . والفتون أيضا: االفتتان، أصابته ِفتـْ

. قال الشاعر: رخيُم الكالم قطيُع القيا * ِم أمسى يتعدى وال يتعدَّى، ومنه قوهلم: قلٌب فاِتٌن، أي ُمْفُتْتٌ 
تَـنَـْتُه املرأة، إذا دهلته، وافتتنته أيضا. وأنشد أبو عبيدة ألعشى مهدان: لئن فتنتىن فهى  فؤادي هبا فاتِنا وفـَ

: أفـَتَـْنَت ابأللف. والفاِتُن: املُِضلُّ 1ابالمس أفتنت * سعيد فأمسى قد قال كلَّ مسلِم )  عن ( وأنكر األصمعي 
احلق. قال الفراء: أهل احلجاز يقولون: ما أنتم عليه بفاتِننَي، وأهل جند يقولون: مبفتنني من أفتنت. وأما قوله 

 تعاىل: )أبيكم املفتون(
_________ 

 ده: وألقى مصابيح القراءة واشرتى * وصال الغواىن ابلكتاب املتمم( بع1)
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له تعاىل: )كفى ابهلل شهيدا( . واملفتون: الفتنة، وهو مصدر كاملعقول )*( فالباء زائدة، كما زيدت يف قو 
وما قبله خربه، كقوهلم واجمللود واحمللو. ويكون أيكم مبتدأ واملفتون خربه. وقال املازىن: املفتون رفع ابالبتداء 
ي مفتوٌن جدًّا. والفتان مبن مرورك وعلى أيهم نزولك؟ الن االول يف معىن الظرف. وفتنته تفتينا فهو ُمَفْتٌَّ، أ

 بكسر الفاء: غشاء للرحل من أدم. قال لبيد: فثنيت كفى والفتان ومنرقى * ومكاهنن الكور والنسعان
 الفيجن: السذاب. ]فجن[
اُن: آلة الَثورين للحرث، وهو فعَّال ابلتشديد. وقال أبو عمرو: هي البقرة اليت  الَفَدُن: ]فدن[ القصُر. والَفدَّ



 مع الَفداديُن خُمَفٌَّف.حتُرث، واجل
 (1الفرن: الذى خيبز عليه الفرىن، وهو خبز غليظ نسب إىل موضعه، وهو غري التنور. قال اهلذىل ) ]فرن[

_________ 
 ( أبو خراش.1)
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نقاتل جوعهم مبكلالت * من الفرىن يرعبها اجلميل ويروى: " نقابل " ابلباء. وىف كالم بعض العرب: " فإذا 
 مثل الفرنية احلمراء ".هي 

امرأة. والعرب تسمى االمة فرتنا. وفرتنا أيضا: قصر مبرو الروذ، كان أبو خازم قد  فرتنا: مقصور: اسم ]فرتن[
 حاصر فيه زهري بن ذؤيب العدوى الذى يقال له: هزار مرد.

 الِفْرَجْون: امِلَحسَّة. وقد فـَْرَجْنُت الدابة، أي حسستها. ]فرجن[
اب ة، ورمبَّ الِفرْ  ]فرسن[ ا استعري يف الشاة. قال ابن السراج: النون زائدة الهنا ِسُن من البعري، مبنزلة احلافر من الد 

 من فرست. وقد ذكر.
 فرعون: لقب الوليد بن مصعب ملك مصر. وكل عات متمرد فرعون. ]فرعن[
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 ر. وىف احلديث: " أخذان فرعون هذه االمة ".والعتاة: الفراعنة. وقد تفرعن، وهو ذو فـَْرَعَنٍة، أي دهاٍء ونك
ْطَنُة كالفهم. تقول: َفطَْنُت للشئ ابلفتح. ورجل فطن وفطن، وقد َفِطَن ابلكسر ِفْطَنًة وَفطانًَة الفِ  ]فطن[

 وفطانية. واملفاطنة: مفاعلة منه.
ُم على ما فات. ]فكن[  التَـَفكُُّن: التندُّ
طرقه. ورجٌل األنواع. واألفاننُي: األساليُب، وهي أجناس الكالم و  ( : واحد الفنون، وهي1الَفنُّ ) ]فنن[

 ُمتَـَفنِ ٌن، أي ذو فنوٍن. واْفَْتَّ الرجل يف حديثه ويف خطبته، إذا جاء ابالفانني، وهو مثل اشتق. قال أبو ذؤيب:
_________ 

 ( كذا وردت هذه املادة متقدمة على اتليتها.1)
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ول: فـَنَـْنُت اإلبل، أي طردهتا. ( أبد والفن: الطرد. تق1د انجية * مثل اهلراوة بكرا ثنيها )فافْت بعد متام الور 
قال االعشى: والبيُض قد َعَنَسْت وطال ِجراُؤها * ونشأن يف فن وىف أذواد وقد فسرانه يف ابب السني. والفنن 

 مجعه أفنان، مث أفانني، وهى االغصان. وقال الراجز يصف رحى:
 ضاً على غري قياس. وقول الراجز:من أفانني الشجر * وشجرة فناء، أي ذات أفناٍن، وفـَْنواُء أيهلا زمام 

( * أي أمرا عجبا. ويقال عناء، أي آخذ عليها ابلعناء حىت هتب ىل مهرها. والتفنني: 2الجعلن البنة عثم فنا )
. ورجٌل ِمَفنٌّ: أييت ابلعجائب، وامرأة التخليط. يقال: ثوٌب فيه تـَْفننٌي، إذا كانت فيه طرائُق ليست من جنسه

 مفنة.
_________ 

 ( يف اللسان: " ثنيا بكرها أبد ".1)
 ( بعده:2)

 حىت يكون مهرها دهدان:
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 ( : احلمار الوحشى الذى أييت بفنون من العدو.1)*( والفنان يف شعر االعشى )
دَّث عنه، خاصٌّ غالٌب. ويقال يف النداء: ايفل فتحذف ابن السراج: فالٌن كنايٌة عن اسٍم مسِ ي به احمل []فلن

منه األلف والنون لغري ترخيم، ولو كان ترخيماً لقالوا اي ُفال. ورمبا جاء ذلك يف غري النداء ضرورة. قال أبو 
 النجم:

صوات، ومعناه أمسك فالان عن فالن. ويقال يف غري ( * واللجة: كثرة اال2يف جلة أمسك فالان عن فل )
 لناس: الُفالُن والفالنة، اباللف والالم.ا

 الفيلكون: الربدى، وهو فيعلول. ]فلكن[
_________ 

( قال ابن برى: وبيت االعشى الذى أشار إليه هو قوله: وإن يك تقريب من الشد غاهلا * مبيعة فنان 1)
 االجارى جمذم



 ( قبله:2)
 الشيب وملا تقتل:تدافع 
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َنِة، أي احلني بعد احلني. وإن شئت حذفت األلف لساعات. يقال: لقيته االَفْيناُت: ا ]فني[ ْنَة بعد الَفيـْ لَفيـْ
ْيناُن الَشَعِر، أي حسن الشعر طويله،  َنًة، كما قالوا: لقيته الندرى، وىف ندرى. ورجٌل فـَ يـْ والالم فقلت لقيته فـَ

 وهو فعالن.
 فصل القاف

ٌة. ويقال هو فـَعَّاٌل. والوجه أن يكون َفعالَن، كما محاُر قـَبَّاَن: دويـْبَّ ( يف األرض قُبوانً: ذهب. و 1َقنَبَ ) ]قنب[
ذكرانه يف الباء. والَقبَّاُن: الِقسطاُس، معرٌَّب. وفالٌن قـَبَّاٌن على فالٍن، أي أمنٌي عليه. وأقبأن: تقبض، مثل 

 اكبأن.
قَتنٌي أيضاً. ويسمَّى القراد قتينا فهو قَتنٌي. وامرأٌة  (2َقُْتَ الرجل ابلضم يـَْقُْتُ قَتانًَة: صار قليل الطُْعِم ) ]قْت[

 لقلة دمه. قال الشماخ
_________ 

 ( قنب يقنب من ابب جلس.1)
 ( الطعم، ابلضم، أي الطعام.2)
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 وقد عرقت مغابنها وجادت * بدرهتا قرى حجن قتني)*( 
. وقال ابن األعرايب: حىتَّ تـََقْحَزَن، أي حىتَّ وقع. أبو زيد: يقال: ضربه فـََقْحَزنَُه ابلزاي، أي صرعه ]قحزن[

 قال النضر: الَقْحَزنَُة: اهلراوة. وأنشد: جلدت جعار عند ابب وجارها * بقحزنىت عن جنبها جلدات
ُن للَثور وغريه. والَقْرُن: اخلصلة من الشعر، ومنه قول أىب سفيان: " يف الروم ذات القرون "، قال الَقرْ  ]قرن[

( ، أي ضفرياتن قال 1ي: أراد قرون شعورهم، وكانوا يطولون ذلك فعرفوا به. ويقال: للمرأة قرانن )االصمع
اد: اي بىن الىت شاب قرانها، االسدي: كذبتم وبيت هللا ال تنكحوهنا * بىن شاب قرانها تصر وحتلب أر 

 فأضمره.



_________ 
 ( ويقال: للرجل قرانن، هكذا يف املخطوطات واللسان.1)
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وذو القرنني لقب إسكندر الرومي. وكان يقال للمنذر بن ماء السماء: ذو القرنني، لضفريتني كان يضفرمها يف 
قرىن رأسه فريسلهما. والقرن: جبيل صغري منفرد. والَقرُن: َحْلَبٌة من َعَرٍق، واجلمع الُقروُن. وأنشد األصمعي: 

 على سنابكها الُقروُن يقال: حلبنا الفرَس قـَْرانً أو قـَْرَننْيِ، أي عر قناه. ( * ُتَسنُّ 1ِل كلِ  يوٍم )ُتَضمَُّر ابألصائِ 
. والَقْرُن  والَقْرُن: مثانون سنة، ويقال ثالثون سنة. والَقْرُن: ِمثلك يف الِسن . تقول: هو على قـَْرين، أي على سين 

وُخلِ ْفَت يف قـَْرِن فأنت غريُب والَقْرُن لَقْرُن الذي أنت فيهم * من الناس. أهل زماٍن واحٍد. قال: إذا ذهب ا
أيضاً: الَعَفَلُة الصغرية، عن االصمعي. واختصم إىل شريح يف جارية هبا قرن فقال: أقعدوها فإن أصاب االرض 

 فهو عيب، وإن مل يصب االرض فليس بعيب.
_________ 

 ( يروى: " نعودها الطراد فكل يوم ".1)
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ُن اهلودج. قال حاجٌب املازين : َصحا قليب وأْقَصَر غري أين  * أَهشُّ إذا مررُت على احلُموِل )*( والَقْرُن: قـَرْ 
نْيِ ألنَّه دعا َكَسْوَن الفارسيََّة كلَّ قـَْرٍن * وزَيَّنَّ األشلََّة ابلُسدوِل والَقْرُن: جانب الرأس. ويقال: منه مس ي ذو الَقْرنَ 

ْرنـَْيِه. والَقْرانِن: مناراتن تُبَنيان على رأس البئر ويوضع فوقهما خشبٌة فتعلَّق قومه إىل هللا تعاىل فضربوه على قَـ 
البكرة فيها. وقـَْرُن الشمس: أعالها، وأَول ما يبدو منها يف الطلوع. والقرن ابلتحريك: اجلعبة. قال االصمعي: 

ريش فال يفسد. قال: اي ابن كون مشقوقة مث خترز. وإمنا تشق حىت تصل الريح إىل الالقرن: جعبة من جلود ت
هشام أهلك الناس اللنب * فكلهم يعدو بقوس وقرن والقرن أيضاً: السيف والَنبل. ورجٌل قاِرٌن: معه سيٌف 

القَيُه * أين  لدى الباب كاملشدود يف ونـَْبٌل. والَقَرُن: حبٌل يقَرن به البعريان. قال جرير: أْبِلْغ أاب ِمْسَمٍع إن كنَت 
 القرن
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( : ولو عند غسان السليطى 1واالقران: احلبال، عن ابن السكيت. والَقَرُن: البعري املقروُن آبخر. وقال )
 ( والقرن: موضع، وهو ميقات أهل جند، ومنه أويس القرىن.2عرست * رغا قرن منها وكأس عقري )

( . والِقْرُن ابلكسر: كفؤك يف 4جبني )لَقَرِن، وهو املَْقروُن احلا( والقرن: مصدر قولك رجل أقْـَرُن بنيِ  ا3)
الشجاعة. والُقْرنَُة ابلضم: الطرف الشاخص من كل شئ. يقال: قرنه اجلبِل، وقـُْرنَُة الَنْصِل، وقـُْرنَُة الرحِم، 

يف َحبٍل  هُنُما قـَْرانً، إذا مجعَتهماإلحدى شعبتيها. وقـََرَن بني احلجِ  والعمرة ِقراانً، ابلكسر. وقـََرْنُت البعريين أقـْرُ 
 واحٍد، وذلك احلبل يسمى القران.

_________ 
 ( االعور النبهاين.1)
 ( قبله: أقول هلا أمي سليطا أبرضها * فبئس مناخ النازلني جرير2)
 قرن ( القرن هنا بتسكني الراء، وأما أويس القرين فليس منسواب إىل ميقات أهل جند، وإمنا نسبته إىل بين3)

وحكى القاضي عياض عن القابسي أن من سكن الراء أراد اجلبل، ومن فتح أراد بطن من مراد من اليمن. 
 الطريق.

 ( وقرن من ابب طرب. وهو املقرون احلاجبني. وقرن الشئ ابلشئ يقرن ويقرن من ابب نصر وضرب.4)
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ع ذلك. وقرنت الشئ )*( وقرن الفرس يقرن، إذا وقعت حوافر رجليه مواقع حوافر يديه، يـَْقُرُن ابلضم يف مجي
د للكثرة. قال هللا تعاىل: )مقرنني يف االصفاد( . واقرتن  ابلشئ: وصلته به. وقـُر ِنت األسارى يف احلبال، ُشدِ 

ُتُه، ومنه ِقراُن الكواكب. والِقراُن: اجلمع بني احلج والعمرة. والِقراُن: أن تـَْقُرَن الشئ بغريه. وقارَنـْتُ  ُه ِقراانً: صاَحبـْ
 أتكلهما. األصمعي: الِقراُن: النبل املستوية من عمل رجٍل واحد. قال: ويقال للقوم إذا تناضلوا: بني مترتني

اَمُه. وأقْـَرَن اذكروا الِقراَن، أي والوا بني سهمني سهمني. وأقْـَرنَ   الرجُل، إذا رفَع رأس رحمه لئالَّ يصيب من ُقد 
ْستَـْقَرَن، أي كُثر وتـَبَـيََّغ. وأقْـَرَن له، أي أطاقه وقِوَي عليه. قال الُدمَّل: حان أن يتفق أ. وأقْـَرَن الدم يف العرق وا

غلبته ضيعته، تكون له إبٌل وغنٌم وال ُمعني له  هللا تعاىل: )وما ُكنَّا له ُمْقرنني( ، أي مطيقني. واملُْقِرُن أيضا: الذى
 عليها، أو يكون يسقي إبله وال ذائد له يذودها.

 (6 -صحاح  - 275)
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قال ابن السكيت: والقرين: املصاحب. والقرينان: أبو بكر وطلحة، الن عثمان بن عبيد هللا أخا طلحة، 
أخذمها فقرهنما حببل، فلذلك مسيا القرينني. وقرينة الرجل: امرأتُُه. وقوهلم: إذا جاذبته قرينُته هَبَرها، أي إذا 

اِئُن، إذا كان يستقبل بعُضها بعضاً. ويقال: أمْسََحْت َقريُنُه وَقرونُُه، طاَقها وغلَبها. وُدوٌر َقر ُقرَِنْت به الشديدُة أ
وَقرونـَُتُه وقرينته يف أي ذلت نفسه واتبعته على األمر. والَقروُن: الناقة اليت جتمع بني حِمَلَبني. والَقروُن من 

: الذي يعرق سريعاً. والَقروُن: الذي تقع  ديه. وكذلك الناقة اليت تقرن حوافُر رجليه مواقع حوافر يالدواب 
ركبتيها إذا بركت، عن االصمعي. والقرون: اليت جُيمع ِخلفاها القاِدمان واآلِخران فيتدانيان. والَقروُن: الذي 

يف  جيمع بني مترتني يف األكل. يقال: " أبـََرماً قروان ". وقارون: اسم رجل من بىن إسرائيل، يضرب به املثل
 ة والتعريف. والقارون: الوج.الغىن، وال ينصرف للعجم
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وسقاء قرنوى وُمْقَرىًن مقصوٌر: دبغ ابلَقْرنـَُوِة قال ابن السكيت: هي ُعشبٌة تَنُبت يف ألوية الرمل ود كادكه تنبت 
 ُصُعدًا، ورقها ُأَغْيرِبُ يشبه ورَق احلندقوق. ومل جيئ على هذا املثال إال ترقوة، وعرقوة، وعنصوة، وثندوة.

َسَأنَّ الرجُل اْقِسْئنااًن، إذا كرب وعسا. قال الراجز: اي مسد اخلوص تعوذ مىن * إن تك لدان لينا فإىن اقْ  سن[]ق
ما شئت من أمشط مقسئن أبو عبيدة: القسأنينة، من اقَسَأنَّ العوُد وغريه، إذا اشتدَّ وعسا. واْقَسأنَّ الليُل: 

 اشتدَّ ظالمه.
 به وتوطنه، فهو قاطن. قال العجاج:: أقام َقَطَن ابملكان يـَْقُطنُ  ]قطن[

( * واجلمع قطان وقاطنة، وقطني أيضا مثل غاز وغزى، وعازب وعزيب. 1قواطنا مكة من ورق احلمى )
 والقطني: اخلدم واالتباع.

_________ 
 ( قبله: ورب هذا البلد احملرم * والقاطنات البيت غري الرمي1)
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ال: جاء القوم بقطينتهم. قال زهري: رأيت ذوي احلاجاِت حوَل بيوهتم * َقطيناً هلم والقطينة: سكن الدار. يق
طان: شجار حىتَّ إذا أنبت البقل وقال جرير: هذا ابن عمى يف دمشق خليفة * لو شئت ساقكم إىل قطينا والق

ل لبىن أسد. والقطنة اهلودج. والَقَطُن ابلتحريك: ما بني الورِكني. وقطن الطائر: أصل ذنبه. وقطن أيضا: جب
يها العام ة  والَقِطَنُة بكسر الطاء، مثال امِلعدة واملَِعدة: اليت تكون مع الَكِرش، وهي ذات األطباق اليت تسمِ 

: لقب رجل، وهو اثبت قطنة العتكى. واالمساء املعارف تضاف إىل الرمَّانة، وكسر الطاء فيه أجود. وقطنة
عرف هبا االمساء، كما قيل قيس قفة، وزيد بطة، وسعيد كرز. والقطن ألقاهبا، وتكون االلقاب معارف وتت

 معروف، والقطنة أخص منه. وأما قول الراجز: كأن جمرى دمعها املسْت * قطنة من أجود القطن
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 فإمنا شدد ضرورة، وال جيوز مثله يف الكالم. وجيوز قطن وقطن، مثل عسر وعسر. وقول لبيد:
( * أراد به ثياب الُقْطِن. واملَْقطََنُة: اليت تزرع فيها األْقطان. والِقْطِنيَُّة ابلكسر: 1ناً َتِصرُّ ِخياُمها )فـََتَكنَّسوا ُقطُ 

، كالَعَدس وشبهه. واليَـْقطنُي: ما ال ساق له من النبات، كشجر القرع وحنوه. واليَـْقطيَنُة: القرعة  واحدة الَقطاين ِ
 ع بلغة أهل مصر. ويقال للَكْرِم إذا بدْت َزَمَعاتُُه: قد َقطََّن تقطينا.ْيطوُن: املُخدَ الَرْطبة. والقَ 

 قعني: بطن من بىن أسد. والقيعون: نبت. ]قعن[
 الَقفيَنُة: الشاة ُتذبح من قفاها. وقد قـََفَنها قـَْفناً ; وهو منهى عنه. وىف حديث إبراهيم ]قفن[

_________ 
 ( صدر:1)

 ى يوم حتملوا:شافتك ظعن احل
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النخعي: فيمن ذبح فأابن الرأس فقال: " تلك القفينة ال أبس هبا ". ويقال النون زائدة الهنا القفية. ويقال: 
الراجز: ُأِحبُّ منَك موضَع الوشَحنِ  * وموضَع اإلزاِر القفن، يف موضع القفا، فتزاد فيه نوٌن مشدَّدة. قال 

 أستعمُل الرجَل الفاجر ألستعني بقوَّته مث أكوُن على قـَفَّانِِه " يعين على والَقَفنِ  وقول عمر رضي هللا عنه: " إين ِ 
 قفاه أي على تتبع أمره. والنون زائدة. وقال أبو عبيد: هو معرب قبان، الذى يوزن به.

قال: أنت َقَمٌن أن تفعل كذا ابلتحريك، أي خليٌق وجديٌر، ال يثىنَّ وال جيمع وال يؤنث، فإن كسرت ي ]قمن[



مليم أو قلت َقمنٌي ثن يت ومجعت وأن ثت. وهذا األمر َمْقَمَنٌة لذاك، أي خَمَْلَقٌة له وجَمَْدرٌة. وتـََقمَّْنُت يف هذا األمر ا
 موافـََقتك، أي توخيتها.

ا قالوا عبيٌد أْقناٌن، مثَّ الِقنُّ: ال ]قنن[  جيمع عبُد إذا ُمِلَك هو وأبواه، ويستوي فيه االثنان واجلمع واملؤنَّث. ورمبَّ
 على أِقنٍَّة. وينشد جلرير:
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( * وُقنُّ القميص وقُنانَُه ابلضم: ُكم ه. والُقناُن أيضاً: ريح اإلبط أشدَّ ما تكون. أبو 1أوالد قوم خلقوا أقنة )
وهو ابلفارسية  الِقنَُّة ابلكسر: قوَّة من ِقوى حبل الليف، ومجعها ِقَنٌن. والِقنَُّة أيضاً: ضرٌب من األدوية، عبيد:

" برْيَزْذ ". والُقنَُّة ابلضم: أعلى اجلبل، مثل الُقلَّة. قال: أَما ودماٍء مائراٍت ختاهُلا * على قـُنَِّة العزَّى وابلنسر 
وبرام، وقنن وقـُنَّاٌت. واْقَْتَّ الوعل، إذا انتصَب على القنة. وأنشد االصمعي  عندما واجلمع قنان، مثل برمة

(2: ) 
 ( * والقنان: جبل لبىن أسد. قال زهري:3 اقتنان االعصم )والرحل يقْت

_________ 
 ( قبله:1)

 إن سليطا يف اخلسار إنه
 ( اليب االخزر احلماىن.2)
 ( قبله:3)

 ده:ال حتسىب عض النسوع االزم * وبع
 سوفك أطراف النصى االنعم:
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من اجلرذان: والِقْنِقُن أيضاً: الدليل اهلادي، ( * والقنقن ابلكسر: ضرب 1* وكم ابلقنان من حمل وحمرم )
ضم، واجلمع الَقناِقُن ابلفتح. والقنينة ابلكسر والتشديد: ما والبصري ابملاء يف حفر الُقيِنِ ، وكذلك الُقناِقُن ابل

 جُيعل فيه الشراب ; واجلمع الَقناينُّ. والقواننُي: األصول , الواحد قانوٌن، وليس بعريب.
: احلدَّاد، واجلمع القيوُن. ابن السكيت: يقال للحداد ما كان قينا، ولقد قان يقني قينا. يقال: قن الَقنْيُ  ]قني[



 (2ءك هذا عن القني. وقنت الشئ أقينه قينا: ملمته وأصلحته. وأنشد )إان
_________ 

 ( صدره:1)
 جعلن القنان عن ميني وحزنه

ليت شعرى هل تغري بعدان * ظباء بذى احلصحاص جنل  ( الكاليب أبو الغمر، لرجل من أهل احلجاز: أال2)
 قينا يقينها =عيوهنا وىل كبد جمروحة قد بدت هبا * صدوع اهلوى لو أن 
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)*( وىل كبد جمروحه قد َبدا هبا * ُصدوُع اهلَوى لو كان قني يقينها وىف املثل: " إذا مسعت بسرى القني فإنه 
ال يف الكذب والباطل. يقال: " دهدرين وسعد القني ". وبنات قني: اسم عد القني، صار مثمصبح ". وهو س

موضع كانت به وقعة يف زمان عبد امللك بن مروان. قال عويف القواىف: صبحناهم غداة بنات قني * ململمة 
 من شواذ التخفيف.هلا جلب طحوان ويقال لبىن القني من بىن أسد: بلقني، كما قالوا بلحارث وبلهجيم، وهو 

وإذا نسبت إليهم قلت قيىن، وال تقل بلقيىن. والقينان: موضع القيد من َوظيَفْي يَدي البعري. قال ذو الرمة: 
 داىن له القيد يف دميومة * قينيه واحنسرت عنه االانعيم يربد مجع االنعام، وهى االبل.

_________ 
رحال قينة النجار وعمله. ويقال نسبه إىل  روح أنينها يعىن= وكيف يقني القني صدعا فتشتفي * به كبد أبت اجل

 بىن القني.
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واقتان النبت اقتياان، إذا َحُسَن. واقتاَنِت الروضة: أخذت زُخرُفها. ومنه قيل للماشطة ُمَقيـََّنٌة. وقد قـَيَّنت 
ا مس ِ  ا تزيِ ن النساء، شبِ هت ابألَ العروَس تـَْقييناً زَيَـّنَـْتها. وإمنَّ ا ُتصلح البيت وتزي ِنه. وتقينت يت بذلك ألهنَّ َمِة، ألهنَّ

َنُة: اأَلَمُة مغن يًة كانت أو غري مغن يٍة، واجلمع الِقياُن. قال زهري: رد الِقياُن مِجاَل احلَيِ   هي، أي تزينت. والَقيـْ
َنٌة. وبعض و: كلُّ عبٍد هو عند العرب َقنْيٌ، واأَلَمةُ فاْحَتَملوا * إىل الظهرية أمر بينهم لبك قال أبو عمر  يـْ  قـَ

َنَة املغنِ ية خاصة، وليس هو كذلك. وقول زهري:  الناس يظنُّ الَقيـْ
 ( * يعىن رحال قينه النجار وعمله، ويقال نسبه إىل بىن القني.1على كل قيىن قشيب ومفأم )



 فصل الكاف
  من اجللد( : الَكنْبُ: ما ُثيِنَ 2األصمعي  ) ]كنب[

_________ 
 ( صدره:1)

 وابن مث جزعنهخرجن من الس
 ( كنب يكنب ويكنب كبنا الثوب: ثناه إىل داخله مث خاطه، والشئ: غيبه.2)
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ْنُت  )*( عند شفة الدلو مثَّ ُخرز. تقول منه: َكبَـْنُت الدلَو ابلفتح أْكبنها ابلكسر، إذا كففَت جوانَب شفتها. وَكبـَ
ُتُه، وهو مثلعن ا َن. والُكبُـنَُّة: املنقبض البخيل.  لشئ: عدلت عنه. وكبنت الشئ: َغيـَّبـْ اخلنْب. وَكنِبَ فالٌن: مسَِ

( الشتاء وأحملوا * يف القوم غري كبنة علفوف األموي : َكنَبَ الظيب، إذا لطَأ. 2( : يسر إذا كان )1وقال )
 ( :3واكبأن انقبض. قال مدرك )

لكبان: داء أيخذ اإلبَل. يقال: بعرٌي ( * ورجل مكبون االصابع، وهو مثل الشثن. وا4أان )اي كرواان صك فاكب
 َمْكبوٌن.
 الَكتَّاُن ابلفتح معروف، وحَذَف األعشى منه األلف للضرورة فقال ]كْت[

_________ 
 ( عمري بن اجلعد اخلزاعى.1)
 ( ويروى: " إذا هب ".2)
 ( هو مدرك بن حصن.3)
 ( بعده:4)

 لسلح فلما شنا:فشن اب

(6/2186) 

 

قوله: بينا أحرب مدحا عاد اِت الُشرو * َب بني احلرير وبني الكْت كما حذفها ابن هرمة يف هو الواهُب املُْسِمع
مرثية * هذا لعمرك شر دينه عدد دينه: دأبه. والعدد: العداد، وهو اهتياج وجع اللديغ. والكْت: الدَرن 



َق به أثر خضرته. قال ابن والوَسخ، وأثر الدخان يف البيت. وَكِتَنْت جحاُفل البعري من أكل العشب، إذا لز 
( الثجر: مجع ثجرة، وهى القطع 1ت * من جحافله والعضرس الثجر )مقبل: والعري ينفخ يف املكتان قد كتن

منه. وقيل: الثجر اجلماعات املتفرقة منه، قطعة هنا وأخرى هنا. والعضرس: شجر له نور أمحر إىل السواد. 
 وهو املعرض.ويروى: " الثجر " بفتح الثاء وكسر اجليم، 

_________ 
ونونني، وهو نبت واحدته مكنانة وهى شجرة غرباء صغرية، وقال ( ويروى: " يف املكنان " مبيم مفتوحة 1)

القزاز: املكنان: نبات الربيع ويقال املوضع الذى ينبت فيه. والعضرس: شجر. والثجر: مجع ثجرة وهى 
 القطعة منه، ويقال الثجر للراين.
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وثجرة الوادي: وسطه حيث اتسع وانبطح. ويقال احتل ثجرته، أي وسطه وأعرضه. واملكتان: نبت، وهو )*( 
وكلُّ ما اتسَخ فقد َكْتَ. ويقال َحَشَر الَوْطُب  من خري النبت، الواحدة ُمْكتانٌَة. وَكِتَنْت: لزَِجت واتسخت.

 ، إذا تلزج به الدرن.( [ . وسقاٌء َكْتٌ 1وَكْتَ، إذا ات سخ وكُثر عليه ]اللنب )
الِكْدُن ابلكسر: ما توطِ ئ به املرأة لنفسها يف اهلودج من الثياب، واجلمع ُكدوٌن. والِكْدُن: شئ من  ]كدن[

الِكْدنَُة: الشحم واللحم. يقال للرجل: إنه حلَسن الِكْدنَِة. وبعرٌي ذو ِكْدنٍَة. ورجٌل جلود يدق فيه كاهلاُون. و 
: ذات حلم وشحم. والَكْوَدُن: الرِبَذوُن يوَكُف. ويشبَّه به البليد يقال: ما أبني الَكدانََة فيه، َكِدٌن وامرأٌة َكِدنَةٌ 

 أي اهلجنة. والكديون، مثال الفرجون: دقاق
_________ 

 ( التكملة من املخطوطة.1)
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 ٍن وأُْبِطنَّ ُكرًَّة * فُهنَّ وضاٌء صافياتُ الرتاب عليه درديُّ الزيت، جُتلى به الدروع: قال النابغة: ُعلنَي ِبِكْديـَوْ 
 الغالئل
( * وكأن جؤجؤه صفيح كران 1الِكراُن: الُعود، ويقال الَصْنُج. قال لبيد: صعل كسافلة القنا ظنبوبه ) ]كرن[

 والكرينة: املغنية.



 الِكْرِزُن والِكْرزيُن ابلكسر: فأٌس عظيمة، مثل الكرزم والكرزمي، عن الفراء. ]كرزن[
 الَكْفُن: غْزل الصوف. يقال: كفن يكفن. قال: كفن[]

 ( : شجر.3( * والكفنة )2ويكفن الدهر إال ريث يهتبد )
_________ 

 ( ويروى: " كسافلة القناة وظيفة ".1)
 ( صدره:2)

 هايظل يف الشاء يرعاها ويعمت
 ( الكفنة ابلفتح: شجر، وغلط اجلوهرى فضم. قاموس.3)
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 يقال َكفَّْنُت املي ت َتْكفيناً. والكفن معروف،
( َيْكُمُن ُكموانً: اختفى، ومنه الَكمنُي يف احلرب. وانقٌة َكموٌن، أي كتوٌم للِ قاح، وهي اليت إذا 1َكَمَن )  ]كمن[

ألجفان ُة: ورٌم يف القحْت مل تُشْل بذنبها. وحزٌن ُمْكَتِمٌن يف القلب: خُمَْتٍف. والَكمُّوُن ابلتشديد معروف. والُكْمنَ 
 وُأكاٌل، فتحمرُّ له العني. يقال: َكِمَنْت عينُه تكمن كمنة.

الِكنُّ: الُسرتة ; واجلمع أْكناٌن. قال هللا تعاىل: )وَجَعل لكم من اجلبال أْكناانً( . واأَلِكنَُّة: األغطية. قال  ]كنن[
بن أيب ربيعة: حتت عني كناننا * ظل برد مرحل اٌن. قال عمر هللا تعاىل: )وَجَعْلنا على قُلوهِبِْم َأِكنًَّة، الواحد ِكن

(2) 
_________ 

 ( كمن له كدخل ومسع كموان، وكمنت عينه وكمنت كسمع وعىن.1)
 ( قال ابن برى: صواب إنشاده: =2)
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ُتُه وأكْ  ُتُه يف نفسي: أسررته. وقال أبو زيد: َكنَـنـْ ُتُه الكسائي: كننت الشئ: سرتته وصنته من الشمس. وأْكنَـنـْ نَـنـْ
تُ  ُتُه، فهو َمْكنوٌن وُمَكنٌّ. وَكنَـْنُت اجلارية وَأْكنَـنـْ ْنُت العلم وَأْكنَـنـْ ها، مبعىًن، يف الِكنِ  ويف النفس مجيعاً. وتقول: َكنـَ

ُمَكنٌَّة. أبو عمرو: الُكنَُّة ابلضم: َسقيفة ُتْشرَُع فوق ابب الدار، واجلمع كنات. وبنو كنة: قوم من فهي َمْكنونٌَة و 



لعرب. والكنة ابلفتح: امرأة االبن، وجتمع على َكنائَن، كأنَّه مجع َكنيَنٍة. قال الزبرقان ابن بدر: " أبغض كنائىن ا
يها السهام. وكنانة: قبيلة من مضر، وهو كنانة ابن خزمية بن مدركة إىل القبعة الطلعة ". والِكنانَُة: اليت جُتعل ف

 بن إلياس بن مضر.
_________ 

 ب مرحل * وقبله: هاج ذا القلب منزل * دارس العهد حمول أينا ابت ليلة * بني غصنني يوبل= * برد عص
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وبنو كنانة أيضا من تغلب بن وائل، وهم بىن عكب، يقال هلم قريش تغلب. واْكَْتَّ واْسَتَكنَّ: استرت. 
ِم )واملُْسَتِكنَُّة: احلقد. قال زهري: وكاَن َطوى َكْشحاً على ُمْسَتكِ  ( والكانوُن 1نٍَّة * فال ُهو أبداها ومل يـَتَـَقدَّ

لرجال. كانوٌن. قال احلطيئة: أغر ابال إذا استودعت ِسرًّا * وكانوانً على والكانونَُة: املَْوِقد. ويقال للثقيل من ا
ثينا وكانوُن األوَُّل وكانوُن اآلِخر: شهران يف قلب الشتاء، بُلغة أهل الروم.  املَُتَحدِ 

كان )كاَن( إذا جعلته عبارًة عمَّا مضى من الزمان احتاج إىل خرب، ألنَّه دلَّ على الزمان فقط تقول:   []كون
زيدا عاملاً. وإذا جعلته عبارًة عن حدوث الشئ ووقوعه استغىن عن اخلرب، ألنَّه دلَّ على معىًن وزماٍن. تقول 

( : ِفًدى لَبين ُذْهٍل بن َشْيباَن انَقيت * إذا كاَن 2شاعر )كاَن األمُر، وأان أعرفه مْذ كاَن، أي مْذ ُخِلَق. قال ال
 يوٌم ذو كواكَب أْشَهبُ 

_________ 
 ( يف اللسان: " ومل يتجمجم ".1)
 ( مقاس العائذى.2)
 (6 -صحاح  - 276)
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كان هللا غفورًا رحيماً( . وقد تقع زائدة للتوكيد، كقولك زيٌد كاَن منطلقاً، ومعناه زيٌد منطلٌق. قال هللا تعاىل: )و 
ا خيرب عن حاله، 1وقال اهلذيل  ) َزري وإمنَّ ( : وكنُت إذا جاري َدعا ِلَمضوفٍة * ُأمشَِ ُر حىتَّ يـَْنُصَف الساَق ِمئـْ

ن فعله. وتقول: كاَن َكْوانً وَكْينونًَة أيضا، شبهوه ابحليدودة والطريورة من ذوات وليس خُيرب بُكْنُت عمَّا مضى م
ومل جيئ من الواو على هذا إال أحرف: كينونة، وهيعوعة، ودميومة، وقيدودة. وأصله كينونة بتشديد الياء  الياء.



م فعلول. وأما احليدودة فحذفوا كما حذفوا من هني وميت ولوال ذلك لقالوا كونونة. مث إنه ليس يف الكال
دخلت عليها مل جزمتها فالتقى فأصله فعلولة بفتح العني فسكنت. وقوهلم: مل يك، وأصله يكون، فلما 

ساكنان فحذفت الواو فبقى مل يكن، فلما كثر استعماهلا حذفوا النون ختفيفا، فإذا حتركت أثبتوها فقالوا: مل 
 نشديكن الرجل. وأجاز يونس حذفها مع احلركة. وأ

_________ 
 ( أبو جندب.1)
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ْغٍن عنك َعْقُد الَراتِئِم وتقول: جاء وىن ال يكون زيدا، تعىن )*( إذا مل تك احلاجاِت من مِهَّة الفىت * فليس مبُ 
االستثناء، كأنَّك قلت: ال يكون اآليت زيدًا. وَكوَّنَُه فـََتَكوََّن: أْحَدثَُه فَحَدَث. والِكيانَُة: الَكفالة. وكنُت على 

تُ فالن أكون كوان، أي تكفلت ب َك، كما تقول: ظننُتَك زيدًا ه. واْكتَـْنُت به اْكِتياانً ِمثله. وتقول: ُكنـْ َك، وكنُت إايَّ
ما منفصالن يف األصل،  َك، تضع املنفصل موضع املتَّصل يف الكناية عن االسم واخلرب، ألهنَّ وظننت زيدًا إايَّ

ما مبتدأ وخرب. قال أبو االسود الدؤىل: دَِع اخلمَر يشرهبا  ا وإال  الغواُة فإنَّين * رأيُت أخاها جُمِْزائً ملكاهنِ ألهنَّ
( أو َتُكْنُه فإنَّه * أخوها َغَذْتُه أمُّه بِلباهِنا يعين الزبيب. والكون: واحد االكوان. ومسع الكيان: كتاب 1َيُكْنها )

 للعجم. واالستكانة: اخلضوع. واملكانة: املنزلة.
_________ 

 .( ويروى: " فإن ال يكنها "1)
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ِة. واملَكاُن واملَكانَُة: املوضع. قال هللا تعاىل: )ولو َنشاُء ملَسْخناُهم على وفالن مكني عند فالن بنيِ  املَكانَ 
 َمكانَِتِهْم( وملَّا كُثر لزوم امليم تـُُومهِ َْت أصليًَّة فقيل متَكَّْن كما قالوا من املسكني متََْسَكْن. أبو عمرو: يقال للرجل

شبايب كذا وكذا. قال: فأصبحُت كْنِتيًّا وأصبحُت عاِجناً * وشرُّ ; كأنَّه ُنِسب إىل قوله: كنُت يف  إذا شاَخ كْنيِتٌّ 
 خصاِل املرء كنت وعاجن

الكاِهُن معروف، واجلمع الُكهَّاُن والَكَهَنُة. يقال: َكَهَن َيْكُهُن ِكهانًَة، مثل كتب يكتب كتابة، إذا  ]كهن[
 ( .1ابلفتح. والكاهنان: حيان ) ار كاهنا قلت: كهن ابلضم يكهن كهانةَتَكهََّن. وإذا أردت أنَّه ص



 الَكنْيُ: حلمٌة داخل فرج املرأة، واجلمع ُكيوٌن، وهي كالُغَدد. قال جرير: ]كني[
_________ 

 ( ومها بنو قريظة، والنضري، نسبة جلدهم الكاهن بن هارون.1)
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َنها * َغْمَز الطبيب نغا نغ املعذور وابت فالن بكينة سوء ابلكسر، أي حبالة  )*( غمز ابن ُمرََّة اي فرزدُق َكيـْ
، وكاِئْن مثل كاٍع. قال ُأيَبُّ   سوء. و )كأين( معناها معىن كم يف اخلرب واالستفهام. وفيها لغتان كأيِ ْن مثال َكَعيٍ 

قد  بن كعب لِزر  بن ُحَبيش: " كأَيِ ْن تعدُّ سورَة األحزاب؟ "، أي كم تـَُعدُّ. وتقول يف اخلرب: كأيِ ْن من رجل
رأيُت، تريد هبا التكثري، فتخفض النكرَة بعدها مِبْن. وإدخال )ِمْن( بعد كأيِ ْن، أكثر من النصب هبا، وأْجَوُد. 

  َوراِمٍح * بالُد الِعدا ليست له ببالدقال ذو الرمة: وكاِئْن َذَعْران من َمهاةٍ 
 فصل الالم

ضاً: وجٌع يف العنق من الوسادة. وقد َلنِبَ الرجل ابلكسر. الَلنَبُ: اسم جنٍس، واجلمع األلباُن. والَلنَبُ أي ]لنب[
الشاء واإلبل: ذات الَلنَبِ، ويقال أيضاً لَِبَنِت الشاة لََبناً، أي َغُزَرْت. وانقٌة لَِبَنٌة: غزيرٌة. أبو زيد: الَلبوُن من 

 غزيرًة كانت أم بكيئًة، ومجعها لنب ولنب
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مك، أي ذوات الَدرِ  منها. قال: فإذا قصدوا قصد الغزيرة قالوا َلِبَنٌة، وقد َلِبَنْت عن يونس. يقال: كم ُلنْبُ غن
الَلبوِن: ولد الناقة إذا استكمل السنة  لََبناً. وقال الكسائي: إمنَّا مسع كم ِلنْبُ غنمك؟ أي كم ِرْسُل غنمك. وابنُ 

ضعت غريه فصار هلا لنب. وهو نكرة ويعرف اباللف الثانية ودَخل يف الثالثة، واألنثى ابنة لَبوٍن، ألنَّ أمَّه و 
والالم. قال جرير: وابن اللبون إذا مالز يف قرن * مل يستطع صولة البزل القناعيس ولبنته ألبنه وألبنه: سقيته 

هبا.  أان البن. يقال: حنن نـَْلنُبُ جرياننا، أي نسقيهم الَلنَبَ. ولبنه ابلعصا يلبنه ابلكسر لبناً، إذا ضربهاللنب، ف
يقال: لبنه ثالث لبنات. ولَبَـَنُه بصخرة: ضربه هبا. ورجٌل الِبٌن أيضاً، أي ذو َلنَبٍ، كقولك: اتمٌر، أي ذو متٍر. 

َك الِبٌن ابلصيف اتِمْر وأَْلنَبَ القوُم: كُثر عندهم الَلنَبُ. وأْلبَـَنِت الناقة: نزل قال احلطيئة: وَغَرْرَتين وَزَعْمَت َأ * نَّ 
 َضرعها، فهي ملنب. وقال: لَبَـُنها يف



(6/2192) 

 

أعجبها إذ ألبنت لِبانُْه * وفرٌس َمْلبوٌن ولَبنٌي: ريبِ َ ابللنب، مثل عليف من العلف. وقوم ملبونون، إذا ظهر منهم 
نة ابلفتح، أي يكُثر عليه سفٌه يصيبهم من ألبان اإلبل، مثل ما يصيب أصحاب النبيذ. وتقول: هذا عشب ملب

وجاء فالٌن َيْستَـْلنِبُ، أي يطلب لََبناً لعياله أو لضيفانه. والَلِبَنُة: اليت يُبىن هبا، واجلمع لنب، مثل كلمة  لنُب الشاة.
وكلم. قال: إما يزال قائل أبن أبن * دلوك عن حد الضروس واللنب قال ابن السكيت: من العرب من يقول 

َنٌة وِلنْبٌ  ذه. وامِلْلنَبُ: قالب الَلنِبِ. وامِلْلنَبُ: امِلْحَلُب. ولَِبَنُة القميص: ، مثل لبدة ولبد. وَلنبََّ الرجل َتلبلِبـْ يناً، إذا اختَّ
ُ: التَـَلدُّن، وهو التمكث والتلبث. وامللنب ابلتشديد: الفالَتُج، وأظنُّه مولَّدًا. والِلباُن ابلكسر،  نُُه. والتَـَلنبُّ ُجُرابَّ

ا الَلنَبُ الذى يشرب من انقةاع، يقال: هو أخوه بِلباِن أم ه. قال كالرض  ابن السكيت: وال يقال بلنَب أم ه، إمنَّ
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أو شاة أو بقرة. قال الكميت ميدح خملد ابن يزيد: َتلقى الندى وخملدا حليفني كاان معا يف َمْهِدِه َرضيَعنْي تناَزعا 
الُلباُن ابلضم: الُكْنُدُر. والُلبانَُة: احلاجُة. صدر. و فيه لِباَن الَثدَينْي والَلباُن ابلفتح: ما جرى عليه الَلَبُب من ال

 ( :1ولبنان: جبل. والُلْبىن: شجرة هلا لنٌب كالعسل، ورمبا يتبخر به. قال )
 ( * ولبىن ولبيىن، من أمساء النساء. وقول الراجز:2ورندا ولبىن والكباء املقرتا )

 ( * مها موضعان.3أقفر منها يلنب وأفلس )
 تلزج.الشئ: تلجن  ]جلن[

_________ 
 ( امرؤ القيس.1)
 ( صدره:2)

 وابان وألواي من اهلند ذاكيا
 ( يف اللسان: " فأفلس ".3)
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)*( وتلجن رأسه، إذا غسله فلم ينق وسخه. وجلَّْنُت اخِلْطِميَّ وحنوه تـَْلجيناً، إذا ضربته ليْثُخَن. واللجنُي: 
رق عند اخلبِط. قال الشماخ: وماٍء قد َوَرْدُت لوْصِل أروى * ن الو اخلبط، عن ابن السكيت، وهو ما سقط م

عليه الطرُي كالورق اللجنِي ويقال: تـََلجََّن القوُم، إذا أخذوا الورق ودقُّوه وخلطوه ابلنوى لتعلفه اإلبل. وانقٌة 
 ء مصغَّرًا، مثل الثرايَّ والكميت.ة جاجَلوٌن: ثقيلٌة يف السري. وقد جَلََنت تـَْلُجُن جُلوانً وجِلاانً. واللَجنْيُ: الفضَّ 

( . والتَـْلحنُي: التخطئة. 1الَلْحُن: اخلطأ يف اإلعراب. يقال فالن حلَّاٌن وحلَّانٌَة، أي كثري اخلطأ ) ]حلن[
ا والَلْحُن: واحد األحْلاِن والُلحوِن. ومنه احلديث: " اقرءوا القرآَن ِبُلحوِن العرب ". وقد حَلََن يف قراءته، إذ

 ب هبا وغرَّد. وهو أحْلَُن الناس، إذا كان أحسنهم قراءًة أو غناء.طرَّ 
_________ 

 ( حلن من ابب قطع، وطرب.1)
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وحلن إليه يلحن حلنا، أي َنواُه وقَصده وماَل إليه. وحَلََن يف كالمه أيضاً، أي أخطأ. واللحن، ابلتحريك: 
ث: " ولعلَّ أحدَكم أحْلَُن حُبجَّته من اآلخر "، أي أفطن هلا. ومنه ( . ويف احلدي1حلن ابلكسر ) الفطنة. وقد

قول عمر بن عبد العزير: " عجبت ملن الحن الناس كيف ال يعرُف جوامَع الكلم "، أي فاطََنهم. أبو زيد: 
ابلكسر يلحنه  خيفى على غريه. وحلنه هو عىنحَلَْنُت له ابلفتح أحْلَُن حَلْناً، إذا قلت له قواًل ال يفهمه عنك و 

ه. والحنت الناس: فاطنهم. قال الفزارى ) ُتُه أان إايَّ َعُت 2حلنا، أي فهمه، وأحْلَنـْ ُه هو ممَّا * يـَنـْ ( : وحديٍث أَلذُّ
ا تتك لَّم وهي تريد غريه، الناعتون يوَزن َوْزان منَطٌق رائٌع وتـَْلَحُن أحيا * انً وخرُي احلديِث ما كان حَلْنا يريد أهنَّ

 وتعرِ ض
_________ 

 ( التكملة من املخطوطة.1)
 ( مالك بن أمساء بن خارجة الفزارى.2)
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 يف حديثها فُتزيله عن جهته، من ِفطنتها وذكائها، كما قال تعاىل: )ولَتَـْعرِفـَنـَُّهْم يف حلَِْن القول( ، أي يف فحواه
موا * وحلْنُت حَلْناً ليس ابملراتِب وكأنَّ الَلْحَن يف ومعناه. وقال القتَّال الكاليب : ولقد َوَحْيُت لكم لكي ما تفه



 العربية راجٌع إىل هذا، ألنَّه من العدول عن الصواب.
 ناُء اليت مل ختْت. والرجل أخلن.خلََِن السقاُء ابلكسر خَلَناً، أي أْنَْتَ. ومنه قوهلم: َأَمٌة خلناُء. ويقال: الَلخْ  ]خلن[
; ورماٌح ُلْدٌن ابلضم. والتَـَلدُُّن: التمكُّث. يقال: تـََلدََّن عليه، إذا تلكََّأ عليه. وَلُدْن: رمٌح َلْدٌن، أي لنيِ ٌ  ]لدن[

ف املوضع الذي هو الغاية، وهو ظرٌف غري متمكِ ن مبنزلة ِعْنَد، وقد أدخلوا عليها )ِمْن( وحدها من بني حرو 
( . وجاءت مضافًة ختفض ما بعد ها. ويف َلُدْن ثالث لغات: َلُدْن، ولدى، ولد. قال اجلر. قال تعاىل: )ِمْن َلُدانَّ

 (1الراجز )
_________ 

 ( غيالن بن حريث.1)
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فنصب غدوة ( * وقد محل حذف النون بعضهم على أن قال: لدن غدوة 1* من لد حلييه إىل منخوره )
القطني الشحشحان املكلف النه توهم ابلتنوين. قال ذو الرمة: لدن غدوة حىتَّ إذا اْمَتدَِّت الُضحى * وَحثَّ 

 أن هذه النون زائدة تقوم مقام التنوين، فنصب كما تقول ضارب زيدا. ومل يعملوا لدن إال يف غدوة خاصة.
ُة. وعيٌش َلِزٌن، أي ضي ِ  ]لزن[ ٌق. والَلَزُن، ابلتحريك: اجتماع القوم على البئر لالستقاء حىتَّ الَلْزُن: الشدَّ

. وكذلك يف كلِ  أمر. قال األعشى: ويـُْقِبُل ذو الَبثِ  والراغبو * َن يف ليلة هي إحدى ضاقت هبم وَعَجَزتْ 
 اللزن

 الِلساُن: جارحة الكالم، وقد يكىن هبا عن الكلمة فتؤنَّث حينئذ. قال أعشى ابهلة ]لسن[
_________ 

 ( قبله:1)
 خوره " أي منخره.يستوعب النوعني من خريره * قال ابن برى: وأنشده سيبويه إىل: " من
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َعْلَو ال َعَجٌب منها وال سخر فمن ذكره قال يف اجلمع ثالثة ألسنة، مثل )*( إىن أتتين ِلساٌن ال أَسرُّ هبا * من 
محار وأمحرة، ومن أنثه قال ثالث ألسن، مثل ذراع وأذرع، الن ذلك قياس ما جاء على فعال من املذكر 

( ابلكسر فهو لسن وألسن، وقوم لسن. وفالن لسان 1لفصاحة. وقد لسن )واملؤنث. واللسن ابلتحريك: ا



ُتُه، إذا أخذَته بِلساِنَك. قال طرفة: وإذا تـَْلَسُنين القو  م، إذا كان املتكلِ َم عنهم. والِلساُن: ِلساُن امليزان. وَلَسنـْ
كسر الالم: اللغة. يقال: لكل قوٍم ِلْسٌن، أي أْلُسُنها * إنين لسُت مبَْوهوٍن َفِقْر واملَْلسوُن: الكذاب. والِلْسُن، ب

َلسَُّن من النعال: الذي فيه طوٌل ولطافٌة، على هيئة اللسان. قال كثري: هَلُم ُأُزٌر مُحُْر لغة يتكلَّمون هبا. واملُ 
 احلواشي َيَطوهَنا * أبقدامهْم يف احلضرميِ  املَُلسَِّن وكذلك امرأة ملسنة القدمني.

_________ 
 من ابب طرب، ولسن من ابب نصر. ( لسن1)
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الَلْعُن: الطرُد واإلبعاُد من اخلري. والَلْعَنُة االسم، واجلمع ِلعاٌن وَلَعناٌت. والرجل َلعنٌي وَمْلعوٌن، واملرأة  ]لعن[
لشماخ: َلعنٌي أيضاً. والَلعنُي: املمسوخ. والرجل اللعني: شئ ينصب وسط املزارع ُتسَتطَرد به الوحوش. قال ا

لِذئِب كالرجِل الَلعنِي واملالَعَنُة واللعان: املباهلة. امللعنة: قارعة الطريق َذَعْرُت به الَقطا ونفيُت عنه * َمقاَم ا
وَمنزُل الناس. ويف احلديث: " اتَّقوا املالعن " يعىن عند احلدث. ورجل ُلَعَنٌة: يـَْلَعُن الناس كثريًا، وُلْعَنٌة، 

 اس.ابلسكني: يلعنه الن
اللغانني. وبعض بىن متيم يقول: لعنك، مبعىن لعلك. قال الفرزدق:  الُلْغنوُن: لغة يف الُلْغدوِد، واجلمع ]لغن[

 قفا اي صاحيب بنا لعنا * نرى العرصات أو أثر اخليام
ُتُه: أخذته، َلقانَِيًة والتَـْلقنيُ  ]لقن[  َلِقْنُت الكالم ابلكسر: فِهمته، َلَقناً. وتـََلقَّنـْ
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 فهيم. وغالٌم َلِقٌن: سريع الفهم. واالسم اللقانة.كالت
الُلْكَنُة: ُعجمٌة يف اللسان وِعيٌّ. يقال: رجٌل أْلَكُن بنيِ  اللكن. و )لكن( خفيفة وثقيلة: حف عطٍف  ]لكن[

 ستدَرك هبالالستدراك والتحقيق يوَجب هبا بعد نفي، إال أن الثقيلة تعمل عمل إن  تنصب االسم وترفع اخلرب ويُ 
بعد النفي واإلجياب. تقول: ما جاءين زيد لِكنَّ َعمرًا قد جاء، وما تكلم زيد َلِكنَّ َعْمرًا قد تكلم. واخلفيفة ال 
تعمل ألهنا تقع على األمساء واألفعال، وتقع أيضاً بعد النفي إذا ابتدأت مبا بعدها. تقول: جاءين القوم َلِكْن 

لكن عمٌرو وتسكت حىتَّ أتيت جبملة اتمة. فأما إن كانت عاطفًة امساً  وز أن تقولَعْمٌرو مل جيئ، فرتفع. وال جي
مفردًا على اسم مفرد مل جيز أن تقع إال بعد نفي، وتلزُم الثاين مثَل إعراب األول تقول: ما رأيت زيدًا َلِكْن 



الِك اْسِقين إن كان ماؤَك ذا أستطيعه * و َعمرأ، وما جاءين زيٌد َلِكْن َعمٌرو. وأما قول الشاعر: فـََلْسُت آبتيِه وال 
 َفضِل فإن ه أراد وَلِكْن، فحذف النون ضرورًة، وهو قبيح.
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وبعض النحويني يقول: أصله أنَّ، والالم والكاف زائداتن، يدلُّ على ذلك أن العرب ُتدخل الالم يف خربها. 
 وأنشد الفراء:

له تعاىل: )َلِكنَّا هو هللا ريب( ، يقال أصله لكن أان، فحذفت األلف فالتقت ( * وقو 1ولكنَّين يف حبِ ها َلَكميُد )
 وانن، فجاء ابلتشديد لذلك.ن

 لْن: حرٌف لنفي االستقبال، وتنصب به تقول: َلْن تقوم. ]لن[
ُتُه فتَـَلوََّن. والَلْوُن: النوع. وفالن ُمتَـَلوِ نٌ  ]لون[ ، إذا كان ال يثُبت على ُخُلق الَلْوُن: هيئٌة كالَسواد واحلمرة. وَلوَّنـْ

أثر الُنْضج. والَلْوُن: الَدَقُل، وهو ضرٌب من النخل. وقال األخفش: هو  واحد. وَلوََّن البسُر تـَْلويناً، إذا بدا فيه
 مجاعٌة، واحدهتا لِيَنٌة، ولكن ملا انكسر ما قبلها انقلبت الواو ايء. ومنه قوله تعاىل: )ما قطعتم من لينة( ومترها

_________ 
 ( الرواية: " لعميد " ابلعني.1)
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)*( مسني يسمى العجوة، واجلمع لنٌي، ومجع اللني ليان، مثل ذئب وذائب، قال امرؤ القيس: وسالفٍة َكسحوِق 
 الِليا * ِن أْضَرَم فيها الغوى السعر

ُتُه تـَْلهيناً فـَتَـَلهََّن، أي ه اإلنسان قبل إدراالُلْهَنُة ابلضم: الُسْلَفُة، وهو ما يتعلَّل ب ]هلن[ ك الطعام. تقول هَلَّنـْ
ُتُه، إذا أهديَت له شيئاً عند ُقدومه من سفره. وقوهلم: هَلِنََّك بفتح الالم وكسر اهلاء: كلمٌة  سلَّفته. ويقال: َأهْلَنـْ

جاز أن جيمع بني  إايك: هياك. وإمنا تستعمل عند التوكيد، وأصلها إلنََّك، فأبدلت اهلمزة هاًء، كما قالوا يف
الالم وإن وكالمها للتوكيد النك ملا أبدلت اهلمزة هاء زال لفظ إن فصار كأهنا شئ آخر. قال الشاعر: هلنك 

من عبسية لوسيمة * على كاذب من وعدها ضوء صادق الالم االوىل للتوكيد، والثانية الم إن. وقال أبو 
 (1َلَوسيَمٌة * على َهَنواٍت كاذٍب من يقوهلا )ِك من َعْبِسيٍَّة عبيد: أنشدان الكسائي: هَلِنَّ 



_________ 
 (6 -صحاح  - 277( قبله: وىب من تباريح الصبابة لوعة * قتيلة أشواقي وشوقي قتيلها )1)
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 وقال: أراد هلل إنَّك من َعْبِسيٍَّة، فحذف الالم األوىل من هلل، واأللف من إنك، كما قال اآلخر:
 ول االول أصح.لنوى تعدو * أراد: هلل ابن عمك، أي وهللا. والقاله ابن عمك وا

اللنُي: ضد اخلشونة. يقال: الن الشئ يلني لينا، وشئ َلنيِ ٌ وَلنْيٌ خمفٌَّف منه، واجلمع أليناء. وقوم لينون  ]لني[
املصدر من اللني. وأليناء، إمنا هو مجع لني مشدد، وهو فيعل، الن فعال ال جيمع على أفعالء. والليان ابلفتح: 

ُتُه  تقول: هو يف َلياٍن من العيش، ته لَيِ ناً. ويقال أيضاً أَلَنـْ أي يف نعيٍم وخفض. ولينت الشئ وألينته، أي صريَّ
وألينته، على النقصان والتمام، مثل أطلته وأطولته. والليان ابلكسر: املالينة واملالطفة. تقول: ال ينىن ُماليـََنًة 

 نَُه: عدَّه لَيِ ناً. وتلني: متلق.ولِياانً. واْسَتال
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 فصل امليم
( . ويقال 1املَُؤونَُة هتمز وال هتمز، وهي فعولٌة. وقال الفراء: هي مفعلة من االين، هو التعب والشدَّة ) ]مأن[

ا ثقل على االنسان. قال اخلليل: ولو كا نت مفعلة لكانت مئينة هي َمْفُعَلٌة من اأَلْوِن، وهو اخلُرُج والِعْدُل، ألهنَّ
 . ومأنت القوم أمؤهنم مأان إذا احتملتمثل معيشة. وعند االخفش جيوز أن تكون مفعلة

_________ 
( واملعىن أنه عظيم التعب يف االنفاق على من يعول. واملؤونة: الثقل , وفيها لغات إحداها على فعولة بفتح 1)

. ومأنت القوم أمأهنم مهموز بفتحتني، واللغة الثاية مؤنة الفاء، وهبمزة مضمومة، واجلمع مئوانت على لفظها
 اكنة. قال الشاعر:هبمزة س

أمريان مؤنته خفيفة * واجلمع مؤن، مثل غرفة وغرف. والثالثة مؤنة ابلواو، واجلمع مثل سورة وسور. يقال منها: 
 مانه ميونه من ابب قال. عن املصباح.
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تُـُهْم أموهُنُْم. وأاتين فالن وما َمأَْنُت َمْأنَُه، أي مل أكرتث له. قال الكسائي: وما مؤنتهم. ومن ترك اهلمز قال:  ُمنـْ
لك. وهو ميْأَنُُه، أي يعلمه. وأنشد: إذا ما علمُت األمر هتَيَّْأت له. وقال أعرايبٌّ من ُسَلْيم: أي ما علمت بذ

ْمرٍئ يوماً يقول بعلِمِه * ويسكُت عمَّا ليَس يعلمه َفْضال أقْـَرْرُت علمه * وال أدَّعي ما لسُت أْمأَنُُه جهال َكفى اب
: فتهامسوا شيئ اً فقالوا َعرِ سوا * من غري مَتِْئَنٍة وَمأَّْنُت فالانً مَتِْئَنًة، أي أعلمته. وأنشد األصمعي للمرار الَفقعسي 

عالُم. واملُِئنَُّة: العالمُة. ويف حديث ابن لغري ُمَعرَِّس أي من غري تعريف وال هو يف موضع التَـْعريس. والَتْمِئَنُة: اإل
حلرف مسعود: " إن  طول الصالة وِقَصَر اخلطبة َمِئنٌَّة من ِفقه الرجل ". قال األصمعي: سألين شعبة عن هذا ا

 فقلت: َمِئنٌَّة أي عالمٌة لذاك وخليق لذاك. قال الراجز: إن اكتحاال ابلنقى االبلج * ونظرا يف احلاجب املزجج
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ندي أن يقال مئنة من الفعال االعوج وهذا احلرف هكذا يروى يف احلديث والشعر بتشديد النون، وحقه ع
مئينة، مثال معينة على فعيلة، الن امليم أصلية، إال أن يكون أصل هذا احلرف من غري هذا الباب، فتكون 

أي جمدرة ومظنة، وهو مبىن من عسى.  مئنة مفعلة من إن املكسورة املشددة، كما يقال هو معساة من كذا،
حمراة وحنو ذلك، وهو مفعلة من أته يؤته أات، إذا وكان أبو زيد يقول: مئتة ابلتاء، أي خملقة لذلك وجمدرة و 

غلبه ابحلجة. االصمعي: ماءنت يف هذا االمر على وزن ما عنت، أي روأت. ويقال: اْمَأْن ُمْأَنَك واْشَأْن 
رة وبدور حتسُنه. واملَأُن واملَأَنَُة: الِطْفِطَفُة، واجلمع َمأانٌت وُمئوٌن أيضاً على فعول مثل بدَشْأَنَك، أي اعمْل ما 

على غري قياس. أبو زيد: مأنت الرجل أمأنه َمْأانً، إذا أصبت َمْأنـََتُه. قال: وهي ما بني ُسرَّتِِه وعانته وُشْرسوِفِه. 
 ار هبا األرض، عن أىب عمرو وابن االعرايب.واملَْأُن أيضاً: اخلشبة يف رأسها حديدٌة تُث
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 ( :1املَْْتُ من األرض: ما صُلب وارتفع، واجلمع متاٌن وُمتوٌن. قال ) ]مْت[
. وَمْتنا الَظْهِر: ُمْكتَـَنفا ( * ومْت الشئ ابلضم متانة، فهو َمتنٌي، أي صلبٌ 2والقوُم قد طعنوا ِمتاَن السجسج )

َنُه. وَمْْتُ السهم: ما الُصْلِب عن مينٍي ومش اٍل من عصب وحلم، يذكَّر ويؤنَّث. وَمتَـْنُت الرجَل َمْتنًا: ضربت َمتـْ
دون الرِيش منه إىل وسطه. ويقال أيضاً: رجٌل َمْْتٌ من الرجال، أي ُصلٌب. وَمَْتَ به َمْتناً: سار به يوَمه أمجع. 

َنُة: املباعدة يف الغاية. يقال: سار سريا مماتوا نا، أي شديدا. وما تنه، أي ماطله. وَمتَـْنُت الكبَش: شققت ملُماتـَ



 صفنه واستخرجت بيضته بعروقها.
_________ 

 ( احلارث بن حلزة.1)
 ( صدره:2)

 أىن اهتديت وكنت غري رجيلة:

(6/2200) 

 

: شدُّه وإصالحه بذلك.  ومتتني القوس ابلَعَقِب، والِسقاِء ابلرُّبِ 
ُتُه َأْمثـُُنُه )املَثانَُة: موضع البول ]مثن[ إذا أصبت َمثانـََتُه. ويقال: َمِثَن  ( ابلضم َمْثناً , فهو مَمْثوٌن ,1. وَمثـَنـْ

الرجل ابلكسر فهو َأْمَثٌن بنيِ  املََثِن إذا كان ال يستمسك بوُله. واملرأُة َمْثناُء. قال الكسائي: يقال رجل: َمِثٌن 
 أنه صلى يف تبان وقال: إىن ممثون ".ومَمْثوٌن للذي يشتكى مثانته. وىف حديث عمار: " 

ايل اإلنسان ما صنع. وقد جَمََن ابلفتح مَيُْجُن جُموانً وجَمانًَة، فهو ماِجٌن ; واجلمع املُجَّاُن. املَجوُن: أن ال يب ]جمن[
وقوهلم: أخذه جماان، أي بال بدل. وهو فعال، النه ينصرف. واملماجن من النوق: اليت ينزو عليها غري واحٍد 

 من الُفحولة فال تكاد َتلَقح. وطريٌق ممَُجٌَّن، أي ممدود.
_________ 

 ( مثنه ميثنه من ابب ضرب، ومثنه ميثنه من ابب نصر: أصاب مثانته.1)
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املنجنون: الدوالب الىت يستقى عليها. قال ابن السكيت: هي احملالة الىت يسىن عليها. وهى مؤنثة  ]منجن[
 ( :1من نفس احلرف كما قلناه يف منجنيق ; النه جيمع على مناجني. وأنشد االصمعي )م على فعللول، واملي

 ( * ويروى: " ومنجىن "، ومها مبعىن.2ومنجنون كاالاتن الفارق )
يٍَّة. حَمَْنُت البئر حَمْناً، إذا أخرجَت تراهبا وطينها. وامِلْحَنُة: واحدة امِلَحِن اليت مُيَْتَحُن هبا اإلنسان من بل ]حمن[

ُتُه، أي اختربته، واالسم امِلْحَنُة. وحَمََنُه عشرين سوطاً، أي ضربَه. وأتيُت فالانً فما حَمََنين شيئاً، ُتُه واْمَتَحنـْ أي  وحَمَنـْ
 .ما أعطاين

 املَْخُن: الرجُل الطويل. واملَْخُن: البكاء. واملَْخُن: النزع من البئر. قال الراجز ]خمن[



_________ 
 بن طارق.( لعمارة 1)
 ( قبله:2)

 اعجل بغرب مثل غرب طارق:
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 ( بثماين أدل1)*( قد حكم القاضى أبمر عدل * أن ميخنوها )
َمَدَن ابملكان: أقام به. ومنه مسِ يت. املَديَنُة، وهي َفعيَلٌة، وجتمع على َمداِئَن ابهلمز، وجتمع أيضا على  ]مدن[

ول آخر: أهنا مفعلة من دنت، أي ملكت. وفالن َمدََّن املَداِئَن، كما مدن ومدن، ابلتخفيف والتثقيل. وفيه ق
ز مدائن فقال: فيه قوالن، من جعله فعيلة من قولك: يقال: َمصََّر االمصار. وسألت أاب على الفسوى عن مه

. مدن ابملكان، أي أقام به، مهزه. ومن جعله مفعلة من قولك دين، أي ملك مل يهمزه، كما ال يهمز معايش
وإذا نسبت إىل مدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم قلت َمَدينٌّ، وإىل مدينة املنصور َمديينٌّ، وإىل َمداِئِن كسرى 

 يِنٌّ، للفرق بني الَنسب، لئِ ال خيتلط. ومدين: قرية شعيب عليه السالم.َمدائِ 
_________ 

 ( يف اللسان: " أن متنخوها ".1)
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مروان، إذا الن، مثل جرن. ومرن على الشئ مَيُْرُن ُمروانً وَمرانًَة: تعوَّده واستمرَّ عليه  مرن الشئ ميرن ]مرن[
( وبعد دهن البان 1يقال: َمَرَنْت يده على العمل، إذا صلبت. قال الراجز: قد أكنبت يداك بعد اللنب )

الوجه، أي صلب الوجه. قال  وإنَّه ملمزن واملضنون ومهتا ابلصرب واملرون ومرن وجه فالن على هذا األمر.
 رؤبة:

( * واملَِرُن بكسر الراء: احلاُل واخلُُلُق. يقال: ما زال ذلك َمِرين، أي حايل. ويقال 3( ممرن )2لزاز خصم معل )
 للقوم: هم على َمَرٍن واحٍد، وذلك إذا استوت أخالقهم. واملرن، ساكن: الفراء يف قول النمر

_________ 
 لني ". اللسان: " بعد( يف 1)



 ( قال ابن برى: صوابه: " معك " ابلكاف. يقال رجل معك: مماطل.2)
 ( بعده:3)

 أليس ملوى املالوى مثفن:
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( * وأْمراُن الِذراِع: َعصٌب يكون فيها. وَمَرَن بعريَُه مَيُْرنُُه َمْرانً، إذا دهن 1)*( * كأن جلودهن ثياب َمْرِن )
رانة: اللني. ومرانة: موضع. قال لبيد: ملن طلل تضمنه أاثل فسرحة فاملرانة أسفَل قوائمه من حفى به. وامل

: اي دار سلمى خالء ال أكلفها إال املرانة حىت تعرف الدينا ( ومرانة: اسم انقة ابن مقبل. قال2فاخليال )
: التليني. واملاِرُن: ما ويقال: أراد املُروَن والعادة، أي بكثرة وقويف وسالمي عليها لتعرف طاعيت هلا. والَتْمرينُ 

 الَن من األنف وَفَضل عن القَصبة، وما الن من الُرمح. قال عبيد يذكر انقته
_________ 

 ره:( صد1)
 خفيفات الشخوص وهن خوص

( الرواية: " فاحليال " بكسر املهملة وابلياء املوحدة. وشرجة ابلشني املعجمة واجليم، واخليال أرض لبىن 2)
  رواية البيت عن التكملة.تغلب. والكالم يف
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( واملُماِرُن من النوق: مثل املماجن، يقال: مارَنِت 1هاتيك حَتِملين وأبيَض صارماً * وُمَذرَّابً يف ماِرٍن خَمْموِس )
ضع ( ابلفتح: مو 2الناقُة، إذا ُضرَِبْت فلم تلقح. واملُرَّاُن ابلضم: الرماح، وهو فعال، الواحدة مرانة. ومران )

 وبه قرب متيم بن مر. قال جرير على ليلتني من مكة على طريق البصرة،
_________ 

 ( قوله خمموس، ابخلاء معجمة، أي رحما طول مارنه مخس أذرع. قاله املؤلف.1)
( يف اللسان: ومر أبو جعفر املنصور على قربه مبران، وهو موضع على أميال من مكة على طريق البصرة، 2)

ان قربا تضمن مؤمنا متخشعا * عبد االله ودان ك هللا من متوسد * قربا مررت به على مر فقال: صلى علي



ابلقرآن فإذا الرجال تنازعوا يف شبهة * فصل اخلطاب حبكمة وبيان فلو ان هذا الدهر أبقى مؤمنا * أبقى لنا 
 عمرا أاب عثمان
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 رموسإىن إذا الشاعر املغرور حربىن * جار لقرب على مران م
أبو زيد: املُْزنَُة: السحابة البيضاء واجلمع ُمْزٌن. والرَبَُد: ُحبُّ املزن. واملازن: بيض النمل. ومازن: أبو  ]مزن[

قبيلة من متيم، وهو مازن بن مالك بن عمرو بن متيم. ومازن يف بىن صعصعة ابن معاوية: ومازن يف بىن شيبان. 
جاحنا * فسيط لدى االفق من خنصر واملزنة: املطرة. قال ابن مزنتها ( : كأن 1ويقال للهالل: ابن مزنة. قال )

( : أمل تَر أنَّ هللا أنزَل ُمْزنًَة * وُعْفُر الِظباِء يف الكناس تقمع وكانت العرب تسمى عمان املزون. قال 2)
 أي أكره الكميت: وأما االزد أزد أىب سعيد * فأكره أن أمسيها املزوان وهو أبو سعيد املهلب املزوىن،

_________ 
 ( عمرو بن قميئة.1)
 ( أوس بن حجر.2)
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أن أنسبه إىل املزون، وهى أرض عمان. يقول: هو من مضر. وقال أبو عبيدة: يعىن ابملزون املالحني. قال: 
وكان أردشري بن اببكان جعل االزد مالحني بشحر عمان قبل االسالم بستمائة سنة. ومزينة: قبيلة من مضر 

 وهو مزينة بن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر ; والنسبة إليهم مزىن.
 املَْشُن: ضرٌب من الضرب ابلسوط. يقال: َمَشَنُه َمْشناً. قال العجاج: شن[]م

( * وامتشنت الشئ: اقتطعته واختلسته. وامتشنت السيف: استللته. وحكى 1ويف أخاديد الِسياِط املُشَِّن )
وال غوَر له، منه ( 2: مرَّْت يل ِغرارٌة فمشنتىن، وأصابتين مشنة، وهو الشئ له سعٌة )ابن السكيت عن الكاليب  

 ما َبضَّ منه َدٌم ومنه ما مل جيرح اجللد. يقال: َمَشَنُه ابلسيف، إذا ضربه فقشر اجللد.
_________ 

 ( بعده:1)



 شاف لبغى الكلب املشيطن
 اجلرح له سعة.( قوله: وهو الشئ له سعة، عبارة القاموس: وهو 2)
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 ( . وىف املثل: " بعلة الورشان $ أتك1)*( ومشنت الناقة متشينا: درَّْت كارِهًة. وامِلشاُن: نوٌع من الرطب )
رطب املشان " ابالضافة. ويقال: امتشن منه ما َمَشَن لك، أي ُخْذ منه ما وجدت. وامِلشاُن من النساء: 

 السليطة املشامتة.
( ماِلَك غرُي َمْعِن 2الشئ اليسري اهلني. قال الَنْمر ابن تولب: وما َضيـَّْعُتُه فُأالَم فيه * فإنَّ هالَك ) املعن: معن[]

أي ليس هبني ٍ. ورجٌل َمْعٌن يف حاجته. وقوهلم: " حدث عن معن وال حرج " وهو معن بن زائدة بن عبد هللا بن 
يد بن مزيد بن زائدة الشيباين. وكان معن أجود العرب.  وهو عم يز زائدة بن مطر ابن شريك بن عمرو الشيباين

 ويقال: ماله َسْعَنٌة وال َمْعَنٌة، أي شئ. واملاعون: اسم جامع ملنافع البيت، كالِقْدر والفأس وحنوها. قال االعشى
_________ 

 ( يف املخطوطات: " نوع من التمر ".1)
 ( يف اللسان: " فإن ضياع ".2)

(6/2204) 

 

 مباعونه * إذا ما مساؤهم مل تغم ويسمى املاء أيضاً ماعوانً، وينشد: أبجود منه
( * وتسمَّى الطاعة ماعوان. وحكى االخفش عن أعرايب فصيح: لو قد نزلنا 1مَيُجُّ َصبريُُه املاعوَن َصبًّا )

ل أبو ناقتك صنيعا تعطيك املاعون، أي تنقاد لك وتطيعك. وقوله تعاىل: )ومينعون املاعوَن( قالصنعت ب
عبيدة: املاعون يف اجلاهلية كلُّ منفعٍة وعطي ٍة. قال االعشى: أبجود منه مباعونه * إذا ما مساؤهم مل تغم قال: 

الم ملا مينعوا * ماعوهنم ويضيعوا التهليال واملاعون يف االسالم: الطاعة والزكاة. وأنشد للراعي: قوم على االس
(2) 

_________ 
 * تبصر هل ترى برقا أراه ميج صبريه املاعون جما * إذا نسم من اهليف اعرتاه ( أقول لصاحيب برباق جند1)
 ( يف اللسان: " ويبدلوا التنزيال ".2)
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ومن الناس من يقول: املاعوُن أصله َمعونٌَة واأللف عوٌض من اهلاء. وأْمَعَن الفرس: تباَعَد يف َعْدوه. وأْمَعَن 
ل هو مفعوٌل من ُعْنُت املاَء إذا َنِت األرض: َرِوَيْت. وماٌء َمعنٌي، أي جاٍر. ويقافالٌن حبق ي: ذهب به. وأْمعَ 

استنبطَته. وكألٌ مَمْعوٌن: جرى فيه املاء. واملُْعناُن: جَماري املاء يف الوادي. واملَعاُن: املباءة واملنزل. ومعان: موضع 
 ابلشأم.
ن ال مُيِْكُنُه واْسَتْمَكَن الرجل من الشئ ومتكن منه، مبعىن. وفال مكنه هللا من الشئ وأْمَكَنُه منه، مبعىًن. ]مكن[

( : ومكن 1الُنهوض، أي ال يقدر عليه. وقوهلم: ما أْمَكَنُه عند األمري، شاذٌّ. واملَْكُن: بيض الضب. قال )
 * ب ال تشتهيه نفوس العجم الضباب طعام العري

_________ 
 ( أبو اهلندي.1)
 (6 -صحاح  - 278)
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واملكنة بكسر الكاف: واحدة املِكِن واملَِكناِت. ويف احلديث: " أِقرُّوا الطري على َمِكناهِتا " وَمُكناهِتا ابلضم. 
ا هي قال أبو زايد الكاليب  وغريه من األعر  اب: إان ال نعرف للَطري َمِكناٍت وإمنا هي وُُكناٌت. فأمَّا املَِكناُت فإمنَّ

يد: وجيوز يف الكالم، وإن كان املكن للضباب، أن جيعل للطري تشبيها بذلك، كقوهلم: للضباب. قال أبو عب
 مشافر احلبشى، وإمنا املشافر لالبل. وكقول زهري يصف االسد:

( * وإمنا له خمالب. قال: وجيوز أن يراد به على أمكنتها، أي على مواضعها الىت 1له لبد أظفاره مل تقلم )
جروها وال تلتفتوا إليها، الهنا ال تضر وال تنفع، وال تعدو ذلك إىل غريه. ويقال: الناس جعلها هللا هلا، فال تز 

ا، فهي مكون. وقال أبو على مكناهتم، أي على استقامتهم. الكسائي: أمكنت الضبة: مجَعْت بيَضها يف بطنه
 زيد: أمكنت الضبة فهى ممكن، وكذلك اجلرادة.

_________ 
 ( صدره:1)

 لسالح مقذف:لدى أسد شاكى ا
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ٌن، أي إنه معرٌب، كُعَمَر  )*( واملكنان ابلفتوا لتسكني: نبٌت. ومعىن قول النحويني يف االسم: إنَُّه ُمَتَمكِ 
ِن هو املبىن، كقولك: كيف وإبراهيم. فإذا انصرف مع ذلك فهو املَُتَمك ِ  ُن األْمَكُن، كزيٍد وعمٍرو. وغري املَُتَمكِ 

م يف الظرف: إنه متمكن، أي إنه يستعمل مرة ظرفا ومرة امسا، كقولك جلست خلفك وأين. ومعىن قوهل
فتنصب، وجملسي خلفك فرتفع يف موضع يصلح أن يكون ظرفا. وغري املتمكن هو الذى ال يستعمل يف 

ن يكون ظرفا إال ظرفا، كقولك لقيته صباحا وموعدك صباحا، فتنصب فيهما وال جيوز الرفع موضع يصلح أ
أردت صباح يوم بعينه. وليس ذلك لعلة توجب الفرق بينهما أكثر من استعمال العرب هلا كذلك، وإمنا إذا 

وبكرة، يؤخذ مساعا عنهم، وهى صباح، وذو صباح، ومساء، وعشية وعشاء، وضحى وضحوة، وسحر، وبكر 
وما بعينه. أما إذا وعتمة، وذات مرة وذات يوم، وليل وهنار، وبعيدات بني. هذا إذا عنيت هبذه االوقات ي

كانت نكرة وأدخلت عليها االلف والالم تكلمت هبا رفعا ونصبا وجرا. قال سيبويه: أخربان بذلك يونس 
 النحوي.
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املُنَُّة ابلضم: القوَّة. يقال: هو ضعيف املُنَّة. وَمنَُّه السرُي: أضعَفه وأعياه. وَمنَـْنُت الناقَة: حَسرهتا. ورجٌل  ]منن[
َر منَّه، أي ذهب مبُنَِّتِه، أي بقوَّته. واملَننُي: احلبل الضعيف. واملَننُي: الغبار الضعيف. ، أي ضعيٌف كأنَّ الدهمننيٌ 

واملَنُّ: الَقْطُع، ويقال النقص. ومنه قوله تعاىل: )هلم أجر غري ممنون( . قال لبيد: ملعفر قـَْهٍد تنازََع ِشلَوُه * 
ملنان، من أمساء هللا تعاىل: وامِلنِ يىن منه كاخِلصِ يصى. وَمنَّ ومن عليه منا: أنعم. واُغْبٌس كواِسُب ال مين طعامها 

. عليه ِمنًَّة، أي اْمَْتَّ عليه. يقال: " امِلنَُّة هَتِدم الَصنيعة ". أبو عبيد: رجٌل َمنونٌَة: كثري االمتنان. واملَنوُن: الدهرُ 
ا تقطع املدد   به * رَْيُب املَنونِ قال األعشى: أََأن رأت رجاًل َأْعَشى َأَضرَّ  ودهٌر ُمْتِبٌل َخِبُل واملَنوُن: املنيَُّة، ألهنَّ

 وتنقص
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العدد. قال الفراء: واملَنوُن مؤنَّثة، وتكون واحدًة ومجعاً. واملَنُّ: املَنا، وهو ِرطالن، واجلمع َأْمناٌن، ومجع املَنا 
وىف احلديث: " الكمأة من املن ". ومن: اسٌم ملن يصلح أن خياطب، وهو  بني.َأْمناٌء. واملن: شئ حلو كالطرجن

مبهم غري متمك ن، وهو يف اللفظ واحد ويكون يف معىن اجلماعة، كقوله تعاىل: )وِمَن الشياطنِي َمْن يَغوصوَن 
النه من،  ( : لسنا كمن حلت إايد دارها * تكريت تنظر حبها أن حيصدا فأنث فعل1له( . قال املتلمس )

محله على املعىن ال على اللفظ. والبيت ردئ، النه أبدل من قبل أن يتم االسم. وهلا أربعة مواضع: االستفهام، 
حنو َمْن عندك. واخلرب، حنو رأيت من عندك. واجلزاء، حنو َمْن ُيكرُِمين ُأكرِمه. وتكون نكرًة موصوفًة، حنو مررت 

 ( :2ر )الشاعمَبْن حُمِْسٍن، أي إبنسان حمسن. قال 
_________ 

 .154( صوابه االعشى، كما يف اللسان. انظر ديوان االعشى ص 1)
 ( بشري بن عبد الرمحن بن كعب بن مالك االنصاري.2)
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وكفى بنا فضال على من غريان * * حب النيب حممد إايان خفض غريا على االتباع ملن، وجيوز فيه الرفع على أن 
والنكرات يف لغة أهل احلجاز. إذا قال رأيت زيدا . وحتكى هبا االعالم والكىن جتعل من صلة إبضمار هو

قلت: من زيدا؟ وإذا قال: رأيت رجال قلت: منا النه نكرة وإن قال: جاءين رجل قلت: منو. وإن قال: مررت 
فيهما. برجل قلت مىن. وإن قال جاءين رجالن قلت: منان. وإن قال مررت برجلني قلت منني بتسكني النون 

ال جاءين رجال قلت منون ومنني يف النصب واجلر، وال حتكى هبا غري ذلك. ولو قال وكذلك يف اجلمع: إن ق
رأيت الرجل قلت: من الرجل ابلرفع النه ليس بعلم. وإن قال: مررت ابالمري قلت: من االمري. وإن قال: 

حرف العطف على من رفعت ال  رأيت ابن أخيك قلت: من ابن أخيك ابلرفع ال غري. وكذلك إن أدخلت
ري، قلت: فمن زيد، ومن زيد، وإن وصلت حذفت الزايدات قلت: من اي هذا. وقد جاءت الزايدة يف غ

 (1الشعر يف حال الوصل. قال الشاعر )
_________ 

 ( منر بن احلارث الضىب.1)
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ا وتقول يف املرأة منه ومنتان ومنات، كله )*( أتوا انري فقلُت َمنوَن أنتم * فقالوا اجِلنُّ قلت عموا ظالم
( وإن قال: رأيت رجال ومحارا قلت: 1ابلتسكني وإن وصلت قلت: منة اي هذا ابلتنوين ومنات. ]اي هؤالء[ )

مار ورجل قلت أي ومىن. فقس عليه. من وأاي، حذفت الزايدة من االول النك وصلته. وإن قال: مررت حب
ية يف شئ منه، ويرفعون املعرفة بعد من امسا كان أو كنية أو غري ذلك. والناس وغري أهل احلجاز ال يرون احلكا

ناً شدَّدته ألنَّه على حرفني، كقول الراجز ) ( 2اليوم يف ذلك على لغة أهل احلجاز. وإذا جعلت َمْن امساً متمكِ 
: 

ذلك تعظيم شأنه. و )من( ابلكسر: ( * أي أبركناها إىل رجٍل وأيِ  رجل يريد ب3ها إىل َمنٍ  وَمْن )حىتَّ أخَنْنا
 حرٌف خافٌض، وهو البتداء الغاية، كقولك: خرجت ِمْن بغداَد إىل

_________ 
 ( التكملة من املخطوطة.1)
 ( خطام اجملاشعى.2)
 ( قبله:3)

 فرحلوها رحلة فيها رعن:
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لبيان والتفسري، كقولك: هلل در ك الكوفة. وقد تكون للتبعيض كقولك: هذا الدرهم ِمْن الدراهم. وقد تكون ل
قولك در ك وترمجًة عنه. وقوله تعاىل: )ويـُنَـزِ ُل ِمَن السماِء ِمْن ِمْن رجٍل! فتكون ِمْن مفسِ رًة لالسم املكىنَّ يف 

كيدًا ِجباٍل فيها ِمْن بـََرٍد( فاألوىل البتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالثة للتفسري والبيان. وقد تدخل ِمْن تو 
تعاىل: )فاجتنبوا الرِْجَس ِمَن األواثن( أي لغوًا كقولك: ما جاءين ِمْن أحٍد، ووحَيُه ِمْن رجٍل، أكَّدهتما مِبْن. وقوله 

. وقال األخفش يف قوله تعاىل: )وَترى املالئكَة حافِ نَي  فاجتنبوا الرِْجَس الذي هو األواثن. وكذلك ثوٌب ِمْن َخزٍ 
ا أدخلِمْن َحْوِل الَعْرش(  ْلَبنْيِ يف َجْوِفِه( : إمنَّ ِمْن توكيدًا، كما تقول رأيت  وقوله تعاىل: )ما َجَعَل هللاُ ِلَرُجٍل ِمْن قـَ

زيدًا نفسه. وتقول العرب: ما رأينه من سنة، أي منذ سنة. قال تعاىل: )َلَمْسِجٌد ُأسِ َس على التَّقوى ِمْن أوَِّل 
 نَِّة احِلْجِر * َأقْـَوْيَن من ِحَجٍج ومن دهريوٍم( . وقال زهري: ِلَمِن الدايُر بقُ 
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وقد تكون مبعىن على، كقوله تعاىل: )وَنَصْرانُه ِمَن القوم( ، أي على القوم. وقوهلم يف الَقَسِم: ِمْن ريب  ما 
، ألنَّ حروف اجلر ينوب بعُضها عن بعض إذا مل يلتبس فعلُت، فِمْن حرف جر  وضعت موضع الباء ههنا

املعىن. ومن العرب من حيذف نونه عند األلف والالم اللتقاء الساكنني، كما قال: أبلْغ أاب َدْخَتنوَس َمْأُلَكًة * 
 غري الذي قد يقال ِمْلَكَذبِ 

 و رجل ممون، عن ابن السكيت.مانَُه مَيونُُه َمْوانً، إذا احتمل َمُؤونـََتُه وقام بكفايته، وه ]مون[
: اخلدمة. وحكى أبو زيد والكسائي: امِلْهَنُة ابلكسر، وأنكره االصمعي. واملاِهُن: اخلادُم. املَْهَنُة ابلفتح ]مهن[

وقد َمَهَن القوَم مَيَْهُنهم ُمْهَنًة، أي خدمهم. ويقال أيضاً: َمَهْنُت اإلبَل َمْهَنًة، إذا حليتها عن الصدر. وامتهنت 
ُتُه: أضعفته. ورجٌل َمهنٌي،ا  أي حقري. لشئ: ابْتذلته. وأْمَهنـْ
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ع ُميوٌن. ( األدمَي ِلراِهَشْيِه * وَألفى قوهلا كذابً وَمْينا واجلم1املنَْيُ: الكذب. قال عديُّ بن زيد: فـََقدَّْمِت ) ]مني[
 يقال: " أكثر الظُنون ُميوٌن ". وقد ماَن الرجُل مَينُي َمْيناً، فهو ماِئٌن وَميوٌن. وُودُّ فالٍن متماين.

 فصل النون
الَنْْتُ: الرائحة الكريهة. وقد نْت الشئ وأنْت مبعىن، فهو منْت ومنْت، كسرت امليم اتباعا لكسرة التاء،  ]نْت[

( : قالت 2ونتنه غريه تنتينا، أي جعله ُمْنِتناً. ويقال قوٌم مناتني. قال الراجز )الن مفعال ليس من االبنية. 
َنُه.سليمى ال أحب اجلعدين * وال السباط إهنم َمنات تـَ  نُي وقد قالوا: ما أنـْ

_________ 
 ( يف اللسان: " فقددت ".1)
 ( ضب بن نعرة.2)
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)*( 
ألن الضم ة من جنس الواو اليت هي حْنُن: مجع أان من غري لفِظه، وحرِ ك آخرُه ابلضم اللتقاء الساكنني،  ]حنن[

 عالمٌة للجمع. وحنن كناية عنهم.
مع أْنواٌن ونينان. وذو النون: لقب يونس بن مىت عليه السالم. والنون: شفرة النوُن: احلوت، واجل ]نون[



 السيف. قال الشاعر:
َن النوِن مينِ  * وما ( : سأجعُله مكا1ِبذي نوَننِي قصَّاٍل ِمقط * والنون: اسم سيف لبعض العرب. قال )

 ( يقول: سأجعل هذا السيف الذى استفدته2أعطيته عرق اخلالل )
_________ 

 ( احلارث بن زهري.1)
( قال ابن برى: وصواب إنشاده: وخيربهم مكان النون مىن * وما أعطيته عرق اخلالل الن قبله: سيخرب 2)

 " حسن بن وهب إذا القاهم ".قومه حنش بن عمرو * مبا القاهم وابنا هالل يف التكملة: 
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عنوة. والنون: حرف من حروف املعجم، وهو من  ، بل أخذتهمكان ذلك السيف اآلخر، وما أعطيته عن مودة
حروف الزايدات، وقد يكون للتأكيد يلحق الفعل املستقبل بعد الم القسم، كقولك: وهللا الضربن زيدا. 

ويلحق بعد ذلك االمر والنهى، تقول: اضربن زيدا وال تضربن عمرا. ويلحق يف االستفهام، تقول هل تضربن 
ما تضربن زيدا اضربه، إذا زادت على إن )ما( زدت على فعل الشرط نون ، كقولك: إزيدا. وبعد الشرط

التأكيد. قال هللا تعاىل: )فإما تثقفنهم ىف احلرب فشرد هبم من خلفهم( . وتقول يف فعل االثنني لتضرابن زيدا 
واي نسوة  كسر الباء،اي رجالن، وىف فعل اجلماعة: اي رجال اضربن زيدا بضم الباء، واي امرأة اضربن زيدا ب

اضربنان زيدا، وأصله اضربنن بثالث نوانت فتفصل بينهن اباللف وتكسر النون تشبيها بنون التثنية. وقد 
تكون نون التأكيد خفيفة كما تكون مشددة، إال أن اخلفيفة إذا استقبلها ساكن سقطت، وإذا وقفت عليها 

 وقبلها فتحة أبدلتها ألفا، كما قال االعشى:
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( : اضرب عنك اهلموم 2ا حذفت يف الوصل، كقول الشاعر )( * ورمب1تعبد الشيطان وهللا فاعبدا )وال 
طارقها * ضربك ابلسيف قونس الفرس واملخففة تصلح يف مكان املشددة، إال يف موضعني يف فعل االثنني: اي 

يصلح فيهما إال املشددة، لئال رجالن اضرابن زيدا، وىف فعل اجلماعة املؤنث: اي نسوة اضربنان زيدا، فإنه ال 
نون التثنية. ويونس جييز اخلفيفة ها هنا أيضا، واالول أجود. وتقول: نوَّنُت االسم تـَْنويناً. والتْنويُن ال تلتبس ب

 يكون إال يف األمساء.



 فصل الواو
 محيد االرقط:الَوتنُي: ِعرٌق يف القلب، إذا انقطع مات صاحبه. وقد وتنته، إذا أصبت وتينه. قال:  ]وتن[

_________ 
 ( صدره:1)

 النصب املنصوب ال تنسكنه وذا
 ( هو طرفة بن العبد.2)
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 ( * والواتن: الشئ الدائم الثابت يف مكانه. قال رؤبة:1علق املكلى واملوتون ) * من
وانً وتَِنًة أيضاً، أي دام ومل ( * ويروى ابلثاء، ومها مبعىن. يقال َوَتَن املاُء وغريه ُوت2على أخالء الصفاء الوتن )

 واملواتنة: املالزمة يف قلة التفرق. ينقطع. والواِتُن: املاء املَعنُي الدائُم، الذى ال يذهب. عن أىب زيد.
الَوثن: الصنم، واجلمع ُوْثٌن وأواثن، مثل أسد وأسد وآساد. االصمعي: استؤثن الرجل من املال، إذا  ]وثن[

 واستوثر. والواثن مثل الواتن، وهو الثابت الدائم. استكَثر منه، مثل استوثج
_________ 

 خرجن ابلتسنني ( قبله: شراينه متنع بعد اللني * وصيغة1)
 ( قبله:2)

 أمطر يف أكناف غني مغني:
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)*( 
شديدة الَوجنُي: العارُض من األرض ينقاد ويرتفع قلياًل، وهو غليظ. ومنه الَوْجناُء، وهي الناقة ال ]وجن[

شبِ هت به يف صالبتها. وقال قوٌم: هي العظيمة الَوْجنتني. والَوجنُي: شط  الوادي. والَوْجَنُة: ما ارتفع من 
أربع لغات: َوْجَنٌة، وُوْجَنٌة وأْجَنٌة، وِوْجَنٌة. ورجٌل ُمَوجٌَّن: عظيم الَوَجناِت. ويقال: ما أدري أيُّ اخلدَّين. وفيها 

. ويقال: َوَجَن القصَّاُر الثوَب جيَُِنُه َوْجناً: َدقَُّه. أبو زيد: َمْن َوجََّن اجللَد هو،  أْي أي الناس هو؟. والَوْجُن: الَدقُّ
ُة، واجلمع َمواِجُن. وأنشد لعامر بن عقيل السعدى جاهلي: رقاب كاملواجن خاظيات * وأستاه امليَجَنُة: امِلَدقَّ 



 خظابظا. على االكوار كوم قوله خاظيات ابلظاء، من قوهلم:
ودنت الشئ ودان وو داان: بَلْلُتُه، فهو َمْودوٌن وَوديٌن، أي منقوع. وجاء قوٌم إىل بنت اخُلسِ  حبجٍر  ]ودن[

 ي لنا من هذا نَعاًل، فقالت: ِدنوه.فقالوا: اْحذ
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ن ِشظاٍف * كمتَِّدِن الَصفا واتدن الشئ، أي ابتل. واتدنه أيضاً، مبعىن بـَلَُّه. قال الكميت: وراٍج ِلنَي تـَْغِلَب ع
دانِِه. وَوَدَنِت املرأُة وأْوَدَنْت، إذا ( والَوْدُن أيضاً: ُحسن القيام على العروس. يقال: أخذوا يف وِ 1َكْيما يَِلينا )

ظب ( : وُأمَُّك سوداُء َمْودونٌَة * كأنَّ أانملها احلن2ولدْت ولدًا ضاوايً. والولُد َمْودوٌن وموَدٌن أيضاً. قال )
 ومودون: اسم فرس.

لنهار، أي انتصَف. امليزاُن معروف، وأصله ِمْوزاٌن، انقلبت الواو ايًء لكسرة ما قبلها. وقام ميزان ا ]وزن[
ووزنت الشئ وزان وزنة. ويقال: َوزَْنُت فالانً وَوزَْنُت لفالن. قال تعاىل: )وإذا كالوُهْم أو َوزَنوهْم خيسرون( . 

 وهذا يزن درمها.
_________ 

 ( يف اللسان: " حىت يلينا ".1)
 ( حسان بن اثبت يهجو رجال.2)
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( : مثُل العصافري أحالماً ومقدرًة * لو يوزَنوَن بِزفِ  الريِش ما وزنوا 1)*( ودرهم واِزٌن، أي اتمٌّ. وقال الشاعر )
نَِتِه أو كان حماذيه. ويقال: َوَزَن املُْعطي وهذا يُواِزُن هذا، إذا كان على زِ ( ووازنت بني الشيئني موازانة ووزاان. 2)

واتَـَّزَن اآلِخُذ، كما يقال نـََقَد املُْعطي وانتقد اآلخذ. وهو افتعل، قلبوا الواو اتء وأدغموا. والوزين: احلنظل 
حذاءه.  انحيًة منه. وهو زِنََة اجلبل، أياملطحون. وفالن َوزيُن الرأي، أي َرزيُنُه. وقوهلم: هو وزَن اجلبل، أي 

قال سيبويه: ُنِصبا على الظرف. وتقول العرب: " َحضاِر والَوْزُن حُمِْلفاِن "، ومها جنمان يطُلعان قبل سهيل. 
 وموزن ابلفتح: موضع، وهو شاذ مثل موحد وموهب. قال كثري

_________ 
 ( قعنب بن أم صاحب.1)



اجلنب قال ابن برى: الذى يف شعره: " شبه عن عدوهم * لبئست اخللتان اجلهل و ( بعده: جهال علينا وجبنا 2)
 العصافري ".

 (6 -صحاح  - 279)
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 (1كأهنم قصرا مصابيح راهب * مبوزن روى ابلسليط ذابهلا )
ِسْن اي رَُجُل الَوَسُن: الُنعاُس. والِسَنُة مثله. قد وسن الرجل يوسن. فهو َوْسناٌن. واْستَـْوَسَن مثله. واوْ  ]وسن[
َلَتكَ  ، واأللف ألف وصٍل. وتقول: ماله هم وال َوَسٌن إال ذاك. وَوِسَن الرجُل أيضاً فهو َوِسٌن، أي ُغِشَي عليه لَيـْ

ْتُه البئر. وهي ركية موسنة، عن أىب زيد. وقوهلم: توسنها، أي أاتها وهي  من َنْْتِ ريح البئر، مثل َأِسَن. وأْوَسنـَ
ِميساٌن، بكسر امليم، كأنَّ هبا ِسَنٌة من رزانتها. وميسان ابلفتح:  يان الفحل الناقة. وامرأةٌ انئمة، يريدون به إت

 موضع.
_________ 

 ( بعده: هم أهل ألواح السرير ومينه * قرابني أرداف هلا ومشاهلا1)
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)*( 
ما من  الَوضني للهودج مبنزلة الِبطان للَقَتب، والتصديِر للرحل، واحلزاِم للسرج. ومها كالِنْسِع إال ]وضن[ أهنَّ

( : تقول إذا درأُت هلا 1يور إذا ُنسج ِنساجًة بعضه على بعض مضاعفاً. واجلمع ُوُضٌن. قال املثقِ ب )السُ 
( أبدًا وديين قال أبو عبيدة: َوضنٌي يف موضع موضون، متقتيل يف موضع مقتوٍل. تقول 2َوضيين * أهذا ديُنُه )

ضونَُة أيضاً: الدرع املنسوجة توَضُن َحَلُق الدرِع بعضها يف ذا نسجته. واملَوْ منه: َوَضْنُت الِنْسَع َأِضُنُه َوْضناً، إ
 بعض مضاعفًة. ويقال أيضاً منسوجٌة ابجلواهر. ومنه قوله تعاىل: )على سرر موضونة( .

 (3الوطن: حمل االنسان. وقد خففه رؤبة بقوله: أوطنت وطنا مل يكن من وطىن ) ]وطن[
_________ 

 ( العبدى.1)
 ( يف اللسان: " دأبه ".2)



 ( قبله:3)
 كيما ترى أهل العراق أنىن:
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ُتها  لو مل يكن عاملها مل أسكن هبا ومل أرجن هبا يف الرجن وأوطان الغنم: مراِبضها. وَأْوطَْنُت األرَض، وَوطَّنـْ
ذهتا َوطَناً. وكذلك االتِ طاُن، وهو افِتعا ُتها، أي اختَّ ٌل منه. وتوطني النفس على الشئ، تـَْوطيناً واْستَـْوطَنـْ

يتك. وامليطاُن: املوضع الذي يـَُوطَُّن لرُتَسل منه اخليل يف السباق، كالتمهيد. ويقال: من أين ميطاُنَك، أي غا
وهو أول الغاية. وامليتاء وامليداء: آخر الغاية. واملوطن: املشهد من مشاهد احلرب. قال تعاىل: )لقد َنَصرَُكم 

 الفوارس ترعد َن كثرية( وقال طرفة: على موطن خيشى الفىت عنَده الَرَدى * مىت تعرتك فيههللا يف َمواطِ 
 الَوْعَنُة: األرض الُصلبة. قال أبو زيد: تـََوعََّنِت الناقُة، أي مسنت غاية السمن. ]وعن[
 الوَْكُن ابلفتح: ُعشُّ الطائر يف جبٍل أو جداٍر. واملَوِْكُن مثله. ]وكن[
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. أبو عمرو: الوُْكَنُة )اال . والوَْكُر ابلراء: ما كان يف عشٍ  ( واأُلْكَنُة 1صمعي: الوكن: مأوى الطائر يف غري عش 
ابلضم: مواقع الطري حيُثما وقعت ; واجلمع وُْكناٌن، ووكنات ووكن، كما قلناه يف مجع ركبة. وتقول: وكن الطائر 

َن، أي متكََّن. والواِكُن: اجلالس. قال عمرو بن شأس وذَكَر نساًء: وِمْن ظُُعٍن كَّ بيضه َيِكُنُه وَْكنًا، أي َحَضَنُه. وتـَوَ 
كالَدْوِم أشَرَف فوقها * ظباُء الُسَليِ  واِكناٍت على اخلَْمِل * أي جالسات على الطنافس اليت َوطَّْأَن هبا اهلوادج. 

: اسم موضع. ونصب " واكنات " على احلال.  والُسَليُّ
 : الضعُف. وقد َوَهَن اإلنساُن وَوَهَنُه غريه. يتعدَّى وال يتعدى. وقال طرفة:نُ الَوهْ  ]وهن[

 ( * ووهن أيضا ابلكسر وهنا، أي ضعف.2إنىن لست مبوهون فقر )
_________ 

 ( الوكنة مثلثة، والوكنة بضمتني.1)
 ( يروى: " مبوهون غمر ". وصدره:2)

 وإذا تلسنىن ألسنها:
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وهنته توهينا. والَوْهُن من اإلبل: الكثيف. والَوْهُن: حنٌو من نصف الليل ; واملَْوِهُن مثله. قال وأوهنته أيضا و 
األصمعي : هو حني يُدبر الليل. وقد َأْوَهنَّا: صران يف تلك الساعة. والواِهَنُة: الُقَصرْيى، وهي أسفل األضالع. 

 وامرأٌة َوْهنانٌَة: فيها فتور وأانة.
 العنُب األسَود، الواحدة وينة. الَوْيُن: وين[]

 فصل اهلاء
أبو زيد: التهتان: حنو من الدمية. وأنشد: اي حبذا نضحك ابملشافر * كأنه هتتان يوم ماطر وقال النضر  ]هنن[

ميال القرايان بن مُشيٍل: التَـْهتان: مطر ساعٍة مث يفرُتْ مث يعود. وأنشد للشماخ: أرسل يوما دمية هتتاان * سيل املتان 
 ( ، إذا قطر متتابعا.1يقال: هْت املطر والدمع يـَْهْتُ َهْتناً وُهتوانً وهَتْتاانً )

_________ 
 ( وزاد اجملد: " وهتناان ".1)
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 )*( وسحاب هاتن، وسحائب ُهْتٌَّ، مثل راِكٍع ورُكٍَّع. وسحاٌب َهتوٌن، واجلمع ُهُْتٌ مثل عموٍد وعمد.
 البيُض. وقال عمرو ابن كلثوم:اهِلجاُن من اإلبل:  ]هجن[

يقال بعرٌي هجاٌن، وانقٌة ِهجاٌن وإبٌل ( * ويستوي فيه املذكر واملؤنث واجلمع. 1ِهجاِن اللون مل تقرأ َجنينا )
ا قالوا َهجائُن. قال عمرو بن أمحر: كأنَّ على اجِلماِل أواَن خفَّْت * َهجائَن من نعاج أراق عينا  ِهجاٌن، ورمبَّ

. وامرأٌة ِهجاٌن: كرميٌة. وقال األصمعي  يف قول عليٍ  رضوان هللا عليه: ( وأرض هجا2) ن: طيبة الرُتب َمَربٌّ
 ناَي وِهجانُُه فيه * وكلُّ جاٍن يده إىل فيه يعىن خياره.هذا جَ 

_________ 
 ( صدره:1)

 ذراعي عيطل أدماء بكر
 ( يف اللسان: " من نعاج أوارعينا " وكذلك يف املخطوطة.2)
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اليزيدى: هو ِهجاٌن بنيِ  اهلَجانة، ورجٌل َهجنٌي بنيِ  اهلُْجَنِة. واهلُْجَنُة يف الناس واخليل، إمنا تكون من قبل األم ، 
 جز:فإذا كان األب عتيقاً واألمُّ ليست كذلك كان الولد هجينا. وقال الرا

( : فإن نتجت حرا كرميا فباحلرا * 2( * واالقراف من قبل االب. وقالت هند )1العبد واهلجني والفلنقس )
وإن يك إقراف فمن قبل الفحل واهلاجن: الصبية تزوج قبل بلوغها، وكذلك الصغرية من البهائم. ويف املثل: " 

الرِْفِد " وهو القدح الضخم. وقال ابن األعرايب:  جلَّت اهلاِجُن عن الولد " أي صُغرت، و " جلَّت اهلاِجُن عن
اهلاِجِن " أي كربت. قال: وهى بنت اللبون حيمل عليها فتلقح مث تنتج وهى حقة. قال: وال " جلَِّت العلبة عن 

إذا يصلح أن يفعل هبا ذلك. ويقال: هجنة، أي جعله َهجيناً. وهَتْجنُي األمر أيضاً: تقبيحه. واْهُتِجَنِت اجلاريُة، 
 وطئْت وهي صغرية.

_________ 
 ( بعده:1)

 ثالثة فأيهم تلمس
 لنعمان بن بشري.( بنت ا2)
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 )*( واملهتجنة: النخلة أول ما تلقح.
َنُه، يتعدَّى وال يتعدى. وقال: إن العواوير مأكول  ]هدن[ َهَدَن يـَْهِدُن ُهدوانً: سَكن. وَهَدنَُه، أي سكَّ

ُهْدنٌَة على  صاحله، واالسم منهما اهلُْدنَُة. ومنه قوهلم: "حظوظتها * وذو الكهامة ابالقوال مهدون وهادنه: 
َدَخٍن " أي سكوٌن على ِغلٍ . وهَتاَدَنِت األمور: استقامت. واهِلداُن: األمحُق الثقيل، واجلمع اهلُدوُن. وهَتْديُن 

 املرأة ولَدها: تسكيُتها له بكالم إذا أرادت إانمته. والتهدين: البطء.
 بن قيس عيالن. ة من قيس، وهو هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفةهوزان: قبيل ]هزن[
 اهلليون: نبت معروف. ]هلن[
املَُهْيِمُن: الشاهد، وهو من آمن غريه من اخلوف. وأصله أأمن فهو مؤأمن، هبمزتني، قلبت اهلمزة الثانية  ]مهن[

 ايء كراهة الجتماعهما، فصار
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 مأمين، مث صريت االوىل هاء، كما قالوا: أراق املاء وهراقه.
ىن بكى، نَّ َيِهنُّ َهنيناً، أي حن. وقال: حنت والت هنت * وأىن لك مقروع وقد يكون مبعالفراء: هَ  ]هنن[

 وأنشد يعقوب: ملا رأى الدار خالء هنا * وكاد أن يظهر ما أجنا وقول الراعى:
َيُح ) ، أي ما به ( * يقول: ليس األمر حيث ذهبَت. ويقال: ما ابلبعري ُهنانًَة ابلضم1نعم الَت َهنَّا إنَّ قلبك ِمتـْ

 ِطْرٌق. وأَهنَّه هللا فهو َمْهنوٌن. واهلِنَـَنُة: ضرٌب من القنافذ.
.  ]هون[ اهلْوُن: السكينُة والوقار. وفالن ميشي على األرض َهْوانً. واهلَوُن: مصدر هان عليه الشئ أي خفَّ

 وَهوَّنَُه هللا عليه، أي سهله وخففه. وشئ هني، على فيعل، أي سهل. وهني
_________ 

 ( صدره:1)
 أىف أثر االظعان عينك تلمح:
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)*( خمفف، واجلمع أهو انء. كما قالوا شئ وأشيياء على أفعالء. وقوم هينون لينون. واهلون ابلضم: اهلوان. 
ابن مدركة بن الياس بن مضر: أخو كنانة وأسد. وأهانه: استخف به، واالسم اهلَواُن واملَهانَُة.  وهون بن خزمية

: رجٌل فيه َمهانٌَة، أي ُذلٌّ وضعٌف. واستهاَن به وهتاوَن به: استحقره. وقوله: وال هُتنَي الفقرَي َعلََّك أْن * يقال
ف النون اخلفيفة ملَّا استقبلها ساكن. ويقال: اْمِش على هينِتَك، تركع يوماً والدهُر قد رفـََعْه أراد ال هُتيَنْن، فحذ

ي يوم االثنني. أْهَوَن، يف أمسائهم القدمية. أنشدين أبو سعيد السرياىف قال: أي على ِرسلَك. وكانت العرب تسم ِ 
لتاىل دابر أم أنشدين ابن دريد لبعض شعراء اجلاهلية: أؤمل أن أعيش وأن يومى * أبول أو أبهون أو جبار أم ا

مجعه هواوين مثل فيومى * مبؤنس أو عروبة أو شيار واهلاون: الذى يدق فيه، معرب، وكان أصله هاوون، الن 
 قانون وقوانني، فحذفوا منه الواو الثانية استثقاال، وفتحوا االوىل النه ليس يف كالمهم فاعل ابلضم.
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 فصل الياء
 ( :1الَيْْتُ: أن خترج رِجال الولد قبل رأسه ويديه يف الوالدة، وهو عيب. وقال ) ]يْت[



 أيتنت املرأة والناقة.( * يقال منه: 2أرمشا )فجاءت بيْت للضيافة 
 الرَيوُن: ماء الفحل، وهو سم. ]يرن[
 ذو يزن: ملك من ملوك محري، تنسب إليه الرماح اليزنية. يقال: رمح يزىن، وأزين، ويزاىن، وأزاىن. ]يزن[
 ( أو يفن4من شارٍخ ) ( * يغادر3اليَـَفُن: الشيخ الكبري. قال األعشى: وما إن أرى الدهَر فيما خال ) ]يفن[

_________ 
 ( البعيث.1)
 ( صدره:2)

 لقى محلته أمه وهى ضيفة
 ( يف اللسان وىف املخطوطة مثله: " فيما مضى ".3)
 : " شارخ ".1132( يف اللسان وىف املخطوطة مثله: " يغادر من شارف " وىف التكملة ص 4)
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)*( 
َقْنُت، وتـَيَـقَّْنُت، كلُّه، 1يـَْقناً ) قال منه: يَِقْنُت األمرالَيقنُي: العلم وزواُل الشك. ي ]يقن[ َقْنُت، واْستَـيـْ ( ، وأيـْ

ا صارت الياء واوًا يف قولك موِقٌن للضمة قبلها. وإذا صغ رته رددَته إىل األصل  مبعىًن. وأان على يَقني منه. وإمنَّ
وا عن الظن  ابلَيقنِي، وابليق ا عربَّ ( : حتسب َهوَّاٌس وأيقن أنين * 2)ني عن الظن. قال الشاعر وقلت ُميَـْيِقٌن. ورمبَّ

هبا ُمْفَتٍد من واحد ال أغامره يقول: تشمم االسد انقيت يظن أىن أفتدى هبا منه وأستحمى نفسي فأتركها له وال 
 أقتحم املهالك مبقاتلته.

. قال ن ايء النسب فال جيتمعانالَيَمُن: بالد للعرب، والنسبة إليها ميىن وميان خمففة، وااللف عوض م ]مين[
 سيبويه: وبعضهم يقول مَياين  ابلتشديد. قال أمية بن خلف

_________ 
 ( يقنا ويقنا حمركة.1)
 ( أبو سدرة االسدي، ويقال اهلحيمى.2)
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انَِيٌة أيضاً. يا يَظلُّ يشدُّ ِكريًا * وينُفخ دائماً هَلََب الُشواِظ وقوٌم مَيانَِيٌة ومَيانوَن، مثل مثانية ومثانون. وامرأٌة ميَ ميان
وَأمْيََن الرجل، ومَيََّن، وايَمَن، إذا أتى الَيَمَن. وكذلك إذا أخذ يف سريه مييناً. يقال: ايِمْن اي فالن أبصحابك، أي 

ْمُن: َنًة. وال تقل تيامن هبم. والعامة تقوله. وتـََيمََّن: تـََنسََّب إىل الَيَمِن. والتَـْيَميِنُّ: أفق الَيَمِن. واليُ خْذ هبم ميَ 
( 1الربكة. وقد ميَُِن فالٌن على قومه، فهو َمْيموٌن، إذا صار ُمباركاً عليهم. ومينهم فهو اي من، مثل شئم وشأم )

( : ولقد غدوت وكنت ال * أغدو على واق 2خالف االشأئم. قال املرقش ). وتيمنت به: تربكت. واالايمن: 
 (3وحامت )

_________ 
 ه من اللسان.( يف االصل: " وشائم " صواب1)
 ( ويروى خلزز بن لوذان.2)
 ( قبله: ال مينعنك من بغا * ء اخلري تعقاد التمائم وكذاك ال شر وال * خري على أحد بدائم3)
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فإذا االشائم كاالاي * من واالايمن كاالشائم وقول الكميت: ورأت ُقضاعة يف اأَلاي * ِمْن رأى مثبور واثبر )*( 
ا إىل اليمن، كأنه مجع اليمن على أمين، مث على أايمن، مثل زمن وأزمن. واليمنة ابلفتح: خالف يعىن يف انتساهب

( : 1َمَنُة: خالف األيسر وامليسرة. واليمنُي: القوَّة. قال احلطيئة )اليسرة. ويقال: قعد فالٌن مَيَْنًة. واألمْيَُن واملَيْ 
له تعاىل: )أتتونَنا عن اليمنِي( قال ابن عباس رضي هللا عنهما: إذا ما راية رفعت جملد * تلقاها عراببة اليمني وقو 

: فالٌن عندان ابلَيمنِي، أي من ِقَبِل الديِن، فتزي ِنوَن لنا ضاللَتنا. كأنَّه أراد: أتتوننا عن املأتى ال سهل. األصمعي 
 أي على الُيْمِن.

_________ 
 ( صوابه الشماخ، كما يف ديوانه وىف املخطوطات.1)
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م كانوا إذا حَتالفوا ضرب كلِ  امرٌئ منهم مَييَنُه على  واليمني: القسم، اجلمع أمين وأميان. يقال: مسِ ي بذلك ألهنَّ
مَينِي صاحِبِه. وإن جعلت اليمني ظرفا مل جتمعه، الن الظروف ال تكاد جتمع، الهنا جهات وأقطار خمتلفة 

 ( :1الف للشمال. وقول الشاعر )يمني خمااللفاظ. أال ترى أن قدام خمالف خللف، وال



( * يقول: يعرض هلا من انحية اليمني وانحية الشمال، وذهب إىل معىن أمين االبل 2يربى هلا من أمين وأمشل )
 ( :3وأمشلها، فجمع لذلك. وقول الشاعر )

 ( * يعين مالت أبحد جانبيها إىل املغيب.4ألقت ذُكاُء مَييَنها يف كاِفِر )
_________ 

 العجاج. ( هو1)
 ( بعده:2)

 ذو خرق طلس وشخص مذأل * يف التكملة: الرواية " تربى له " على التذكري، أي للممدوح.
 ( ثعلبة بن صعري.3)
 ( صدره:4)

 فتذكرا ثقال رثيدا بعدما:
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ما الذى يف حديث عمر رضي هللا والَيمنُي: مَينُي اإلنسان وغريه. وتصغري الَيمنِي ميَُنيِ ٌ، ابلتشديد بال هاٍء. وأ)*( 
عنه: " زودتنا أمنا بيمينتيها من اهلبيد " فيقال: إنه أراد بيمينتيها تصغري ميىن، فأبدل من الياء االوىل اتء إذ 

 الرُبَْدُة من بُرود اليمن. وقال: ( :1كانتا للتأنيث. والُيْمَنُة ابلضم )
ول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهى حاضنة أوالده، فزوجها من ( * وأم أمين: امرأة أعتقها رس2واليمنة املعصبا )

زيد فولدت له أسامة. وأمين هللا: اسم وضع للقسم، هكذا بضم امليم والنون، وألفه ألف وصل عند أكثر 
اء ألف وصل مفتوحة غريها. وقد تدخل عليه الالم لتأكيد االبتداء، تقول: ليمن النحو يني، ومل جيئ يف االمس

 (3تذهب االلف يف الوصل. قال الشاعر )هللا، ف
_________ 

 ( يف اللسان ابلفتح والضم.1)
 .356( وكذا وردت هذه القطعة يف اللسان )مين( ص 2)
 ( نصيب.3)
 (6 -صحاح  - 280)

(6/2221) 



 

دير فريق القوم ملا نشدهتم * نعم وفريق ليمن هللا ما ندرى وهو مرفوع ابالبتداء، وخربه حمذوف، والتق فقال
ليمن هللا قسمي، وليمن هللا ما أقسم به. وإذا خاطبت قلت: ليمنك. وىف حديث عروة ابن الزبري أنه قال: " 

ا حذفوا منه النون فقالوا: امي هللا وامي ليمنك لئن كنت ابتليت لقد عافيت، ولئن كنت سلبت لقد أبقيت " ورمب
ام هللا ورمبا أبقوا امليم وحدها مضمومة قالوا: م هللا، مث  هللا أيضا بكسر اهلمزة، ورمبا حذفوا منه الياء فقالوا:

يكسروهنا الهنا صارت حرفا واحدا، فيشبهوهنا ابلباء، فيقولون م هللا. ورمبا قالوا من هللا بضم امليم والنون، 
ال أفعُل. وأنشد  ن هللا بفتحهما، ومن هللا بكسرمها. وقال أبو عبيد: وكانوا حيلفون ابليمنِي فيقولون: مَينُي هللاوم

 المرئ القيس:
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 مَينُي هللا أبرُح قاعدًا * ولو َقَطعوا رأسي لديِك وأوصايل أراد: ال أبرْح، فحذف ال وهو يريده. مث جيمع فقلتُ 
به فقالوا: أمْيُُن هللا الَيمنُي على أمْيٍُن، كما قال زهري: فُتْجَمُع أمْيٌُن منَّا ومنكم * مبُْقَسَمٍة متوُر هبا الِدماُء مث حلفوا 

َك اي َربِ  إذا خاطبوا. قال: فهذا هو االصل يف أمين هللا، مث كثر هذا يف كالمهم وخف على ألفعلنَّ كذا، وأمْيُنُ 
ألسنتهم حىت حذفوا منه النون كما حذفوا يف قوهلم: مل يكن فقالوا مل يك. قال: وفيها لغات كثرية سوى هذه. 

ني، وإمنا خففت مهزهتا ابن درستويه فقال: ألف أمين ألف قطع وهو مجع ميوإىل هذا ذهب ابن كيسان و 
 وطرحت يف الوصل لكثرة استعماهلم هلا.
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 اهلاء:ابب 
 فصل االلف:

أبو زيد: ما أهبت لالمرآبه أهبا، وهو االمر تنساه مث تـََتنب ُه له. ويقال أيضاً: ما أهِبُت له ابلكسر آبه أهبا،  ]أيه[
. ورمبا قالوا لالبح: أبه.مثل نب  هت نبها. واالهبة: العظمة والكرب. يقال: أتَبََّه الرُجل، إذا تكربَّ
 من التَـَعتُِّه.الَتأتَُّه: ُمبَدٌل  ]أته[
 االقه: القاه، وهو الطاعة، كأنه مقلوب منه. ]أقه[
ا: )ويذرك وإالهتك( بكسر اهلمزة. أَلَه ابلفتح ِإالَهًة، أي عبد عبادة. ومنه قرأ ابن عباس رضي هللا عنهم ]أله[



 ( [ .1قال. وعبادتك. وكان يقول: إن فرعون كان يعبد ]يف االرض )
_________ 

 خة.( زايدة من نس1)

(6/2223) 

 

)*( ومنه قولنا " هللا " وأصله إاله على فعال، مبعىن مفعول، النه مألوه أي معبود، كقولنا: إمام فعال مبعىن 
. ولو كانتا عوضا فلما أدخلت عليه االلف والالم حذفت اهلمزة ختفيفا لكثرته يف الكالم مفعول، النه مؤمت به،

منها ملا اجتمعتا مع املعوض منه يف قوهلم: االله. وقطعت اهلمزة يف النداء للزومها تفخيما هلذا االسم. ومسعت 
زهتم لقطع اهلمزة املوصولة أاب على النحوي يقول: إن االلف والالم عوض منها. قال: ويدل على ذلك استجا

ء، وذلك قوهلم: أفأهلل ليفعلن، واي أهلل اغفر ىل. أال ترى أهنا لو الداخلة على الم التعريف يف القسم والندا
كانت غري عوض مل تثبت كما مل تثبت يف غري هذا االسم. قال: وال جيوز أيضا أن يكون للزوم احلرف، الن 

 . وال جيوز أيضا أن يكون الهنا مهزة مفتوحة وإن كانت موصولة، كما ملذلك يوجب أن تقطع مهزة الذى والىت
جيز يف امي هللا وامين هللا الىت هي مهزة وصل فإهنا مفتوحة. قال: وال جيوز أيضا أن يكون ذلك لكثرة 

 االستعمال، الن ذلك يوجب أن تقطع اهلمزة أيضا يف غري هذا مما يكثر استعماهلم له. فعلمنا أن

(6/2223) 

 

ذلك ملعىن اختصت به ليس يف غريها، وال شئ أوىل بذلك ملعىن من أن يكون املعوض من احلرف احملذوف 
 الذى هو الفاء. وجوز سيبويه أن يكون أصله الها على ما نذكره من بعد. وإالهة: اسم موضع ابجلزيرة. وقال

( وكان قد هنشته حية. وإالهة أيضا: 2( : كفى حزان أن يرحل الركب غدوة * وأصبح يف عليا إالهة اثواي )1)
( . 3اسم للشمس غري مصروف بال ألف والم، ورمبا صرفوه وأدخلوا فيه االلف والالم فقالوا االالهة )

 (5تؤواب )( * وأعجلنا االالهة أن 4وأنشدين أبو علي: تروحنا من اللعباء قصرا )
_________ 

 ( أفنون التغليب، وامسه صرمي بن معشر.1)
 بله: لعمرك ما يدرى الفىت كيف يتقى * إذا هو مل جيعل له هللا واقيا( ق2)
 .1133( يف التكملة " أالهة " ابلضم ال ابلكسر. التكملة للصغاىن ص 3)



 ( يروى: " عصرا "، و " قسرا ".4)
 عياه * تشق نواعم البشر اجليواب( بعده: على مثل ابن مية فان5)

(6/2224) 

 

 شئ من دخول الم املعرفة مرة وسقوطها أخرى، قالوا: لقيته الندرى وىف ندرى، )*( وقد جاء على هذا غري
ا. واآلهلة: وفينة والفينة بعد الفينة، ونسر والنسر: اسم صنم، فكأهنم مسوها إالهة لتعظيمهم هلا وعبادهتم إايه

َبُع اعتق اداهِتم ال ما عليه الشئ يف نفسه. االصنام، مسوها بذلك العتقادهم أنَّ العبادة حَتُقُّ هلا، وأمساؤهم تـَتـْ
 والتأليه: التعبيد. والَتأَلُُّه: التـََّنسُُّك والتَـَعبُُّد. قال رؤبة:

ُه َأهَلاً، أي حتري ; وأصله وله يوله وهلا. وقد أهِلُْت على فالٍن، ( * وتقول: َأِلَه أيَْلَ 1َسبَّْحَن واْسرَتَْجْعَن من أَتهلُّي )
 وهِلُْت. أي اشتدَّ جزعي عليه، مثل

أأَلَمُه: الِنسياُن. تقول منه: أمه ابلكسر. وقرأ ابن عباس رضي هللا عنهما: )وادكر بعد أمه( . قال  ]أمه[
لُعقوِل وأم ا ما يف حديث الزهري : " أِمَه " مبعىن الشاعر: أمهت وكنُت ال أنسى حديثاً * كذاَك الدهُر يودي اب

 أقر  واعرتف، فهي لغة غري مشهورة.
_________ 

 ( قبله:1)
 هلل در الغانيات املده:
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واالميهة: بثر خترج ابلغنم كاحلصبة أو اجلَُدِري . يقال: ُأِمَهِت الغنُم تـُْؤَمُه َأْمهًا، فهي َمأموهٌة. ويقال يف الدعاء 
 العظاِم َسيِ ُئ الِقْشِم َأْمَلُط شَد ابُن األعرايب : طبيُخ حُناٍز أو طبيُخ َأميهٍة * دقيقُ على االنسان: آَهًة وَأميَهًة. وأن

 واالمهة: أصل قوهلم أم. قال قصى:
( * واجلمع أمهات وأمات. وقال الراعى: كانت جنائب منذر وحمرق * أماهتن 1أمهىت خندف والياس أىب )

 وطرقهن فحيال
: أَنََه أيَْ  ]أنه[ ثَِقٍل جيده. وقوم أنه مثل أنح. وأنشد  نَُه َأهْناً وأنوها، مثل أنح أينح، وذلك إذا تـََزحََّر مناألصمعي 

 لرؤبة يصف فحال: رعابة خيشى نفوس االنه * برجس هبباه اهلدير البهبه



_________ 
 ( قبله:1)

 عبد يناديهم هبال وهىب * وبعده: حيدرة خايل لقيط وعلى * وحامت الطائى وهاب املئى

(6/2225) 

 

 )*( أي يرعب نفوس الذين أيهنون.
ا هو تـََوجٌُّع. قال الشاعرقوهُلم  ]أوه[ ( إذا ما 1: فَأْوِه لذكراها )عند الشكاية: َأْوِه من كذا، ساكنة الواو، إمنَّ

ا شد دوا الواو وكسروها  ا قلبوا الواو أِلفاً فقالوا: آِه من كذا، ورمبَّ ذََكْرهُتا * ومن بـُْعِد أرٍض بيننا ومَساء ورمبَّ
. وبعضهم يقوسك نوا اهلاء فقالوا: َأو ه من كذا. و  ا حذفوا مع التشديد اهلاء فقالوا: َأوِ  ِمن كذا، بال مدٍ  ول: رمبَّ

ا أدخلوا فيه التاء فقالوا: َأوَّاتُه،  آوَّْه ابملد  والتشديد وفتح الواو ساكنة اهلاء، لتطويل الصوت ابلشكاية. ورمبَّ
ديُّ: هاً، إذا قال َأوَّْه. واالسم منه اآلَهُة ابملد . قال املُثـَقِ ُب الَعبْ مُيَدُّ وال مُيَدُّ. وقد َأوََّه الرجل أَتْويهاً، وأتََوََّه أتََوُّ 

 ( الرجِل احلزيِن ويروى: " َأهََّة " من قوهلم: َأهَّ، أي توجع. قال العجاج2إذا ما قمُت َأْرَحُلها بَلْيٍل * أتََوَُّه آَهَة )
_________ 

 ( ويروى: " فأى لذكراها "، كما يف اللسان.1)
 ( ويروى: " هتوه هاهة ".2)

(6/2225) 

 

لَك، حبذف اهلاء أيضاً مشددة  ( * ومنه قوهلم يف الدعاء على اإلنسان: آَهًة َلَك وَأوَّةَ 1* أبهة كأهة اجملروِح )
 الواو.
ر إيِه: اسٌم مسِ َي به الفعل، ألنَّ معناه األمر. تقول للرجل إذا استزدَته من حديٍث أو عمٍل: إيِه بكس ]أيه[

ْثنا. قال: وقول ذى الرمة: وقفنا فقلنا إيه عن أم  اهلاء. قال ابن السكيت: فإْن َوَصْلَت نـَوَّْنَت فقلَت: إيٍه َحدِ 
وقد وصل، النه قد نوى الوقف. قال ابن الَسري : إذا قلَت إيِه سامل * وما ابل تكليم الداير البالقع فلم ينون 

ا أتمره أبن يزيدك من احلد يث املعهود بينكما، كأنَّك قلت: هاِت احلديث: وإن قلت: إيه ابلتنوين، اي رجل فإمنَّ
َكتَُّه وكَفْفته فكأن ك قلت: هاِت حديثاً ألنَّ التنوين تنكرٌي. وذو الرمة أراد التنوين فرتكه للضرورة. فإذا َأسْ 

 وأنشد الفراءقلَت: إيهاً عنَّا. وإذا أردت التبعيد قلَت: أَْيهاً بفتح اهلمزة، مبعىن َهْيهات. 



_________ 
 ( قبله:1)

 وإن تشكيت أذى القروح:
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جِلماِل، )*( ومن دوين االعيار والِقْنُع ُكلُُّه * وُكْتماُن َأْيهاً ما َأَشتَّ وأَبـَْعدا والَتْأيِيُه: ُدعاء اإلبل. تقول: أَيَـّْهُت اب
ا قالوا أَيهاَن ابلنون كالتثنية. ول: أَْيهاَت، يفإذا ِصحَت هبا وَدعْوهتا. ومن العرب من يق  معىن َهْيهات. ورمبَّ

 فصل الباء
( وتقول: َبَدَهُه 1الُبداَهُة: أو ل َجري الفرس. وقال االعشى: إال عاللة أو بدا * هة سابح هند اجلزاره ) ]بده[

َأُه. واالسم الَبداَهُة والَبديَهُة. ومها يـََتباَدهاِن أمٌر يـَْبَدُهُه َبْدهًا: َفِجَئُه. وَبَدَهُه أَبْمر، إذا استقَبله به. وابَدَهُه: فاجَ 
 اراين. ورجل مبده. قال رؤبة:ابلِشعر، أي يتج

 ( *2وكيد مطال وخصم مبده )
_________ 

 * ى وال نرامى ابحلجارة ( قبله: وال نقاتل ابلعص1)
 ( قبله:2)

 ابلدرء عىن درء كل عنجهى:
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دهر وبرهة، أي مدة طويلة من الزمان. وأبرهة، من ملوك اليمن، وهو أبرهة ابن أتت عليه برمهة من ال ]بره[
احلارث الرائش، الذى يقال له ذو املنار. وأبرهة بن الصباح أيضا من ملوك اليمني , وكان عاملا جوادا. وأبرهة 

حلطيما * قال: منعت من أبرهة ااالشرم احلبشى أيضا من ملوك اليمن، وهو أبو يكسوم صاحب الفيل. و 
وكنت فيما ساءه زعيما والربهرهة: املرأة الىت كأهنا ترعد رطوبة، وهى فعلعلة، كرر فيه العني والالم. وقال امرؤ 
القيس: بـََرْهَرَهٌة رُؤَدٌة رَْخَصٌة * كُخْرعوبَِة البانِة املنفطر االصمعي: برهوت على مثال رهبوت: بئر حبضرموت، 

ديث: " خري بئر يف االرض زمزم، وشر بئر يف االرض برهوت ". ويقال أرواح الكفار. وىف احليقال فيها 
 برهوت مثل سربوت.



َلُه بنيِ  البَـَلِه والَبالَهِة، وهو الذي غلبْت عليه سالمُة الصدر. وقد بَِلَه ابلكسر وتبله. واملرأة  ]بله[ رجٌل َأبـْ
 بلهاء.

(6/2227) 

 

عين البُـْلَه يف أمر الدنيا، ِلِقلَِّة اهتمامهم هبا، وهم أْكياٌس يف أمر يوىف احلديث: " أكثُر أهل اجلن ة البُـْلُه " 
َلِه وهو َعقوٌل. ويقال  َلُه الَعقوُل "، يريد أنَّه لشد ة حيائه كاألَبـْ اآلخرة. قال الزبرِقان بن بدٍر: " خرُي أوالدان األبـْ

َلُه، ملا فيه من الَغرارة، يوصف به كما يوصف ابلُسلو ِ  َلُه:  شباٌب أَبـْ واجلنون، ملضارعته هذه األسباب. وعيٌش أَبـْ
( وتباله: أرى من نفسه ذلك وليس به. وهو يف بلهنية 2( : بعد غداىن الشباب االبله )1قليل الغموم. وقال )

من العيش، أي سعة، صارت االلف ايء لكسرة ما قبلها، والنون زائدة عن سيبويه. وبله: كلمٌة مبنيٌة على 
 ومعناها دع. قال كعب بن مالك يصف السيوف: ،الفتح مثل كيف

_________ 
 ( الرجز لرؤبة.1)
 ( قبله: إما تريىن خلق املموه * براق أصالد اجلبني االجله2)
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( قال االخفش: بله هاهنا مبنزلة املصدر، كما تقول 1تذر اجلماجم ضاحيا هاماهتا * بله االكف كأهنا مل ختلق )
ب " االكف " على معىن دع االكف. وقال ابن َهْرَمَة: متشي الَقطوُف إذا َغىنَّ احلُداُة هبا ضرب زيد. وجيوز نص

ل: معناها ِسوى. ويف احلديث: " َأْعَدْدُت لعبادي الصاحلنَي ما ال عنٌي * ِمْشَي الَنجيبِة بـَْلَه اجلِلَِّة الَنُجبا ويقا
َعْت، وال َخَطَر على قلِب َبَشرٍ   ، بـَْلَه ما َأْطلعتُـُهْم عليه ".رأْت، وال أذٌن مسَِ

بَُّه هبا البوُه: طائٌر يشبه البوم إال أنه أصغر منه واألنثى بوَهٌة. قال أبو عمرو: وهي البوَمة الصغرية، وُيشَ  ]بوه[
 (2الرجل االمحق. قال امرؤ القيس )

_________ 
 ( قبله: نصل السيوف إذا قصرن خبطوان * قدما ونلحقها إذا مل تلحق1)
 ( امرؤ القيس بن مالك احلمريى.2)



(6/2228) 

 

، يراد به اهلَباُء املنثور الذي ( وقوهلم: " صوفة يف بوهة "1)*( أاي هند ال تنكحي بوهة * عليه عقيقته أحسبا )
يرى يف الكوة. ابن السكيت ما هبت له وما هِبُْت له، أي ما فطنت له. والباه مثال اجلاه: لغة يف الباءة، وهى 

 ع.اجلما 
اال به: االبح. والبهبهى: اجلسيم. والبهباه يف اهلدير، مثل البخباخ. قال رؤبة يصف فحال: رعابة خيشى  ]هبه[

 ( * برجس هبباه اهلدير البهبه ويروى: " خبباخ اهلدير ".2)نفوس االنه 
_________ 

 املنية أن يعطبا( بعده: مرسعة بني أرساغه * به عسم يبتغى أرنبا ليجعل يف يده كعبها * حذار 1)
 ( قبله:2)

 ودون نبح النابح املوهوه:
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 فصل التاء
( : الطرُق الصغار غري اجلاد ة تتشعَُّب عنها، الواحدُة تـُرََّهٌة، فارسي  معر ب، مثَّ 1األصمعي: الرُتَّهاُت ) ]تره[

جاء مضافا. هو من أمساء الباطل، ورمبا استعري يف الباطل فقيل: الرُتَّهاُت البساِبَس، والرُتَّهاُت الصحاِصُح. و 
 وانس يقولون تره واجلمع تراريه. وأنشدوا: ردوا بىن االعرج إبلى من كثب * قبل الرتاريه وبعد املطلب

 التاِفُه: احلقرُي اليسرُي. وقد تفه. وىف احلديث يف ذكر القرآن: " ال يتفه وال يتشان ". ]تفه[
اللحُم متاهة، وهو مثل الزهومة. ومته اللنب: تغريت  . وقال أبو اجلر اح: متَِهَ مته الطعام ابلكسر متها: فسد ]مته[

 ( .2رائحته. والَتَمُه يف اللنب كالَنَمِس يف الدَسم. وشاٌة ِمْتماٌة: يـَْتَمُه لبُنها إذا حلب )
_________ 

 ( والرتهات أيضا.1)
 ( وىف نسخة: " إذا حلبت سريعا ".2)

(6/2229) 

 



)*( 
تَـَلْينا من َمواِعِدها * إال ا ]هتته[ لتهتهة مثل اللكنة. والتهاته: األابطيل والرُتَّهاُت قال القطامي: ومل يكن ما ابـْ

 التهاته واالمنية السقما
ًا، يَتيُه تـَْيهاً وتـََيهاانً )اتَه يَتيُه تـَْيهاً. وهو أَتْـَيُه ا ]تيه[  ( . وتـَيََّه نفسه1لناس. واتَه يف األرض، أي ذهب متحري 

. وما َأتْـَيَه فالانً وما َأْطَيَحُه. والت ها وَطوَّحها. وما أَتْـيَـَهُه وأَتْـَوَهُه. واتَه، أي تكرب  َه مبعىًن، أي َحريَّ يُه: املفازُة وتـَوَّ
 اتويُه. وفالٌة تـَْيهاُء، وأرٌض َمتيَـَهٌة، مثال معيشة وأصله مفعلة.يُتاُه فيها، واجلمع أَْتياٌه وأَ 

 فصل اجليم
 بهة لالنسان وغريه.اجل ]جبه[

_________ 
 ( يف اللسان: يتيه توها وتيها وتيها وتيهاان.1)
 (6 -صحاح  - 281)

(6/2229) 

 

هَ  َهُة: َجبـْ . واجلَبـْ َهِة، وامرأٌة َجْبهاُء، وبتصغريه مسي َجبَـْيهاُء اأَلْشَجِعيُّ َ اجلََبِه، أي عظيم اجلَبـْ ُة ورجل َأْجَبه بنيِ 
َهُة من جنُْ األسد، وهي أربعة أَ  َهِة َصَدَقٌة ". واجلَبـْ َهُة: اخلْيُل. ويف احلديث: " ليس يف اجلَبـْ م ينزهلا القمر. واجلَبـْ

َهَته ) ( . وَجبَـْهُتُه ابملكروه، إذا استقبْلَته به. وَجبَـْهنا املاء َجْبهاً: وَرْدانُه 1الناس: اجلماعُة. وَجبَـْهُتُه: صككُت َجبـْ
السكيت: يقال َوَرْدان ماًء له َجِبيَهٌة، إمَّا كان ِمْلحاً فلم ينَضح ماهلم الشرب، ابن وليست عليه أداُة االستقاء. 

 وإما كان آجنا، وإما كان بعيد القمر غليظا سقيه شديدا أمره.
 مسعت جراهية القوم , أي َجَلبَـتُـُهْم وكالَمهم عالنيًة دون السِ ِر. ]جره[
 . وَجْلَهتا الوادي: انِحَيتاُه وحرفاه. قال لبيدوادياجلَْلَهُة: ما استقبلَك من حروف ال ]جله[

_________ 
 ( جبهه كمنعه.1)

(6/2230) 

 



املكان:  ( فروع األيـُْهقاِن وَأْطَفَلْت * ابجلَْلَهَتنْيِ ِظباُؤها ونَعاُمها واجلمع ِجالٌة: وَجَلْهُت احلصى عن1)*( فعال )
اُر الَشَعر عن مقد م الرأس، وهو ابتداء الصَلع، مثل حنيته عنه ; واملوضع جليهة. األصمعي: اجلََلُه: احنس

( * هلل در الغانيات املده الكسائي: ثور 3( . قال رؤبة: براق أصالد اجلبني االجله )2اجلََلِح. وقد َجِلَه جَيَْلُه )
 أجله: ال قرن له، مثل أجلح.

 ِشد للفرزدق( : اخليُزراُن. قال: ومسعت من يـُنْ 4ال القتييب : اجلَُنهيُّ )ق ]جنه[
_________ 

 ( روى ابملهملة واملعجمة.1)
 ( جله كفرح. وجلهت احلصى كمنع.2)
 ( قبله كما يف اللسان:3)

والدهر جرى ملا رأتىن خلق املموه * وبينه وبني الشطر الذى يليه هنا: بعد غداىن الشباب االبله * ليت املىن 
 السمه

 ( ضبط يف التكملة واحملكم بفتحها.4)

(6/2230) 

 

 يف كفه خيزران ".يف َكفِ ُه َجنُـَهيٌّ رحُيُه َعِبٌق * يف كف أروع يف عرنينه مشم قال: ويروى: " 
اجلاُه: الَقْدُر واملنزلُة. وفالن ذو جاٍه. وقد َأْوَجْهُتُه أان وَوجَّْهُتُه، أي جعلته َوجيهاً. وجاِه: زَْجٌر للبعري  ]جوه[

االصمعي: ورمبا قالوا جاه ابتنوين. وأنشد: إذا قلت جاه جل حىت  دوَن الناقة، وهو مبىن على الكسر. قال
 فها يف السالسل ويقال: جاهه ابملكروه جوها، أي جبهه.ترده * قوى أدم أطرا

، أي انته. ]جهجه[ . ويقال: جَتَْهَجْه عين   َجْهَجْهُت ابلَسُبِع: ِصْحُت به ليَـْنَكفَّ
 فصل الذال

 املاَء ( عن القوم: َدفـَْعُت عنهم، مثل َدرَْأُت، وهو ُمْبَدٌل منه، حنو َهراقَ 1َدَرْهُت ) الَدْرُه: الَدْفُع. يقال: ]دره[
 وأراقه. وامِلْدرَُه: زعيُم القوم واملتكلِ م عنهم. قال لبيد

_________ 
 ( دره كمنع.1)

(6/2231) 



 

اي ابَن احلجاجة املداره * والصابرين على مع املَدارُِه. ومنه قول األصَبغ: )*( * وِمْدرَُه الكتيبِة الَرداِح * واجل
 املكاره
َُه  ]دله[ ، أي َحريَّ َُه احُلبُّ ذهب َدُمُه َدهْلاً ابلتسكني، أهدرا. والتدليه: ذهاب العقل من اهلوى. يقال: َدهلَّ

إلف وال ( إىل 2الناقة الىت ال تكاد جتئ ) ( . قال أبو زيد يف كتاب االبل: الدلوه:1وأدهشه. وَدِلَه هو يدله )
 ولد. وقد دهلت عن إلفها وعن ولدها تدله دلوها.

َتَدْهَدَه: دحرجته قتدحرج. وقد تبدل من اهلاء ايء فيقال: َتَدْهدى احلجُر وغريه  ]دهده[ َدْهَدْهُت احلجر فـَ
 رمة:تدهداي، ودهديته أان أدهديه دهداة وِدْهداًء، إذا دحرجَته. قال ذو ال

 ( *3الميد )كما َتَدْهدى من الَعْرِض اجل
_________ 

 ( دله من ابب فرح.1)
 ( كذا. والذى يف اللسان: " حتن " من احلنني.2)
 ( صدره:3)

 أدىن تقاذفه التقريب أو خبب:

(6/2231) 

 

 هدهان: الكبري من االبل. وقال:والد
( * 2نا )( * والدهداه: صغار االبل. قال الراجز: قد رويت إال دهيدهي1لنعم ساقى الدهدهان ذى العدد )

قليصات وأبيكرينا كأنه مجع الدهداه على دهاده مث صغر دهاده فقال دهيده، مث مجع دهيدها ابلياء والنون. 
يكر، مث مجعه ابلياء والنون. ويقال: ما أدرى أي الدهداهو، أي أيُّ وكذلك أبكر مجع بكر مث صغر فقال أب

وهلم: " إالدٍه َفالَدٍه " , قال األصمعي: معناه إْن مل الناس هو. وحكى الكسائي: أيُّ الَدْهداِء هو ابملد. وق
إن مل تضربه اآلن يكن هذا األمر اآلَن فال يكون بعد اآلن. قال: وال أدرى ما أصله وإىن أظنها قارسيه. يقول: 

 فال تضربه أبدا. وأنشد أبو عبيده لرؤبه
_________ 

 ( بعده:1)



 اجلله الكوم الشراب يف العضد
 ة: قد رويت إال دهيدهينا * إال ثالثني وأربعينا أبيكرات وأبيكرينا( يف التكمل2)

(6/2232) 

 

 ( * والقول: مجع قائل، مثل راكع وركع.1* وقول إالده فالده ))*( 
 فصل الراء

الَرْدَهِة وال ( . يقال: قرب احلمار من 2الَرْدَهُة: نـُْقَرٌة يف َصْخرة َيْستَـْنِقُع فيها املاُء، واجلمع َرْدٌه ورداه ) ]رده[
ديث أنَّه صلى هللا عليه وسلم ذكر املقتول تقل له َسْأ. قال اخلليل: الردهة: شبه أكمه كثرية احلجارة. وىف احل

 ابلنهروان فقال: " شيطان الردهة ".
الَرْفُه ابلكسر.  َرفـََهِت اإلبُل ابلفتح تـَْرَفُه َرْفهاً ورُفوهاً، إذا َوَرَدِت املاَء كلَّ يوم مىت شاءت ; واالسم ]رفه[

ى عنه. ورجل راِفٌه، أي وادٌِع. وهو يف َرفاَهٍة من وَأْرفـَْهُتها أان. واإلْرفاُه: التدهن والرتجيل كل يوم، وقد هن
 العيش، أي َسَعٍة، ورفاهية على فعالية

_________ 
 ( قبله:1)

 فاليوم قد هننهىن تنهنهى
 .( وزاد اجملد: رده. وردهه حبجر كمنعه: رماه به2)

(6/2232) 

 

ورفهنية، وهو ملحق ابخلماسى أبلف يف آخره، وإمنا صارت ايء لكسرة ما قبلها. ويقال: بيين وبينك ليلة راِفَهٌة 
 وثالُث لياٍل َرواِفَه، إذا كان ُيساُر إىل املاء فيهن  سريًا لَيِ ناً. وَرفِ ْه عن غرميك ترفيها، أي نفس عنه. وىف املثل: "

( ، يقال: الرفة: التنب، والتفه: السبع، وهو الذي يسمى عناق االرض، النه ال 1لرفه " )أغىن من التفه عن ا
 يقتات التني.

 ( * يسْت من ريعانه املريه2تـََريََّه السراُب: تـََريََّع. واملَُريَُّه: املريع. قال رؤبة: عليه رقراق السراب االمره ) ]ريه[
 فصل السني

 ن هرم. ورجل مسبوه ومسبه.ُه: َذهاُب العقل مالَسبَ  ]سبه[



_________ 
( ذكر ابن محزة االصفهاىن يف أفعل من كذا: أغىن من التفه عن الرفة ابلتخفيف، وابلتاء الىت يوقف عليها 1)

 ابهلاء.
 ( روي: " كأن رقراق "، و " يعلوه رقراق ". و " االمقه " بدل االمره، ومها مبعىن واحد.2)

(6/2233) 

 

)*( 
( ، يدلُّ على ذلك أن 1: الَعُجُز، وقد يُراد به حلقة الدبر. وأصلها سته على فـََعٍل ابلتحريك )االْستُ  ]سته[

مجعه أستاه، مثل مجل وأمجال. وال جيوز أن يكون مثل جذع وقفل اللذين جيمعان أيضا على أفعال النك إذا 
( : شأنك قعني غثها ومسينها 2شاعر )رددت اهلاء الىت هي الم الفعل وحذفت العني قلت سه ابلفتح. قال ال

* وأنت السه السفلى إذا دعيت نصر يقول: أنت فيهم مبنزلة االست من الناس. وىف احلديث: " العني وكاء 
ُ الَسَتِه، إذا كان كبري  السه " حبذف عني الفعل. ويروى: " وكاء الست " حبذف الم الفعل. ورجل َأْسَتُه بنيِ 

واملرأة ستهاء. ابن السكيت: رجل َأْسَتُه وُستاِهيٌّ: عظيُم االْسِت، وامرأٌة مثله.  العجز. والستهم والستاهى
ُهٌم، وامليم زائدة. وَستَـْهُت الرجل َسْتهاً: ضربته على اْسِتِه.  َسْتهاُء وُستـْ

_________ 
 ( قال ابن خالويه: فيها ثالث لغات: سه، وست، واست.1)
 ( أوس.2)

(6/2233) 

 

ت: َسَتِهيٌّ ابلتحريك، وإن شئت قلت اْسيِتٌّ، تركَته على حاله. وَسِتٌه أيضاً بكسر التاء، وإذا َنَسْبَت إليها قل
أنت مكانك من وائل * مكان القراد من است اجلمل فهو جماز، ( : و 1كما قالوا: َحرٌِح. وأما قول الشاعر )

ست فالن: شتم للعرب، قال الهنم ال يقولون يف الكالم است اجلمل، وإمنا يقولون: عجز اجلمل. وقوهلم: اب
احلطيئة: فباست بىن قيس وأستاه طيئ * وابست بىن دودان حاشا بين نصر أبو زيد: ما زال فالن على اْسِت 

( على اْسِت الَدْهِر * ذا مُحٍُق يـَْنمي 2نوانً، أي مل يزل يـُْعَرُف ابجلنون. قال أبو خنيلة: ما زاَل ُمْذ كان )الَدهِر جم
ي مل يزل جمنوانً َدهَره. ويقولون: كان ذاك على اْسِت الدهر: وكذلك على أساس الدهر وإس وَعْقٍل حَيْري أ



 الدهر، أي على قدمه.
_________ 

 ( االخطل.1)
 يف اللسان: " ما زال جمنوان ".( 2)

(6/2234) 

 

)*( 
الشجَر، أي مالْت به. قال ذو الرمة: الَسَفُه: ضدُّ احلِلِم، وأصله اخِلفَُّة واحلركُة. يقال: َتَسفََّهِت الريُح  ]سفه[

 ( * َأعاِلَيها َمرُّ الرايِح النواسم وقال أيضا:1َسفََّهْت )َجَرْيَن كما اْهتَـزَّْت رايٌح تَ 
( * يعىن خفيف زمامها. وتسفهت فالان عن ماله، إذا خدعَته عنه. 2على ظهر مقالت سفيه جديلها )
ال: سفيه مل جيد مسافها. َهُه َتْسفيهاً: َنَسَبُه إىل السََّفِه. وسافـََهُه ُمَسافـََهًة. يقوَتَسفَّْهُت عليه، إذا َأمْسَْعَتُه. وَسفَّ 

وقوهلم: سفه نفسه، وغنب رأيه، وبطر عيشه، وأمل بطنه، ووفق أمره، ورشد أمره، كان االصل سفهت نفس زيد 
نه صار يف معىن سفه نفسه ورشد أمره، فلما حول الفعل إىل الرجل انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه، ال

 عندهم ابلتشديد. هذا قول البصريني والكسائي، وجيوز
_________ 

 ( يف اللسان. " مشني كما اهتزت رماح ".1)
 ( صدره:2)

 وأبيض موشى القميص نصبته:

(6/2234) 

 

بها خرج ما تقدمي هذا ملنصوب، كما جيوز: غالمه ضرب زيد. وقال الفراء: ملا حول الفعل من النفس إىل صاح
ى أن السفه فيه، وكان حكمه أن يكون سفه زيد نفسا، الن املفسر ال يكون إال نكرة، بعده مفسرا، ليدل عل

ولكنه ترك على إضافته ونصب كنصب النكرة تشبيها هبا وال جيوز عنده تقدميه، الن املفسر ال يتقدم. ومثله 
لضم َسفاهاً ه، وطابت نفسي به. وسفه فالن ابقوهلم: ضقت به ذرعا وطبت به نفسا، واملعىن ضاق ذرعي ب

وَسفاَهًة، وَسِفَه ابلكسر َسَفهاً، لغتان، أي صار سفيها. فإذا قالوا نفسه وَسِفَه رأيَه مل يقولوه إال  ابلكسر، ألن 



سافـَْهُت فـَُعَل ال يكون متعد ايً. وَسِفْهُت الشراَب أيضاً ابلكسر، إذا أكثرت منه فلم تـَْرَو. وأسَفهَكُه هللا. و 
 ذا قَاَعْدَتُه فشربَت منه ساعة بعد ساعة.الَدنَّ أو الوْطَب، إ

 (1مَسََه الفرُس َيْسَمُه ابلفتح فيهما مُسوهاً: َجرى َجْرايً ال يعرف اإلعياء، فهو ساِمٌه واجلمع مسه. وقال ) ]مسه[
_________ 

 ( رؤبة.:1)

(6/2235) 

 

َجرى فالٌن الُسمَّهى، إذا جرى  ومَسََه فهو ساِمٌه، أي ُدِهَش. أبو عمرو:( * 1ليت املىن والدهر َجْرُي الُسمَِّه )
إىل غري أمر يعرفه. والسمهى السميهى: الكذُب واألابطيُل. وذهبْت إبُلُه الُسمَّهى: تفرََّقْت يف كلِ  وجٍه. 

 والُسمَّهى: اهلواء بني السماء واالرض.
َهٌة الَسَنُة: واحدة السنني. ويف نقصاهنا ق ]سنه[ َوٌة، واآلخر اهلاء وأصلها َسنـْ والن: أحدمها الواو وأصلها َسنـْ

ا من َسنَـَهِت النخلُة وَتَسنـََّهْت، إذا أتت عليها السنون. وخنلٌة َسْنهاء، أي حتمل َسَنًة وال حتمل  َهٍة، ألهن  مثل َجبـْ
ِبيٍَّة * ولكن َعرااي( : فليست بسَ 2أخرى. وقال بعض األنصار )   يف السننِي اجلوائحْنهَاء وال رُجَّ

_________ 
 ( بعده:1)

هلل در الغانيات املده * قال ابن برى: ويروى يف رجزه: " جرى " ابلرفع على خرب ليت، ومن نصبه فعلى 
 املصدر أي جيرى جرى السمه، أي ليت الدهر جيرى بنا يف مناان إىل غري هناية ينتهى إليها.

 ( سويد بن الصامت.2)

(6/2235) 

 

قاله أبو عبيد، وقال أيضاً: يقال أرُض بين فالٍن َسَنٌة، إذا  ول آخر: أهنا اليت أصابتها الَسَنُة اجملِدبة.وفيه ق
كانت جمِدبة. والعرب تقول: َتَسنـَّْيُت عنده، وَتَسنـَّْهُت عنده. واستأجرته ُمَسااَنًة وُمساهَنًَة. ويف التصغري ُسنَـيٌَّة 

َهٌة. وإذا مجعَت ابلواو وا ابلضم. وأما من قال  لنون كسرَت ابلسني فقلت سنون وبعضهم يقول سنونوُسنَـيـْ
سنني ومئني ورفع النون ففى تقديره قوالن: أحدمها أنه فعلني مثل غسلني حمذوفة إال أنه مجع شاذ، وقد جيئ 

سرة ما يف اجلموع ما ال نظري له حنو عدى، وهذا قول االخفش. والقول الثاين أنه فعيل وإمنا كسروا الفاء لك



ب وعبيد، إال أن صاحب هذا القول جيعل النون يف آخره بدال من بعدها، وقد جاء اجلمع على فعيل حنو كلي
الواو، وىف املائة بدال من الياء. وقوله تعاىل: )ثلثمائة سنني( قال االخفش: إنه بدل من ثالث ومن املائة، أي 

 ا للمائة فهى جر، وإن كانت تفسري اللثالث فهىلبثوا ثلثمائة من السنني. قال: فإن كانت السنون تفسري 
 ( : التكرج الذى يقع على اخلبز1نصب. والتسنه )
_________ 

 ( يف املختار: وقوله تعاىل " مل يتسنه " أي مل تغريه السنون.1)

(6/2236) 

 

 )*( والشراب وغريمها. تقول: خبز متسنه.
 فصل الشني

ُهُه، أي َشبيَهُه. وبينهما ِشَبٌه ابلتحريك، واجلمع َمشابَُه على غري ِشْبٌه َوَشَبٌه لغتان مبعىًن.  ]شبه[ يقال: هذا ِشبـْ
َهُة: االلتباُس. واملُْشَتِبهات من األمور: املْشِكالُت. واملُتشاهِباُت:  قياس، كما قالوا حَماِسُن ومذاكرُي. والُشبـْ

وَأْشبَـْهُت فالانً وشاهَبُْتُه. واْشتَـَبَه علي  الشئ. والشبه:  ن بكذا. والَتْشبيُه: التمثيُل.املَُتماِثالُت. وَتَشبََّه فال
ضرب من النحاس. يقال: كوُز َشَبٍه وِشْبٍه مبعىًن. قال املر ار: تدين ِلمْزروٍر إىل َجْنِب َحْلَقٍة * من الِشْبِه َسوَّاها 

واٍد مَياٍن يـُْنِبُت الَشثَّ َصْدرُُه * ِه. وقال رجٌل من عبد القيس: بِ برفٍق طَبيُبها والَشَبهاُن: ضْرٌب من الِعضا
 وَأْسَفُلُه ابملَْرِخ والَشَبهاِن ويقال: هو النمام من الرايحني.

(6/2236) 

 

( . واالسم الُشْدُه والَشَدُه، مثل البخل والبخل. وقال أبو 1ُشِدَه الرجُل َشْدهاً فهو مشدوٌه: ُدِهَش ) ]شده[
 زيد: ُشِدَه الرجُل: شغل، ال غري.

 ( فهو شره.2الَشَرُه: َغَلَبُة احِلرص. وقْد شره الرجل ) شره[]
َهٌة. واجل ]شفه[ مع ِشفاٌه ابهلاء. وإذا َنَسْبَت إليها فأنت ابخليار إْن الَشَفُه: أصلها َشَفَهٌة، ألنَّ تصغريها ُشَفيـْ

، وإن شئت َشفَ  ِهيٌّ. وزعم قوٌم أنَّ الناقص من شئت تركَتها على حاهلا وقلت َشِفيٌّ مثال َدِميٍ  وَيِديٍ  وِعِديٍ 
ْرَوِق. وال دليَل على الَشَفِه واٌو، ألنه يقال يف اجلمع َشَفواٌت. ورجٌل َأْشَفى، إذا كان ال تنضم َشَفتاُه كاألَ 

. ابن السكيت: فالٌن خفيف الَشَفِة، أي قليل السؤال للناس.  صحته. ورجٌل ُشفاهيٌّ ابلضم: عظيُم الَشَفَتنْيِ



 يف الناس َشفٌة، أي ثناٌء حسٌن.ويقال: له 
_________ 

 ( شده رأسه كمنع، وشده كعىن دهش. وىف القاموس: واالسم الشدة وحيرك ويضم.1)
 كفرح: غلب حرصه.( شره  2)

(6/2237) 

 

ن ( عن كذا، أي َشَغَلين. وقوهلم: حن1)*( وما كلمته ببنت َشَفٍة، أي بكلمٍة. والَشْفُه: الُشْغُل. يقال: َشَفَهين )
َنْشَفُه عليك املرَتع واملاء، يعين َنْشَغُلُه عنك، أي هو قدران ال فضل فيه. ورجل َمْشفوٌه، إذا كُثر سؤال الناس 

فوف ومكثور عليه. وقد َشَفَهين فالٌن، إذا أحل  عليك يف املسألة حىت  إايه حىت نفذ ما عنده، مثل مثمود ومض
ثر عليه الناس. واملُشافـََهُة: املخاطبُة من فيك إىل فيه. واحلروف أنفَد ما عندك. وماٌء َمْشفوٌه، وهو الذى ك

 الَشَفِهيَُّة: الباء والفاُء وامليم، وال تقل شفوية.
: شاهَبَُه وقارَبَُه. ويف املثل: " شاِكْه أاب فالن "، أي قاِرْب يف املدح. كما يقال: شاَكَهُه ُمشاَكَهة وِشكاهاً  ]شكه[

َفُق احلم  اُر ". قال زهري: َعلْوَن أَبمْناٍط ِعَتاٍق وِكل ٍة * ِوراٍد َحواِشيها ُمشاِكهِة الدم" بدون هذا ينـْ
_________ 

 ( شفهه كمنعه: شغله أو أحل عليه.1)
 (6 -صحاح  - 282)

(6/2237) 

 

 أبو عمرو بن العالء: أشكه االمر، مثل أشكل.
َههُ  ]شوه[ ٌه. وفرٌس َشْوهاُء: صفٌة حممودٌة فيها، ويقال  شاَهِت الوجوُه َتشوُه َشْوهاً: قـَُبَحْت. وَشوَّ هللا فهو ُمَشوَّ

( وال 2الشكيُم ) ( : فهي َشْوهاُء كاجلُواِلِق فوها * ُمْسَتجاٌف َيِضلُّ فيه1يراد هبا َسعُة أشداقها. قال الشاعر )
ْه يقال للذكر َأْشَوُه. ويقال رجٌل َأْشَوُه بنيِ  الَشَوِه، إذا كان سريَع اإلصابة ابل عني. ابن السكيت: يقال ال ُتَشوِ 

َه له، أي تنك ر له وتـََغوََّل. ورجل شأنه البصر،  عليَّ , أي ال تقل ما َأْحَسَنَك فتصيبين ابلعني. ويقال أيضاً: َتَشوَّ
د البصر. والشاُة من الغنم تذكَّر وتؤنَّث. وفالن كثري الشاة والبعري، وهو يف معىن اجلمع، ألنَّ األلف أي حدي

 والالم للجنس. وأصل الشاِة شاهة، الن تصغريها شويهة،



_________ 
 ( أبو دواد.1)
 ( الشكيم: حديدة معرتضة يف اللجام.2)

(6/2238) 

 

( [ العدد. تقول ثالث ِشياٍه إىل الَعْشِر، فإذا جاوْزَت فبالتاء، فإذا كثرت 1)*( واجلمع ِشياٌه ابهلاء يف ]أدىن )
 ع الشاِء َشِويٌّ. والشاُة أيضاً: الَثور الوحشي  قال طرفة:قيل: هذه شاٌء كثريٌة. ومج

( . أبو عبيد: أرض مشاهة: ذاُت شاٍء، كما 3( * وَتَشوَّْهُت شاًة، إذا اصطدته )2ُمْفَرِد ) َكساِمَعيَتْ شاٍة حَبْوَملَ 
( * وال محاراه 5ي فيها شاته )( : ال ينفع الشاو 4يقال: أرٌض َمْأبـََلٌة. والنسبة إىل الشاِء شاِويٌّ. وقال الراجز )

، كما تقول عطاوى. وإن نسْبَت إىل الشاِة ( وإن مسَّيَت به رجاًل قلت شائى، وإن شئت شاوى6وال عالته )
 قلت شاِهيٌّ.

_________ 
 ( التكملة من املخطوطة.1)
 ( صدره:2)

 مؤللتان تعرف العتق فيهما
 ( يف نسخة: " اصطدهتا ".3)
 خى.( مبشر بن هذيل الشم4)
 ( قبله:5)

 ورب خرق انزح فالته
 ( بعده:6)

 إذا عالها اقرتبت وفاته:

(6/2238) 

 

وأما قول االعشى يذكر بعض احلصون: أقام به شاهبور اجلُنو * َد َحْوَلنْيِ َتضرُب فيه القدم فإمنا عىن بذلك 
، وجعل االمسني امسا واحدا وبناه شابور امللك، إال أنه ملا احتاج إىل إقامة وزن الشعر رده إىل أصله يف الفارسية



 مثل مخسة عشر.على الفتح 
 فصل الصاد

َصْه: كلمٌة بنيت على السكون. وهو اسٌم مُسِ َي به الفعُل، ومعناه اسكْت. تقول للرجل إذا َأْسَكتَُّه: َصْه  ]صه[
الفرق بني التعريف  ; فإن وصْلَت نونت فقلت: صه صه. وقال املربد: فإن قلت صه اي رجل ابلتنوين فإمنا تريد

 نكري.والتنكري، الن التنوين ت
 (1) فصل الطاء

 يقال: يف األرض طُْلَهٌة من كال، وطالوة وبراقة، أي شئ صاحل منه. ]طله[
_________ 

 ( هذا الفصل ساقط من املطبوعة، وإثباته من املخطوطة.1)

(6/2239) 

 

 )*( والطلهم من الثياب: اخلفاف، ليست جبدد وال جياد.
 فصل العني

لَعَته، ( . والتَـَعتُُّه الَتَجنُُّن والُرعونُة. يقال: رجٌل َمْعُتوٌه بنيِ  ا1املَْعتوُه: الناقُص العقل. وقد ُعِتَه َعَتهاً ) ]عته[
َتهي * عن الَتصايب وعن  ذكر أبو عبيد يف املصادر اليت ال تشتق  منها األفعال. قال رؤبة: بعد جَلاٍج ال يكاد يـَنـْ

 ( ، وهو االمحق. وأبو العتاهية كنية.2وقال االخفش: رجل عتاهية )التعته 
: ذو البْأِو. وقال الفراء: يقال فالٌن ذو ُعْنُجِهيَّ  ]عنجه[ ( ، وهى الكرب والعظمة. 3ٍة وعنجهاية )الُعْنُجِهيُّ

 ويقال: العنجهية: اجلهل واحلمق. وينشد
_________ 

 ا.( عته كعىن عتها، وعتها، وعتاها بضمهم1)
 ( وهو مصد عته.2)
 ( وعنجهانية.3)

(6/2239) 

 



ا عيُش من ترى جُبدوِد )1عش جبِدٍ  فلم ) ( ُربَّ ذي ُأْربٍَة مِقلٍ  من املا * ل وذى عنجهية 2( يضرََّك نوٌك * إمنَّ
 جمدود

 االبل وغريه. قال رؤبة:العيده: السيئ اخللق من  ]عده[
يده وَعْيَدِهيٌَّة، أي سوُء ُخُلٍق وِكرْبٌ، فهو َعْيَدٌه وَعْيداٌه. وقال: ( * وىف فالن ع3وخبط صهميم اليدين عيده )

 وإين ِ على ما كاَن من َعْيَدِهيَّيت * ولوثة أعرابييت ال ريب
للَّهِو ويبعد عنه. واجلمع عزاه، مثل سعالة وسعال، رجٌل ِعْزهاٌة، وِعْزهاءة، وِعْزًهى منوٌَّن: ال َيْطرب  ]عزه[

 وعزهون ابلضم.
_________ 

 ( يف اللسان: " فلن ".1)
 ( يف اللسان: " ابجلدود ".2)
 ( قبله:3)

 أو خاف صقع القارعات الكده * وبعده:
 أشدق يفرت افرتار االفوه:

(6/2240) 

 

َزْهَوٌة، أي كرٌب.  )*( الكسائي: رجٌل فيه ِعنـْ
لص. فاخلالص: الغرف، الِعضاُة: كلُّ شجٍر يعظم وله شوك. وهو على ضربني: خالص وغري خا ]عضه[

( ، والعرفط، والقتاد االعظم، والكنهبل، 1والطلح، والسلم، والسدر، والسيال، والسمر، والينبوت )
والغرب، والغرقد، والعوسج. وغري اخلالص: الشوحط، والنبع، والشراين، والسراء، والنشم، والعجرم، 

غر من شجر الشوك فهو العض، وقد ذكرانه والتألب، والغرف. فهذه تدعى عضاه القياس من القوس. وما ص
يف الضاد. وما ليس بعض وال عضاه من شجر الشوك فالشكاعى، واحلالوى، واحلاذ، والكب، والسلج. 

وواحدة العضاة عضاهة، وعضهة، وعضة حبذف اهلاء االصلية كما حذفت من الشفة. وقال: إذا مات منهم 
 ( سرق ابنه * ومن عضة ما ينبْت شكريها2ميت )

_________ 
 ( التكملة من املخطوطة.1)



( يف اللسان: " سيد ". يريد أن االبن يشبه االب، فمن رأى هذا ظن هذا، فكأن االبن مسروق. والشكري: 2)
 ما ينبت يف أصل الشجرة.

(6/2240) 

 

ب إليها لى عضيهة، وينسونقصاهنا )اهلاء( ، الهنا جتمع على عضاه مثل شفاه، فرتد اهلاء يف اجلمع وتصغر ع
فيقال بعري عضهى للذى يرعاها. وبعري عضاهى وإبل عضاهية. وبعضهم يقول نقصاهنا )الواو( ; الهنا جتمع 
على عضوات. وينشد: هذا طريق أيزم املآزما * وعضوات تقطع اللهازما ويقال بعري عضوى وإبل عضوية، 

ذا رعت الِعضاَة. وبعري عاضه وعضه. ُه َعَضهاً، إبفتح العني على غري قياس. وعضهت االبل بلكسر تـَْعضَ 
( ومجال عواضه، وانقٌة عاِضٌه أيضاً. وأعَضَه 2( وقربوا كل مجايل عضه * قريبة ندوته من حممضه )1وقال: )

: اي القوُم: رعت إبلهم الِعضاَه. وأرٌض ُمْعِضَهٌة: كثريُة الِعضاِه. والَعضيَهَة: البهيتُة، وهي اإلفك والبهتان تقول
  بكسر الالم، وهي استغاثٌة. والَتعضيُه: قطع العضاه. يقال فالنِللَعضيهةِ 

_________ 
 ( مهيان بن قحافة السعدى.1)
 ( بعده:2)

 أبقى السناف أثرا أبهنضه:

(6/2241) 

 

ف * وأنين غري عضاهى أنتجب )*( ينتجب غرَي ِعضاِهِه، إذا انتحل ِشعَر غريه. وقال: اي أيها الزاعم أىن أجتل
شر ما قيل الكذب وعضهه عضها: رماه ابلبهتان. وقد أْعَضْهَت اي رجُل: أي جئت ابلبهتان.  * كذبت إن

قال الكسائي: الِعَضُة: الكذب والبهتان، ومجعها عضون من عزة وعزين. قال تعاىل: )الذين َجَعلوا الُقرآَن 
قته ; ألن املشركني فرَّقوا أقاويلهم فيه  ِعْضوة، وهو من َعَضْوتُُه أي فرَّ ِعضنَي( . ويقال نقصانه )الواو( وأصُلهُ 

فجعلوه كذابً وسحرًا، وِكهانًة وِشعرًا. ويقال نقصانه )اهلاء( وأصله ِعَضَهٌة، الن العضة والعضني يف لغة قريش: 
( العاضه املعضه 1د )السحر، وهو يقولون للساحر عارضة. قال الشاعر: أعوذ بريب من النافثا * ت يف عق

 العاِضُه والعاِضهُة: اليت تقُتل من ساعتها إذا هنشت. أبو عبيد: احلية
 الَعَلُه: الَتَحريُُّ والَدَهُش. وقد عله علها. قال لبيد ]عله[



_________ 
 ( يروى: " يف عضه ".1)

(6/2241) 

 

مها ورجٌل َعْلهاُن وامرأة علهى( يف هِناِء ُصعاِئِد * 1علهت تـََردَُّد ) ، مثل غراثن وغرثى، أي َسْبعاً ُتؤاماً كاماًل أايَّ
شديد اجلوع. وقد عله يعله. وفرس علهى: نشيطٌة يف اللجام. والَعْلهاُن أيضاً: الظليُم. والعاِلُه: النعامة. 

( البطل 2ة: وَتَصدَّى ليصرََع )والَعلهاُء: ثوابن ينذف فيهما وبر االبل، يلبسان حتت الدرع. قال عمرو بن قمئ
 والِسرابِل وأصل العلة احلدة واالهنماك.األر * وََع بني الَعْلهاِء 

الَعَمُه: التحريُُّ والرتدُُّد. وقد َعِمَه ابلكسر فهو َعِمٌه وعاِمٌه، واجلمع ُعمٌَّه. قال رؤبة: وَمْهَمٍه أطرافه يف  ]عمه[
ى، إذا مل يدِر أين ذهبْت. ُعمَِّه وأرٌض َعْمهاٌء: ال أعالم هبا. وذهبْت إبله الُعمَّهَمْهَمِه * أعمى اهلُدى ابجلاِهلنَي ال

 والعميهى مثله.
_________ 

 ( يف اللسان: " تبلد ".1)
 ( يف اللسان: " لتصرع " يعىن املنية.2)
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)*( 
العاَهُة: اآلفُة. يقال ِعيَه الزرُع وِإيَف، وأرٌض َمْعيوَهٌة. وأعاَه القوم: أصابت ما شيتهم العاهة. وقال  ]عوه[

ْعويه: التعريُس، وهو النزول يف آخر الليل. وكلُّ من احتبس يف مكان فقد عوه. األموي : أْعَوَه  القوُم مثله. والتـَ
 قال رؤبة:

 (1شأز مبن عوه جدب املنطلق )
 فصل الفاء

الفاره: احلاذق ابلشئ. وقد فـَُرَه ابلضم يـَْفُرُه فهو فارٌِه، وهو اندٌر مثل حاِمٍض، وقياسه فريه ومحيض،  ]فره[
هو صغري، وملح فهو مليح. ويقال للربذون والبغل واحلمار: فارٌِه بنيِ  الُفروَهِة والَفراَهِة والفراهية، مثل صغر ف

 وفره أيضا مثل ابزل وبزل، وحائل وحول. وبراذين فرهة مثل صاحب وصحبة،



_________ 
 ( بعده:1)

 انء من التصبيح انئى املغتبق:
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ائع وجواد. وكان االصمعي خيطئ عدى بن زيد يف قوله: فنقلنا صنعة حىت شتا * وال يقال للفرس فارٌِه، ولكن ر 
فاره البال جلوجا يف السنن قال: مل يكن له علم ابخليل. وأفرهت الناقة فهى ُمْفرٌِه وُمْفرَِهٌة، إذا كانت تُنتج 

فرهة أيضا. قال ذؤيب: ومفرهة عنس قدرت لساقها * فخرت كما تتايع الريح ابلقفل ومالفره. وقال أبو 
مالك بن جعدة التغليب: فإنك يوم أتتيين حريبا * حتل على يومئذ نذور حتل على مفرهة سناد * على أخفافها 

رِهنَي( فمن قرأه كذلك فهو من علق ميور وفره ابلكسر: أِشَر وبِطَر. وقوله تعاىل: )وتـَْنِحتوَن من اجلباِل بُيواتً فَ 
 ن فـَُرَه ابلضم.هذا، ومن قرأه: )فارِهنَي( فهو م

الِفْقُه: الفهُم. قال أعرايبٌّ لعيسى بن عمر: " َشِهْدَت عليك ابلِفْقِه ". تقول منه: َفِقَه الرجُل، ابلكسر.  ]فقه[
 وفالن

(6/2243) 

 

َهُه ال يفقه وال ينقه. وأفقهتك الشئ. مث خص به ِعْلُم الشريعة، والعاملُ به َفقيٌه، وقد فـَُقَه ابلضم َفقاَهًة، وفـَقَّ 
ْهُتُه، إذا ابحثَته يف العلم.  هللا. وتـََفقََّه، إذا تعاطى ذلك. وفاقـَ

الفاِكَهُة معروفٌة، وأجناسها الَفواِكُه. والفاكهاين: الذى يبيعها. والفكاهة ابلضم: املُزاُح. والَفكاَهُة  []فكه
احاً. والَفِكُه أيضًا: األِشُر الَبِطُر. ابلفتح: مصدر َفِكَه الرجُل ابلكسر، فهو َفِكٌه، إذا كان طيِ ب النفس َمزَّ 

، أي أشرين. و )فاكهني( أي انعمني. واملفاكهة: املمازحة. يقال: " ال تفاكه وقرئ: )ونـَْعمٍة كانوا فيها َفِكهنَي( 
أمه، وال تبل على أكمه ". وتفكه: تعجب، ويقال تندم. قال تعاىل: )َفظَْلُتْم تـََفكَّهوَن( أي تندمون. وتفكهت 

فهى مفكهة. والفاكه بن  لشئ: متتعت به. أبو زيد: أْفكَهِت الناقة، إذا َدرَّت عند أكل الربيع قبل أن تضع،اب
 املغرية املخزومى: عم خالد ابن الوليد.
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وأسواق،  األْفواُه: ما يُعاجَلُ به الطيُب، كما أنَّ التوابل ما تُعاجَلُ به األطعمة. يقال فوٌه وأفواه، مثل سوق ]فوه[
 اجلمع أْفواٌه إال أهنم استثقلوا اجتماع اهلاءين يف قولك: هذا فوُهُه مث أفاويه. والفوه أصل قولنا َفٌم، ألنَّ 

ابإلضافة، فحذفوا منها اهلاء فقالوا: هذا فوُه وفو زيٍد، ورأيت فا زيٍد، ومررت بفي زيٍد، وإذا أضفَته إىل 
غم. وهذا إمنا يقال فع والنصب واخلفض، ألنَّ الواو تـُْقَلُب ايء فتدنفسك قلت: هذا يفَّ، يستوي فيه حال الر 

يف االضافة، ورمبا قالوا ذلك يف غري االضافة، وهو قليل. قال العجاج: خالط من سلمى خياشيم وفا * صهباء 
 خرطوما عقارا قرقفا يصف عذوبة ريقها، يقول: كأهنا عقار خالط خياشيمها وفاها، فكف عن املضاف إليه.

صب فوُه على احلال. وإذا أفردوا مل حتتمل الواو التنوين فحذفوها وقوهلم: كلمته فاه إىل يفِ ، أي ُمشاِفهاً، ونُ 
 وعو ضوا من اهلاء ميماً فقالوا هذا َفٌم وَفماِن وَفَمواِن، ولو كانت امليم ِعَوضاً من الواو ملا اجتمعتا
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لك. قال أبو عبيد: وأصله أنه يريد: جعل هللا لفيك االرض، كما يقال: أبو زيد: فاها لفيك، ومعناه اخليبة 
فقلت له فاها لفيك فإهنا * قلوص امرئ ( : 1بفيك احلجر، وبفيك االثلب. وأنشد لرجل من بلهجيم )

بـَيِ نا  قاريك ما أنت حاذره يعىن يقريك، من القرى. والفوه ابلتحريك: سعُة الَفِم. ورجٌل أفْـَوُه وامرأٌة فـَْوهاُء،
 الَفَوِه. وقد َفِوَه يـَْفَوُه. ويقال: الَفَوُه خروُج الثنااي العلى وطوهلا.

_________ 
خربين أبو العباس حممد بن يزيد وغريه، أن هذا الرجل لقيه أسد فاخرتط سيفه فقتله ( يف نوادر أىب زيد: وأ1)

ظره فقلت له اخل.............. قال: معىن مث قال: حتسب َهوَّاٌس وأيقن أنين * هبا ُمْفَتٍد من صاحب ال أان
العرب: ما  حتسب اكتفى، من قولك: حسبك هللا، كقول هللا عزوجل: )عطاء حسااب( أي كافيا. وتقول

أحسبك فهو ىل حمسب، أي ما كفاك فهو ىل كاف. وقوله: " هواس " يعىن االسد، وإمنا مسى هواسا النه 
 ا لفيك " دعا عليه ابلداهية. والداهية: ضربه له بسيفه.يهوس الفريسة، أي يدقها. وقوله: " فاه
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َهِة الطريق، واجلمع أْفواٌه على غري  وأفواه االزقة واالهنار واحدهتا فوهة، بتشديد الواو. ويقال: اقعد على فـُوَّ
َهِة لشدي االفوه االودى: شاعر. وحَماَلٌة ٌد، أي القاَلة، وهو من فـُْهُت ابلكالم. و قياس. ويقال أيضاً: إن َردَّ الُفوَّ



َهُه هللا: جعله أفْـَوَه. وفاَه ابلكالم يَفوُه: لَفَظ به.  فـَْوهاُء، إذا كانت أسناهتا اليت جيري الَرشاُء بينها ِطوااًل. وفوَّ
ْهُت، مبعىًن، أي ما فتحت فمي  ُه: امِلْنطيُق. واْسَتفاهَ يقال: ما فـُْهُت بكلمة وما تـََفوَّ  الرجُل فهو هبا. واملَُفوَّ

َوٌه فُأدغم، وهو املنطيق أيضا، واملرأة  ُمْسَتفيُه، إذا اشتدَّ أكله بعد َضْعٍف وقلة. والَفيِ ُه: األكول، وأصله فـَيـْ
 فيهة.

 أْبغي هلا  فـَهًّا ومل تـُْلِف حجَّيت * ُمَلْجَلَجةً الَفهَُّه والَفهاَهُة: العيُّ. ورجٌل َفهٌّ وامرأٌة فـَهٌَّة. وقال: فلم تـُْلِفين ]فهه[
 من يُقيُمها

(6/2245) 

 

وقد فههت اي رجل ابلكسر فهها، أي عييت. يقال سفيه فهيه. وفـَهَُّه هللا وفَـهََّهُه. ويقال: خرجُت حلاجٍة 
الن حىتَّ فـََهْهُت، أي أنسانيها. ويف احلديث: " ما مسعُت منك فـَهًَّة يف اإلسالم قبَلها "، قال أبو فأفـَهَّين عنها ف

 ىن السقطة واجلهلة وحنوها.عبيد: يع
 فصل القاف

 الُقمَُّه من اإلبل مثل القمح، وهى الرافعة رؤسها إىل السماء، الواحدة قامه وقامح. قال رؤبة: ]قمه[
 (1قفقاف أحلى الواعسات القمه )

 األموي : القاُه: الطاعُة، حكاها عن بين أسٍد. يقال: ماَلَك على قاه، أي سلطان. قال الراجز: ]قوه[
_________ 

 ( والذى يف رجز رؤبة:1)
ى الراعسات القمه * وقال ابن برى: قبله: يعدل أنضاد القفاف الرده * عنها وأثباج الرمال الوره ترجاف أحل

 (6 -صحاح  - 283)
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َقَه، ( * أو يدعو الناس علينا هللا ملا مسعنا المري قاها يقال منه: أيـَْقهَ 1اتهلل لوال النار أن نصالها )  الرجُل واْستَـيـْ
( حىتَّ تـَنَـْهَنهوا * إىل ذى النهى واستيقهوا للمحلم وهو 2أي أطاع. قال املخبل: وردوا صدوَر اخليِل )
قاف قبلها. ويروى: " واستيدهوا ". وأيقه، أي فهم. يقال: أيقه مقلوب، النه قدم الياء على القاف وكانت ال

 هلذا، أي افهمه.



ضحك معروفة، وهو أن تقول: َقْه َقْه. يقال: قه وقهقه مبعىن. وقد جاء يف الشعر خمفَّفاً. القهقهة يف ال ]قهقه[
 وقال الراجز

_________ 
أبن نصالها أو يدعو الناس علينا هللا * ملا عرفنا المري ( يف التكملة: وهللا لوال أن يقال شاها * ورهبة النار 1)

 قاها ما خطرت سعد علقناها
 " فسدوا حنور القوم "، ويروى: " فشكوا حنور اخليل ".( يف التكملة: 2)
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 ( * والقهقهة يف السري مثل اهلقهقة، مقلوب منه. وأنشد االصمعي لرؤبة:1)*( * وهن يف هنانف وىف قه )
 ( * وأنشد له أيضا: يصبحن بعد القرب املقهقه * ابهليف من ذاك البعيد االمقه2أقب قهقاه إذا ما هقهقا )

 حالوُة احلََلِب. والقوِهيُّ: ضرٌب من الثياب بيض.أبو عبيد: القوَهُة: اللنَبُ إذا تغريَّ طعُمه قلياًل وفيه  قيه[]
 فصل الكاف

َكَدَه َيْكَدُه: لغٌة يف كدح يكدح. يقال أصابه شئ فَكَدَه َوجهه. وبه َكْدٌه وُكدوٌه. وَكَدَهُه احَلَجُر، إذا   ]كده[
 را شديدا. قال رؤبةَصكَُّه وأثَّر فيه أث

_________ 
 ( قبله:1)

 هنشأت يف ظل النعيم االرف
 ( قبله:2)

 جد وال حيمدنه أن يلحقا:
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 (1* أو خاف صقع القارعات الكده )
كرهت الشئ أكرهه كراهة وكراهية، وفهو شئ كريه ومكروه. والَكريَهُة: الشدَّة يف احلرب. وذو   ]كره[

يف الضريبة، عن أىب عبيدة. الفر اء: الُكْرُه ابلضم: املََشقَُّة. يقال: ُقمُت على ُكْرٍه، أي  الَكريهة: السيف املاضي
ويقال أقامين فالٌن على كْرٍه ابلفتح، إذا أْكَرَهَك عليه. قال: وكان الكسائي يقول: الكره على مشقَّة. قال: 



إليه الشئ تكريها: نقيض حببته إليه. واستكرهت  والكره لغتان. وأْكَرْهُتُه على كذا: محلُتُه عليه كرها. وكرهت
 الشئ. والكره: اجلمل الشديد الرأس.

_________ 
 لصقع: كل ضرب على ايبس. والقارعة: كل هنة شديدة القرع.( يروى " خياف ". ا1)
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)*( 
 اأَلْكَمُه: الذي يوَلد أعمى. وقد كمه ابلكسر كمها. قال رؤبة: ]كمه[

 ( * واستعاره ُسَوْيٌد فجعله عارضاً بقوله:1َتدَّ ارتداَد اأَلْكَمِه )َهرَّْجُت فارْ 
رأسه فال يدري أين يتوجَّه. يقال: خرج  ( * أبو سعيد: الكاِمُه: الذي يركب2َكِمَهْت عيناه حىتَّ ابـَْيضَّتا )

 يتكمه يف االرض.
ُهُه أيضاً، وال ُيشتقُّ منه فعٌل. وقوهلم: ال كنه الشئ: هنايته. يقال: َأْعرِفُُه ُكْنَه املعرفة. ووقُت األ  ]كنه[ مِر: ُكنـْ

َهُه، أي قدره وغايته. كالم مولد.  َيْكَتِنُهُه الوصُف، مبعىن ال يَبلغ ُكنـْ
 ه االسد يف زئريه، كأنه حكاية صوته.كهك  ]كهه[

_________ 
 ( بعده:1)

 يف غائالت احلائر املتهته
 ( عجزه:2)

 فهو يلحى نفسه ملا نزع:
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( : وال كهكاهة برم * إذا ما اشتدت احلقب وكه السكران، إذا استنكهته 1والكهكاهة: املتهيب. قال اهلذىل )
 فكه يف وجهك.

 فصل الالم
 ( :2; واجلمع هَلالُه. وقال الراجز )الُلْهُلُه ابلضم: األرض الواسعة َيطَِّرُد فيها السراُب  ]هلله[



واللهله، ابلفتح: الثوب الردئ الَنْسِج، وكذلك الكالُم والِشْعُر. يقال هَلَْلَه الَنسَّاُج  ( *3وخُمفٍق من هُلُْلٍه وهلله )
 الثوَب، أي َهْلَهَلُه. وهو مقلوب منه.

 الَه يَليُه َلْيهاً: َتَسرتََّ. وجوز سيبويه أن ]ليه[
_________ 

 ( أبو العيال.1)
 ( هو رؤبة.2)
 ( قبله:3)

 * وبعده:بعد اهتضام الراغيات النكه 
 من مهمه جيتبنه ومهمه:
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( * يسمعها الهه الكبار أي 2( : كحلفة من أىب رابح )1)*( يكون اله أصل اسم هللا تعاىل، قال الشاعر )
، كالعباس واحلسن، إال أنه خيالف االعالم من إالهه، أدخلت عليه االلف والالم فجرى جمرى االسم العلم

ا جاز ألنه يـُْنوى به الوقف على حرف النداء تفخيماً لالسم.  حيث كان صفة. وقوهلم: اي هللا: بقطع اهلمزة، إمنَّ
وقوهلم: الُهمَّ واللُهمَّ فامليم بدٌل من حرف النداء. ورمبا مجع بني البدل واملبدل منه يف ضرورة الشعر، كقول 

 راجز:ال
( : الِه اْبُن َعمِ َك ال 4. قال الشاعر )( أو عذبت اي اللهما * الن للشاعر أن يرد الشئ إىل أصله3عفوت )

 َأْفَضْلَت يف َحَسٍب * َعينِ  وال أنت دايىن فتخزوىن أراد: هلل ابن عمك، فحذف الم اجلر والالم
_________ 

 ( االعشى.1)
 ( يف اللسان:2)

 كدعوة من أىب كبار
 ( يف اللسان: " غفرت " وكذلك يف املختار واملخطوطات.3)
 لعدواين.( ذو االصبع ا4)
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الىت بعدها، أما االلف فهى منقلبة عن الياء، بداللة قوهلم: هلى أبوك، أال ترى كيف ظهرت الياء ملا قلبت إىل 
رب فيكون اشتقاقه من اله، ووزنه فعلوت مثل رغبوت موضع الالم. وأما الهوت فإن صح أنه من كالم الع

. والالت: اسم صنم كان لثقيف، وكان ابلطائف. وبعض ورمحوت، وليس مبقلوب كما كان الطاغوت مقلواب
العرب يقف عليها ابلتاء، وبعضهم ابهلاء. قال االخفش: مسعنا من العرب من يقول: )أفرأيتم الالت والعزى( 

ت، فيجعلها اتء يف السكوت. وهى الالت فاعلم أنه جر يف موضع الرفع، فهذا مثل ابلتاء ويقول: هي الال
ل حال، وهو أجود منه، الن االلف والالم اللتني يف الالت ال تسقطان وإن كانتا أمس مكسور على ك

اتء يف زائدتني، قال: وأما ما مسعنا من االكثر يف الالت والعزى يف السكوت عليها فالاله، الهنا هاء فصارت 
أنه جيوز يف  الوصل. وهى يف تلك اللغة مثل كان من االمر كيت وكيت، وكذلك هيهات يف لغة من كسر، إال

هيهات أن يكون مجاعة وال جيوز ذلك يف الالت، الن التاء ال تزاد يف اجلماعة إال مع االلف، وإن جعلت 
 االلف والتاء زائدتني بقى االسم على حرف واحد.
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 فصل امليم
ُه: الَتَمدُُّح. واملاِدُه: املاِدُح، واجلمع املده. قال رؤبة: هلل د ]مده[ ر الغانيات املده * سبحن واسرتجعن الَتَمدُّ

 من أتهلى
العنُي َمَرهاً، إذا َفَسَدْت لرتِك الُكْحِل. وهي عنٌي َمْرهاُء، وامرأٌة َمْرهاُء، والرجل أْمَرُه. أبو عبيد:  َمرَِهتِ  ]مره[

ا قيل للعني اليت ليس فيها ُكْحٌل مرهاء هلذا  املعىن. املُْرَهُة: البياُض الذي ال خيالطه غريُه. وإمنَّ
. وقال أبو عمرو: هي القبيحُة البياِض يشبه بياضها بياض اجلص. املََقُه: بياٌض يف زرقة. وامرأٌة َمْقهاءُ  ]مقه[

( الرحاال ومنهم من 1وسراب أمقه. قال ذو الرمة: إذا خفقت أبمقه صحصحان * رءوس القوم والتزموا )
 يقول: املقه مثل املره.

_________ 
 واعتنقوا ". ( يف اللسان: "1)
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املَهاُه: الطراوُة واحلسُن قال عمران ابن ِحطَّان: وليس لعيِشنا هذا َمهاٌه * وليست داُران الدنيا بداِر  ]مهه[
اآلخر: كفى َحَزانً أن ال َمهاَه لعيِشنا * وال عمٌل يرضى به هللا صاِلُح وهذه اهلاء إذا اتصلت ابلكالم مل  وقال

صري اتء إذا أردت ابملهاة البقرة. األمحر والفراء: يقال يف املثل: " كل شئ مهه، ما النساء تصر اتء، وإمنا ت
كر ُحَرِمِه فيمتعض حينئذ فال حيتمله. وقوهلم َمَهٌه، أي وذكرُهنَّ "، أي إنَّ الرجل حيتمل كل شئ حىت أييت ذ 

ا أظهروا التضعيف يسرٌي. ويقال أيضاً َمهاٌه، أي حَسٌن. ونصب النساَء على االستثناء،  أي ما خال النساء. وإمنَّ
بنيت على يف َمَهٍه فـَْرقاً بني فـََعٍل وفعل. واملهمه: املفازة البعيدة االطراف، واجلمع املهامه. ومه: كلمة 

السكون، وهو اسٌم مُسِ َي به الفعل، ومعناه اْكُفْف، ألنَّه زجٌر. فإن وصلَت نوَّنَت فقلت: َمٍه مه. ويقال: 
 ه، أي زجرته.مهمهت ب
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على املاُء: الذي ُيْشَرُب، واهلمزُة فيه ُمْبَدَلٌة من اهلاء يف موضع الالم، وأصله َمَوٌه ابلتحريك، ألنَّه جيمع  ]موه[
أْمواٍه يف القلة ومياه يف الكثرة، مثل مجل وأمجال ومجال. والذاهب منه اهلاء، الن تصغريه ُمَوْيٌه، فإذا أَنَّثَتُه قلت 

ماءٌة مثل ماعة. وماَهِت الرَِكيَُّة مَتوُه ومَتيُه ومَتاُه َمْوهاً وُمؤوهاً، إذا ظهر ماؤها وكُثر. وكذلك السفينُة إذا دخَل 
ْهُت الرجَل وُمْهُتُه بكسر امليم وضمها، إذا سقيته املاء. ورجل ماه، أي كثري ماء القلب، كقولك: فيها املاء. ومِ 

 رجل ماٌل. قال الراجز:
( * أي بليٌد. الكسائي: بئٌر ماَهٌة وَمْيهٌة، أي كثري املاء. وأماه احلافر، أي أنـَْبَط 1ك اي َجْهَضُم ماُء الَقْلب )إنَّ 

. وَأَمْهُت الرجلَ املاَء. وَأماَهِت األر   ُض، إذا ظهر فيها النَـزُّ
_________ 

 ( بعده:1)
 ضخم عريض جمرئش اجلنب:
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 وَأَمْهُت الدواَة صببُت فيها املاَء. وَأماَه الفحُل، إذا ألقى ماءُه يف رحم االنثى. وموهتوالسكنَي، إذا سقيَتهما. 
ا  الشئ: طليته بفضة أو ذهٍب وحتَت ذلك حُناٌس أو حديٌد. ومنه الَتْمويُه وهو التلبيُس. واملاِويَُّة: امِلرآُة، كأهنَّ

 منسوبٌة إىل املاء. وماوية أيضا: أسم امرأة. قال طرفة:



ومل  ( * وتصغريها موية. قال حامت الطائى خياطب ماوية امرأته: فضارته موى1ليس هذا منك ماوى حبر )
تضرين * ومل يعرق موى هلا جبيين يعىن الكلمة العوراء. وماه: موضع، يذكر ويؤنث. والنسبة إىل املاء ماِئيٌّ، 

حارثة االزدي، وهو أبو عمرو وإن شئت ماوى يف قول من يقول عطاوى. وماء السماء: لقب عامر بن 
كان إذا أجدب قومه ماهنم حىت أيتيهم مزيقياء الذى خرج من اليمن ملا أحس بسيل العرم، فسمى بذلك النه  

 اخلصب، فقالوا
_________ 

 ( صدره:1)
 ال يكن حبك داء قاتال:
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وك الشام. قال بعض االنصار: أان )*( هو ماء السماء، النه خلف منه. وقيل لولده بنو ماء السماء، وهم مل
وجدى * أبوه عامر ماء السماء وماء السماء أيضا: لقب أم املنذر بن امرئ القيس بن عمرو  ابن مزيقيا عمرو

بن عدى بن ربيعة بن نصر اللخمى، وهى ابنة عوف بن جشم بن النمر بن قاسط. ومسيت بذلك جلماهلا. 
نصر * وبعدهم العراق. قال زهري بن جناب: والزمت امللوك من آل وقيل لولدها: بنو ماء السماء، وهم ملوك 

 بىن ماء السماء
 فصل النون

( احَليِ  1شئ نبه ونبه، أي مشهوٌر. قال ذو الرم ة: كأنه ُدْمُلٌج من فضة نَبٌه * يف ملعٍب من َجواري ) ]نبه[
ا جعله مفصوماً لتَـثـَنِ يِه واحننائه إذا انم. ويقال ال يقال: نَـَبُه: الضالَُّة توجد عن َغْفَلة ال عن طلٍب. َمْفصوُم إمنَّ

 وجدت الضال ة نـََبهاً.
_________ 

 ( يف اللسان: " من عذارى ".1)
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ُبُه نَباَهًة، فهو نَبيٌه وانبِ 1ونـَُبَه الرجُل ابلضم ) ُه. وهو خالف اخلامل. ونـَبـَّْهُته أان: رفعُته ( : َشُرَف واشتهر، يـَنـْ
بَـْهُتُه أان. والتَـْنبيُه مثله. ونبهته  من اخلمول. تَـَبَه من نومه: استيقظ. وأنـْ بَـَهٌة. وانـْ ا َمنـْ يقال: أشيعوا ابلُكىن فإهنَّ



نساه مث تنتبه له. على الشئ: أوقفته عليه فتنبه هو عليه. أبو زيد: نبهت لالمر ابلكسر، أنبه نبها، وهو االمر ت
 ها، فهي منبهة. ونبهان: أبو حى من طيئ، وهو نبهان ابن عمرو.أبو عمرو: انبهت حاجَة فالٍن، إذا نسيتَ 

( 3( * ولغريك البَـْغضاُء والَنْجُه تقول منه: جَنَْهُت )2الَنْجُه: الزجُر والردُع. قال: ُحيِ يَت عنَّا أيُّها الَوْجُه ) ]جنه[
 وتنجهته. قال رؤبةالرجل، وانتجهته، 
_________ 

 رف، فهو انبه، ونبيه، ونبه حمركة، وقوم نبه أيضا.( يف القاموس: نبه مثلثة: ش1)
 ( يف اللسان: " حياك ربك ".2)
 ( جنه كمنع.3)
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" كفكفته ". يقول: رددت اخلصم. ورجل انجه، إذا دخل بلدا  ( * ويروى:1)*( * كعكعته ابلرجم والتنجه )
 فكرهه.
ا زجرته عن احلوض وغريه. وَنَدْهُت اإلبل: ُسْقتها جمتمعًة. ( البعري، إذ2الَنْدُه: الزجر. تقول: َنَدْهُت ) ]نده[

ت. والَنْدَهُة والُنْدَهُة، بفتح وكان طالق اجلاهلية: اْذَهيب فال أَْنَدُه َسْرَبَك، أي ال َأرُدُّ إبلك، لتذهب حيث شاء
ُتويف دماُؤُهُم َدمي *  النون وضم ها: الكثرة من املال من صامٍت أو ماشيٍة. وأنشد األمويُّ جلميل: فكيَف وال

 وال ماهلم ذو ندهة فيدوىن
 وأصله من البعد. النُـْزَهُة معروفٌة، ومكاٌن َنزٌِه. وقد نزَِهِت األرُض ابلكسر. وخرجنا نتنزَّه يف الرايض، ]نزه[

_________ 
 ( نده كمنع.1)
 ( بعده:2)

 أو خاف صقع القارعات الكده:
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ا  ابن السكيت: ومما يضعهقال  الناس يف غري موضعه قوهلم: خرجنا نتنز ه، إذا خرجوا إىل البساتني. قال: وإمنَّ
التنزُُّه التباعُد عن املياه واألرايف. ومنه قيل: فالن يـَتَـنَـزَُّه عن األقذار ويـُنَـز ُِه نفَسه عنها، أي يباِعُدها عنها. 



ْزِه 1منها عن املياه واألرايف. قال اهلذيل ) الَفالِة: ما تباَعدَ  والَنزاَهُة: الُبعُد عن السوء. ونـُْزهُ  ( : أَقبَّ طريٍد بنـَ
( ويقال: ُسْقُت إبلي مث نـََزْهتها نـَْزهاً، أي ابعدهتا عن املاء. وإن فالن لنزيه 2الفال * ِة ال َيِرُد املَاء إال انْتيااب )

 أي َخالٌء بعيٌد من الناس ليس فيه أحد. . وهذا مكاٌن َنزيٌه،كرمي، إذا كان بعيدًا عن اللؤم. وهو َنزيُه اخلُُلقِ 
 أسامة بن حبيب.

( يف اللسان: " أقب رابع ". ويروى: " إال ائتيااب ". وقبله: كأسحم فرد على حافة * يشرد عن كتفيه 2)
 الذاباب
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)*( 
غريها ; واجلمع نـُفٌَّه. وقد أَنَفَه نَِفَهْت نفُسُه ابلكسر: أعيْت وكلَّْت. والناِفُه: الكالُّ املُْعِيي من اإلبل و  ]نفه[

ٍه عرٍي ُمنَـفَّ فالن إبله ونفََّهها، إذا أَكلَّها وأعياها. ومَجٌَل ُمنَـفٌَّه وانقٌة ُمنَـفََّهٌة. قال: ُربَّ َهمٍ  َجَشْمُتُه يف َهواُكْم * وبَ 
 حَمْسور واملنفوه: الضعيف الفؤاد اجلبان.

عب تعبا، وكذلك نقه نقوها، مثل كلح كلوحا، فهو انِقٌه، إذا صحَّ نَِقَه من مرضه ابلكسر نقها، مثل ت ]نقه[
َقَهُه هللا. ويقال أيضاً: نَِقَه الكالَم نـََقهًا، ونـََقَهْه ابلفتح نـَقَ  هاً، أي فهمه. وهو يف عقب علَّته. واجلمع نـُقٌَّه. وأَنـْ

َقُه. واالْسِتْنقاُه: االستفهاُم. واْنِقْه   يل مسعك، أي أرعنيه.وفالن ال يـَْفَقُه وال يـَنـْ
 (6 -صحاح  - 284الَنْكَهُة: ريُح الفم. وَنِكْهُتُه: تشممت رحيه. وقال: ) ]نكه[
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( فوجدُت منه * كريِح الكلِب ماَت حديَث َعْهِد واْستَـْنَكْهُت الرجل فـََنَكَه يف وجهي يـَْنِكُه 1نكهت جماهدا )
، لتعَلَم أشارٌب هو أم غري شارٍب. والنكَُّه ابلضم من اإلبل: اليت ذهبْت ويـَْنَكُه َنْكهاً، إذا أمرَته أبن يـَْنَكهَ 

ْت َنْكَهُتُه من الُتْخمة. ويقال يف أصوا هُتا من اإلعياء والَضعف، وهى لغة متيم يف النقه. وُنِكَه الرجل: تغريَّ
 الدعاء لإلنسان: ُهنِ ْئَت وال تـُْنَكْه، أي أصبت خريا وال أصابك الضر.

. وهَنْنَـْهُت  ]هنه[ الَسُبَع، إذا ِصْحت به لتكفَُّه. هننهت الرجل عن الشئ فتَـنَـْهَنَه، أي َكَفْفُتُه وزجرتُُه فَكفَّ
والنَـْهَنُه: الثوب الرقيُق النسج، مثل اللهله واهللهل. واالصل يف هننه هنه بثالث هاءات، وإمنا أبدلوا من اهلاء 

 زادوا النون من بني سائر احلروف الن يف الكلمة نوان.الوسطى نوان للفرق بني فعلل وفعل. وإمنا 



_________ 
 الدا ". وقد رواه يف )جنا( : " جنوت جمالدا ".( صوابه: " جم1)
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)*( 
ْهُتُه تـَْنويهاً، إذا رفعَته. ونـَوَّْهُت ابمسه، إذا رفعَت ِذكَره. وانَهْت  ]نوه[ انه الشئ ينوه: ارتفع، فهو انئٌِه. ونـَوَّ

 نفسي، أي َقِوَيْت. وانه النبات: ارتفع.
 فصل الواو

ن ال يوبَُه له وال يوبَُه به، أي ال يباىل به. ابن السكيت: ما وهبت له وما وهبت له، أي ما يقال: فال ]وبه[
 فِطنُت له. وأنت تيبه بكسر التاء، مثل تيجل، أي تبايل.

حى الوجوه وحى االجوه. قال ابن السكيت: ويفعلون الَوْجُه معروف، واجلمع الُوجوُه وحكى الفراء:  ]وجه[
 ( مبعىًن، واهلاء عوٌض من الواو.1إذا انضمت. والوْجُه واجِلهُة ) ذلك كثريا يف الواو
_________ 

 ( اجلهة ابلكسر والضم: الناحية، كالوجه.1)
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ُة بكسر الواو وضمها. والواو تثبت يف ويقال: هذا وجه الرأي، أي هو الرأي نفسه. واالسم الِوْجَهُة والُوْجهَ 
 املصادر. واملواجهة: املقابلة. ويقال: قعدت ُوجاَهَك االمساء، كما قالوا ولدة وإمنا ال جتتمع مع اهلاء يف

وِوجاَهَك، أي قبالتك. واجتَََّه له رأى، أي سنح، وهو افتعل، صارت الواو ايء لكسرة ما قبلها وأبدلت منها 
 بىن عليه قولك: قعدت جُتاَهَك وجِتاَهَك، أي تلقاءك. وجَتَْهُت إليك أجته، أي توجهت، الن التاء وأدغمت. مث

أصل التاء فيهما واو. ووجهته يف حاجٍة، وَوجَّْهُت وجهي هلل سبحانه، وتـََوجَّْهُت حنوك وإليك. وتَوجََّه الشيخ، 
 الغائط. وشئ ُمَوَجٌه، إذا ُجِعَل على جهٍة إذا وىل وكرب. وىف املثل: " أمحق ما يتوجه "، أي ال حيسن أن أييت

 م، أي صار َوجيهاً،( الرجل ابلض1واحدٍة ال خيتلف. وقد َوُجَه )
_________ 

 ( وجه من ابب ظرف.1)
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ه َوجيهاً. وأْوَجْهُتُه، أي صادفته وجيها. قال املساور بن هند ب ن )*( أي ذا جاٍه وقْدٍر. وأْوَجَهُه هللا، أي صريَّ
( مثت قلن شيخ أعور ووجوه البلد: أشرافُُه. 2ىن * أعرضن )( بعد ما أوجهن1قيس بن زهري: إن الغواىن )

والَوجيَهُة: َخَرزٌة. ويقال للولد إذا خرجت يداه من الرحم أوَّاًل. َوجيٌه. وإذا خرجت رِجاله أوال: يْت. والوجيه: 
ليل. ف الذي بني ألف التأسيس وبني القافية، عن اخلاسم فرس، قاله االصمعي. أبو عبيد: التوجيه هو احلر 

ه أبيِ  حرٍف شئت، كقول امرئ القيس: " أين أفر  )  ( " مع قوله " ُصرُبْ "3قال: ولك أن تغريِ 
_________ 

 ( يف اللسان: " وأرى الغواىن ".1)
 ( يف اللسان: " أدبرن مثت ".2)
* وكندة حويل ال يدعى القوم أىن أفر متيم بن مر وأشياعها ( قال امرؤ القيس: فال وأبيك ابنة العامر * ى 3)

 مجيعا صرب إذا ركبوا اخليل واستالموا * حترقت االرض واليوم قر
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وقوله " واليوم قر  ". ولذلك قيل له توجيه. وغريه يقول: التوجيه اسم حلركاته إذا كان الروى مقيدا، وأما نفس 
 احلرف فيسمى الدخيل.

اْستَـْيَدَهْت: اجتمعْت وانساقْت. واْستَـْوَدَه اخَلْصُم واْستَـْيَدَه، أي انقاد وُغِلَب. قال اْستَـْوَدَهِت اإلبُل و  ]وده[
( * إىل ذي الُنهى واْستَـْيَدهوا للُمَحلِ ِم يقول: أطاعوا ملن كان أيمرهم 1املَُخبَُّل: وَردَّ صدوَر اخليِل حىتَّ تـَنَـْهَنهوا )

َقهوا " من القاابحللم. ويروى: " و   ِه، وهو الطاعة.اْستَـيـْ
( يصف طعنة: كجيب 2الَورَُه: احلمُق، ويقال اخلُْرُق. ورجٌل أْورَُه وامرأٌة َوْرهاُء. وقد ورهت توره. وقال ) ]وره[

 الدفنس الورها * ء ريعت وهي تستفلى
_________ 

 ( يف املخطوطات: " تنهنهت( . وىف اللسان:1)
 ىت تـَنَـْهنَـَهتْ وَردُّوا صدور اخليل ح

 فند الزماىن، ويروى المرئ القيس ابن عابس.( ال2)
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 )*( وريح ورهاء: يف هبوهبا خرق وعجرفة.
 وفهيته، وال قسيس عن قسيسيته( .الواِفُه: قـَيِ ُم البيَعِة، بلغة أهل احلرية. وىف احلديث: " يغري وافه عن  ]وفه[
َقْهُت، أي أطعت، ويروى:الَوْقُه: الطاعُة مقلوٌب من ا ]وقه[  لقاِه. وقد َوِقْهُت وأَيـَْقْهُت واْستَـيـْ

 (1واستيقهوا للمحلم )
الَولُه: ذهاُب العقل، والتحريُُّ من شدة الوجد. ورجٌل واِلٌه، وامرأٌة واِلٌه وواهِلٌَة. قال األعشى: فأقبلْت  ]وله[

عا وقد َوِلَه يـَْوَلُه َوهلاً وَوهَلاانً، وتوله واتله، وهو افتعل واهِلاً َثْكلى على َعَجٍل * ُكلٌّ دهاها وُكلٌّ عندها اجَتم
 (2فأدغم. قال الشاعر )

_________ 
 ( يف بيت املخبل السابق يف مادة )وده( .1)
 ( مليح اهلذىل.2)
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 بولدها " أي ال جُتعل ( * والتوليه: أن يفرق بني املرأة وولدها. ويف احلديث: " ال تـَُولَُّه والدةٌ 1* وأتله الغيور )
واهِلاً، وذلك يف السبااي. وانقٌة واِلٌه، إذا اشتدَّ َوْجدها على ولدها. وامليالُه: اليت من عادهتا أن يشتدَّ َوجُدها 

سرة ما قبلها. قال الكميت يصف سحاابً: كأنَّ املَطافيَل املَواِليَه َوْسَطُه * على ولدها، صارت الواو ايء لك
( ال حَمْمولْه 2اخليُزراُن املُثـَقَُّب وماٌء موَلٌه وُمَولٌَّه: ُأرِسَل يف الصحراء فذهب. قال الراجز: حاِمَلٌة َدْلُوَك ) جُياِوهُبُنَّ 

 عمرو:* َمألى من املاء َكعنْيِ املُوَلْه ورواه أبو 
( * بِنا 3ْت َعْرَض ُكلِ  ميَلِه )مَتْشي من املاِء َكَمْشي املُوَلْه * قال: واملوَلُه: العنكبوت. وقال رؤبة: به مَتَطَّ 

 حراجيج املهارى النفه
_________ 

 ( البيت بتمامه: إذا ما حال دون كالم سعدى * تنأىن الدار وأتله الغيور1)
 ( يف اللسان: " دلوى ".2)
 اللسان: " به متطت غول ". ( يف3)
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ُه.)*( أراد البالد اليت تـَُولِ ُه اإلنسان، أي حت  ريِ 
إذا تعجَّْبَت من طيِب الشئ قلت: واها له ما أطيبه! قال أبو النجم: واها لراي مث واها واها ايليت  ]ووه[

( وإذا أغريت إنساان بشئ قلت: َوْيهاً اي فالن، وهو حتريٌض، كما 2( لنا وفاها بثمن نرضى به أابها )1عينيها )
 ال ملثلى ويها فلا * يقيقال: دوَنك اي فالن. قال الكميت: وجاءت حوادث يف مثله

ويه: كلمة تقال يف االستحثاث. وأنشد ابن السكيت: وهو إذا قيل له ويها كل * فإنه مواشك  ]ويه[
 ( به أن ينكل3مستعجل وهو إذا قيل له ويها فل * فإنه أحر )

_________ 
 ( املشهور يف الرواية: " اي ليت عيناها ".1)
 ملىن لو أننا نلناها* هي ا( بعده: فاضت دموع العني من جراها 2)
 ( يف اللسان: " فإنه أحج به ".3)
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وأما سيبويه وحنوه من االمساء فهو اسم بىن مع صوت، فجعال امسا واحدا، وكسروا آخره كما كسروا غاق النه 
يه ضارع االصوات وفارق مخسة عشر، الن آخره مل يضارع االصوات فينون يف التنكري. ومن قال هذا سيبو 

والسيبويهون. وأما من مل يعربه فإنه  ورأيت سيبويه فأعربه إبعراب ما ال ينصرف ثناه ومجعه، فقال السيبويهان
 يقول يف التثنية ذوا سيبويه وكالمها سيبويه، ويقول يف اجلمع ذوو سيبوبه، وكلهم سيبويه.

 عانته إشفاقا عليها. قال رؤبة: َوْهَوَه األسُد يف زئريه فهو َوْهواٌه. وَوْهَوَه احلماُر حول ]وهوه[
 مقتدر الضيعة وهواه الشفق

 فصل الواو
 رجٌل هوَهٌة ابلضم، أي جبان. ه[]هو 

َهْيهاَت: كلمة تبعيد. قال جرير: فـََهْيهاَت َهْيهاَت الَعِقيُق وأهُلُه * وهيهات خل ابلعقيق حناوله والتاء  ]هيه[
كل حال مبنزلة نون التثنية. وقال الراجز يصف إبال مفتوحة مثل كيف، وأصلها هاء، وانس يكسروهنا على  

  القفار:قطعت بالدا حىت صارت يف
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( * هيهات من مصبحها هيهات هيهات حجر من صنيبعات * وقد تُبدل اهلاء 1يصبحن ابلقفر أاتوايت )
 األوىل مهزة فيقال أيهات، مثل هراق وأراق. قال:

كسائي: ومن كسر التاء وقف عليها ابهلاء فقال هيهاه، ومن نصبها وقف أيهات منك احلياة أيهاات * قال ال
ل االخفش: جيوز يف هيهات أن تكون مجاعة فتكون التاء الىت فيها اتء اجلمع الىت ابلتاء وإن شاء ابهلاء. وقا

تزاد يف للتأنيث. قال: وال جيوز ذلك يف الالت والعزى، الن الت وكيت ال يكون مثلها مجاعة، الن التاء ال 
 اجلماعة إال مع االلف , وإن جعلت االلف والتاء زائدتني بقى االسم على حرف واحد.

 لياءفصل ا
يقول الراعي لصاحبه من بعيٍد: ايِه ايِه، أي أقبل. قال ذو الرم ة: يُنادي بيَـْهياٍه وايٍه كأنَّه * ُصَوْيُت ُرَوْيٍع  ]يهيه[

 ل، إذا قلت هلا: ايه ايه.( ويـَْهيَـْهُت ابإلب2ضلَّ ابلليل صاحبْه )
_________ 

 .1147( راجع التكملة ص 1)
 .1147( راجع التكملة ص 2)
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 ابب الواو والياء:
قال اجلوهرى: مجيع ما يف هذا الباب من االلف إما أن تكون منقلبة من واو مثل دعا، أو من ايء مثل رمى، 

الواو. وحنو القضاء أصله قضاى، النه من قضيت، وحنو  وكل ما فيه من اهلمزة فهى مبدلة من الياء أو من
 هلما، إن شاء هللا تعاىل.العزاء أصله عزاو النه من عزوت. وحنن نشري يف الواو والياء إىل أصو 

 فصل االلف:
( 1األابء ابلفتح واملد: القًَّصُب، الواحدة أابءة. ويقال هو أمجة احللفاء والقصب خاصة. قال الشاعر ) ]أاب[

 (2ن سره َضْرٌب يـَُرْعِبُل بـَْعُضُه * بـَْعضاً َكَمْعَمَعِة االابء احملرق ): م
_________ 



 فر اخلندق.( كعب بن مالك االنصاري يوم ح1)
 ( بعده: فليأت مأسدة تسن سيوفها * بني املذاد وبني جزع اخلندق2)
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هما، مع خلو من حروف احللق، وهو شاذ، أي )*( واالابء ابلكسر: مصدر قولك: َأىب فالٌن أيَْىب ابلفتح في
( : وقبلك ماهاب الرجال ظالميت * وفقأت عني 1امتنع، فهو آب وَأيبٌّ وَأبَياٌن ابلتحريك. قال الشاعر )

ُتُه املاء. قال الشاعر )االشوس اال بيان وأتىب علي ( : قد ُأوبَِيْت ُكلَّ ماٍء 2ه، أي امتنع. وأىب فالٌن املاَء، وآبـَيـْ
( * مهما ُتِصْب أفُقاً من ابرق تشم وعنز أبواء. وقد أبيت أتىب أىب. وتيس آىب بني االابء، إذا 3صاِديٌَة ) فهي

 شم بول االروى فمرض منه. قال الشاعر
_________ 

 ، جاهلي.( أبو اجملشر1)
 ( ساعدة بن جؤية.2)
 ( يف املطبوعة االوىل: " صادية " صوابه يف املخطوطة واللسان.3)
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( ويقال: أخذه أابء، على فعال ابلضم، إذا 2( فإنه * أىب ال إخال الضأن منه نواجيا )1فقلت لكناز توكل )
جعل أَيىب الطعام. وقوهلم يف حتيَّة امللوك يف اجلاهلية: أبيَت اللْعَن، قال ابن السكِ يت: أي أبَيَت أن أتيت من 

لتحريك، الن مجعه آابء، مثل قفا وأقفاء ورحى وأرحاء، فالذاهب منه َعُن عليه. واألُب أصله أبو اباألمور ما تـُلْ 
واو، النك تقول يف التثنية: أبوان. وبعض العرب يقول أابن على النقص، وىف االضافة أبيك، وإذا مجعت 

ن أصواتنا * بكني وفديننا ابلواو والنون قلت أبون، وكذلك أخون ومحون وهنون. قال الشاعر: فلما تعرف
 ينا وعلى هذا قرأ بعضهم: )إله أبيك إبراهيمابالب

_________ 
 ( يروى: " تدكل ".1)
( بعد: فمالك من أروى َتعاَدْيِت ابلَعمى * والقيِت َكالَّابً ُمِطالًّ وراميا فإن أخطأت نبال حدادا ظباهتا * على 2)

 القصد ال ختطئ كالاب ضواراي
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أي أبينك فحذف النون لالضافة. ويقال: ما كنَت أابً ولقد أَبـَْوَت )*( وإمساعيل وإسحاق( يريد مجع أب، 
ٌة.  أبـُوَّة. وماله أٌب أَيبوُه، أي يغذوه ويربيه. والنسبة إليه أبوى. واألَبوان: األُب واأُلمُّ. وبيين وبني فالن أُبـُوَّ

ُة أيضاً: اآلابُء، مثل العمومة واخلُؤولة. وكان األصمعي يروي قول أواألُ  يب ذؤيب: لو كان ِمْدَحُة َحٍي أَْنَشَرْت بـُوَّ
َأَحدًا * أحيا أبوتك الشم االماديح وغريه يرويه: " أاب كن اي ليلى االماديح ". وقوهلم: اي أَبَِة افْـَعْل، جيعلون 

، كقوهلم يف االم: اي أمه، وتقف عليها ابهلاء، إال يف القرآن فإنك تقف عالمة التأنيث عوضاً عن ايء اإلضافة
يها ابلتاء اتباعا للكتاب. وقد يقف بعض العرب على هاء التأنيث ابلتاء فيقولون: اي طلحت. وإمنا مل عل

ن تسقط التاء يف الوصل من االب وسقطت من االم إذا قلت اي أم أقبلي، الن االب ملا كان على حرفني كا
 عر:كأنه قد أخل به، فصارت اهلاء الزمة وصارت الياء كأهنا بعدها. وقول الشا
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تقول ابنىت ملا رأتىن شاحبا * كأنك فينا اي أابت غريب أراد اي أبتاه، فقدم االلف وأخر التاء. وقد يقلبون الياء 
( تريد: واأببيهما. 2( : وقد زعموا أىن جزعت عليهما * وهل جزع إن قلت واأبابمها )1ألفا، قالت عمرة )

 وقالت امرأة:
( * قال الفراء: جعلوا الكلمتني كالواحدة لكثرهتما يف الكالم. وقال: اي أبت واي 3)ىب أنت واي فوق البيب ايبي

أبت لغتان، فمن نصب أراد الندبة فحذف. ويقال: ال أَب لك وال أاب لك، وهو مدح. ورمبا قالوا: ال َأابَك، 
 ألن الالم كاملُقَحَمِة. قال أبو حية النمريي

_________ 
 اجلشمية. (1)
 ا أخوا يف احلرب من ال أخاله * إذا خاف يوما نبوة فدعامها( قبلة: مه2)
 ( يف اللسان: اي أبىب أنت واي فوق البيب * اي أبىب خصياك من خصى وزب وىف املخطوطة: " اي أبىب ".3)
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بن ( أراد ختوفينين، فحذف النون االخرية. قال ا1)*( أابملوت الذى البد أىن * مالق ال أابك ختوفيين )
السكيت: يقال: فالن " حَبٌْر ال يُؤىب "، وكذلك " َكال ال يُؤىب " أي ال جيعلك أَتْابُه، أي ال ينقطع من كثرته. 

 موضع. واالبواء، ابملد:
 االتيان: اجملئ. وقد أتيته أتيا. قال الشاعر: ]أان[

( 3كنت إذا أتوته من غيب )( *  2فاحتل لنفسك قبل أتى العسكر * وأتوته أتوة لغة فيه، ومنه قول اهلذىل )
* 

_________ 
 ( بعده: دعى ماذا علمت سأتقيه * ولكن ابملغيب نبئيين1)
 ( هخالد بن زهري.2)
 285ىل وأاب ذؤيب * كنت إذا أتوته من غيب بشم عطفى ويبز ثويب * كأمنا أربته بريب )( قال: اي قوم ما3)

 (6 -صحاح  -
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ْعُدُه مأتِيَّا( أي آتيا، كما قال: )حجااب مستورا( أي ساترا. وقد يكون مفعوال، الن ما وقوله تعاىل: )إنَّه كاَن وَ 
لكسرة ما قبلها، فأدغمت يف أاتك من أمر هللا عز وجل فقد أتيته أنت. وإما شدد الن واو مفعول انقلبت ايء 

ه، أي من وجهه الذى يوتى منه، كما الياء الىت هي الم الفعل. وتقول: أَتـَْيُت األمر من َمْأاتتِِه، أي من َمأات
تقول: ما أحسن معناة هذا الكالم، تريد معناه. قال الراجز: وحاجة كنت على صماهتا * أتيتها وحدي من 

لياء كما قالوا: ال أدر، وهى لغة هذيل. وتقول: آتيته غلى ذلك االمر موااتة، مأاتهتا وقرئ: )يوم أيت( حبذف ا
ُتُه. وآاته إيتاء، أي أعطاه. وآاتُه أيضاً، أي أتى به. ومنه قوله تعاىل إذا وافقَته وطاوعته. والعا َمة تقول: واتـَيـْ

 عدى:)آتِنا َغداَءان( أي ائتنا به. واال اتوة: اخلراج، واجلمع االاتوي. قال اجل
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آُتوه َأْتوًا وإاتَوًة. قال الشاعر ( تقول منه: أتوته 1)*( مواىل حلف ال َموايل َقرابٍة ولكْن َقطيناً يسألون االاتواي )
ال للسقاء إذا خمََِض وجاء الُزْبُد: قد ( : ففي كلِ  أسواق العراق إاتوٌة * وىف كل ما ابع امرو مكس درهم يق2)

جاء أَتْـُوُه. ولفالٍن أَتْـٌو، أي عطاء. ويقال: ما أحَسن أَتْـَو َيَدي هذه الناقة، وَأيْتَ أيضاً، أي رَْجَع يديها يف 



ل جاء لسري. واإليتاء: االعطاء. وأتتى له الشئ، أي هتيأ. وأتتى له، أي تـََرف َق وَأاتُه من وجهه. قال الفرء: يقاا
 فالن يتأتى، أي يتعرض ملعروفك.

_________ 
 ( قبله: فال تنتهى أضغان قومي بينهم * وسوأهتم حىت يصريوا مواليا1)
 ( حىن بن جابر التغليب.2)
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( . واأَليتُّ: اجلدوُل يُؤت ِيِه الرجُل إىل أرضه. 1لماء أتتية وأتتيا، أي سهلت سبيله ليخرج إىل موضع )وأتيت ل
 ( :2جز )وهو فعيل. يقال: جاءان سيل َأيتٌّ وَأاتويٌّ، إذا جاءك ومل يصبك مطره. قال الرا

الشاعر: ال يعدلن أاتويون  ( * وااليت أيضا واالاتوى: الغريب. ونسوة أاتوايت. قال3سيل أتى مده أتى )
( : أمل أيتيك واالنباء تنمى * مبا القت لبون 5( وأما قول الشاعر )4تضرهبم * نكباء صر أبصحاب احملالت )

 ه إىل أصله. قال املازىن: وجيوز يف الشعر أنبىن زايد فإمنا أثبت الياء ومل حيذفها للجزم ضرورة ورد
_________ 

 ن موضع إىل موضع ".( صواب العبارة " ليخرج م1)
 ( العجاج.2)
 ( قبله:3)

 كأنه واهلول عسكري
( قال الفارسى: ويروى: " ال يعدلن أاتويون "، فحذف املفعول، وأراد: ال يعدلن أاتويون شأهنم كذا 4)

 أنفسهم.
 العبسى.( قيس بن زهري 5)
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ابلتنوين مع الياء، فتجرى احلرف املعتل )*( تقول زيد يرميك برفع الياء، ويغزوك برفع الواو، وهذا قاضى 
استئتاء جمرى احلرف الصحيح من مجيع الوجوه يف االمساء واالفعال مجيعا النه االصل. واستأتت الناقة 

( . تقول منه: أََتِت النخلُة أتتو 1مهموز، أي ضبعت وأرادت الفحل. واالاتء: الربكة والنماء، ومحل النخِل )



( ال أابىل خنل بـَْعٍل * وال َسْقي وإْن َعظَُم االاتء وامليتاء وامليداء 3( : هنالك )2) إاتء. وأنشد ابن السكيت
ُي اخليل. وامليتاء: الطريُق العامُر. وجمتمُع الطريق أيضاً ميتاء وميداُء. ممدودان: آخر الغاية حيث ينتهي إليه َجرْ 

وداري مبيتاء داِر فالن وميداِء داِر فالٍن، أي تِلقاَء داره يقال: َبىن القوُم بيوهَتم على ميتاٍء واحٍد وميداٍء واحٍد. 
 وحماذية هلا.

_________ 
 لنخل ".( يف املخطوطات: " واالاتء: الغلة، ومحل ا1)
 ( لعبد هللا بن رواحة.2)
 ( عىن هبنالك موضع اجلهاد، أي أستشهد فأرزق عند هللا فال أابىل خنال وال زرعا.3)
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 ه أيثو به وأيثى أيضاً إاثَوًة وإاثيًَة، أي وشى به. ومنه قول الشاعر:أاث ب ]أاث[
 (1ذا نريب آث )

يف التثنية األُخ أصله أَخٌو ابلتحريك، النه مجع على آخاء مثل آابء، والذاهب منه واو، ألنَّك تقول  ]أخا[
خر ابن، وعلى إْخَوٍة َأخواِن، وبعض العرب يقول أخان على النقص. وجيمع أيضا على إخوان، مثل خرب و 

وأخَوٍة عن الفر اء. وقد يـُتَُّسُع فيه فرياد به االْثناِن كقوله تعاىل: )فإن كان له إخوة( . وهذا كقولك: إان فعلنا، 
مل االخوان يف األصدقاء، واإلخوُة يف الوالدِة. وقد مجع ابلواو وحنن فعلنا، وأنتما اثنان. وأكثر ما يستع

 ( * وكنت هلم كشر بىن االخينا3: وكان بنو فزارة شر قوم ) (2والنون، قال الشاعر )
_________ 

 ( أورده صاحب اللسان عن اجلوهرى: " ذو نريب آث " وقال: قال ابن برى صوابه:1)
 وال أكون لكم ذا نريب آث

 بن علفة املرى.( عقيل 2)
ت هلم كشر بىن االخينا أراد ( صوابه: " شر عم ". وىف نوادر أىب زيد: وكان لنا فزارة عم سوء * وكن3)

 االخوة.
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)*( وال يقال أخو وال أبو إال  مضافاً، تقول: هذا أَبوَك وَأخوَك، ومررت أبَبِيَك وأخيَك، ورأيت أابك وأخاك. 
أمساء ال تكون موحدة إال مضافة. وإعراهبا يف الواو والياء وكذلك محوك، وهنوك، وفوك، وذو مال. فهذه ستة 

، الن الواو فيها وإن كانت من نفس الكلمة ففيها دليل على الرفع، وىف الياء دليل على اخلفض، وىف وااللف
ب. ويقال: ما كنت أخا ولقد أخوت أتخو أخوة. ويقال: أْخٌت بـَيَّنُة األخوِة أيضاً.  االلف دليل على النص

ون االخ الجل التاء الىت ثبتت يف منا قالوا أخت ابلضم ليدل على أن الذاهب منه واو، وصح ذلك فيها دوإ
الوصل والوقف، كاالسم الثالثي. والنسبة إىل االخ أخوى. وكذلك إىل األخت ; ألنَّك تقول أَخواٌت. وكان 

اه. وتقول: ال َأخاَلَك بفالن، أي يونس يقول أخىت، وليس بقياس. وآخاه مؤاخاة وإخاء. والعامة تقول: واخ
 َفاعال. وأتََخَّْيُت َأخاً، أي اختذت َأخاً. وأتخيت الشئ أيضا مثل حتريته.هو ليس لك أَبخ. وَتَخيا على ت
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. قال ابن السكيت: وهو أن يُْدَفَن َطَرفا قطعٍة من احلبل يف األرض  واآلِخيَُّة، ابملد  والتشديد: واحدة اأَلواِخي 
ة. وقد أخَّْيُت للدابة أَتِخَيًة. واآلِخيَُّة أيضاً: احلُْرَمُة عروة ُتَشدُّ إليه الداب   وفيه ُعَصيٌَّة أو حجيز، فيظهر منه مثل

 والذمة. تقول: لفالن أواخى وأسباب ترعى.
األداة: اآللُة، واجلمع األَدواُت. وآداُه على كذا يـُْؤديِه إيداًء، إذا قواه عليه وأعانه. ومن يؤديين على  ]أدا[

أي َقوَي، من اأَلداِة، فهو ُمؤٍد ابهلمز، أي شاٍك يف السالح.  عليه. وآدى الرجُل أيضاً،فالن، أي من يعينىن 
وأمَّا موٍد بال مهز، فهو من َأْودى أي هلك. وأهل احلجاز يقولون: آديته على أفعلته، أي أعنته. ويقولون: 

، إذا كنَت ْيُت للسفر فأان ُمؤٍد لهاستأديت االمري على فالن فآداين عليه، مبعىن استعديته فَأعداين عليه. وآدَ 
 متهيئا له، حكاه يعقوب. وَتدى، أي أخذ للدهر أداته. قال االسود بن يعفر:
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( ويقال: أخذت لذلك األمر َأِديَُّة، أي أهبته. وحنن 1ما بعد زيد يف فتاة فرقوا * قتال وسبيا بعد حسن َتدى )
ٌة، على فعيلة، أي قليلة. وَأَدْوُت له، أي ختلته.  للصالة، أي هتيٍُّؤ هلا. قال األصمعي: َغَنٌم َأِديَّ على َأدي  

( . وأنشد أبو زيد: أدوت له آلخذه * فهيهات الفىت حذرا 2يقال: الذئب أيدو للغزال، أي خيتله ليأكله )
حلال ; الن الكالم قد مت بقوله هيهات، ونصب " حذرا " بفعل مضمر، أي ال يزال حذرا. وجيوز نصبه على ا

 ىن وهو حذر.كأنه قال: بعد ع



_________ 
 ( بعده: وختريوا االرض الفضاء لعزهم * ويزيد رافدهم على الرفاد قوله بعد حسن َتدى، أي بعد قوة.1)
 ىل.مصحح املطبوعة االو  ( يف بعض النسخ قبل قوله وأنشد " قال: والذئب أيدو الغزال أيكله " اه2)
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، أي خثر ل ريوب. وحكى اللحياىن: قطع هللا أديه، يريد يديه. ويقال ثوب أدى وَيديٌّ، وَأدى اللنب أيَْدي ُأِدايَّ
َنه أْتديًَة، أي قضاه. واالسم اأَلداُء. وهو آدى لألمانة منك، مبد  األلف. وأَتدَّى إليه إذا ك ان واسعاً. وَأدَّى َديـْ

اوة: املطهرة، واجلمع االداوى، مثل اخلرب، أي انتهى. ويقال: اْستأداُه. مااًل، إذا صادره واستخرجه منه. واالد
 املطااي. قال الراجز:

بصبا * وكان قياسه أدائى مثل رسالة ورسائل، فتجنبوه وفعلوا به ما فعلوا مبطااي وخطااي، إذا االداوى ماؤها تص
ذه فجعلوا فعائل فعاىل، وأبدلوا هنا الواو ليدل على أنه قد كانت يف الواحدة واو ظاهرة، فقالوا أداوى. فه

واو الىت يف أداوة، وألزموا الواو الواو بدل من االلف الزائدة يف إداوة وااللف الىت يف آخر االداوى بدل من ال
 ههنا كما ألزموا الياء يف مطااي.

 آذاه يؤذيه إيذاء فأذى هو أذى وَأذاًة وأذيََّة. وأتذْيُت به. واآلذيُّ: موُج البحر، واجلمع االواذى. ]أذا[
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خلقة. حكاه عنه أبو الموى: بعري أذ على فعل، وانقة أذية، إذا كان ال يقر يف مكان من غري وجع ولكن ا
 عبيد.
 أرى السحاب: درته. واالرى أيضا: العسل. قال لبيد: ]أرا[

ِمَلِت العسَل. ( * وعمل النحل أرى أيضاً. وقد أَرِت النحُل أْتري َأْرايً، إذا عَ 1َوأْري دبوٍر شارَُه الَنْحُل عاِسُل )
اق، مثل شاَطْت. وَأرَي صدره ابلكسر، أي َوِغَر. وَأَرِت الِقْدُر أَتري أْرايً، أي التزِق أبسفلها شئ من االحرت 

 ( :2وأتََرَّْيُت ابملكان: أقمُت به. قال أعشى ابهلة )
_________ 

 ( صدره:1)
 أبشهب من أبكار مزن سحابة



ا وقع يف أكثر كتب اللغة، وأخذ بعضهم عن بعض. والرواية: ال ( قال الصاغاىن يف بيت االعشى: هكذ2)
ِر يَرقـُُبُه * وال يزال أمام القوم يقتفر ال يغمز الساَق من أْيٍن وال َوَصٍب * وال يعض على يتأرى ملا يف الِقدْ 
 شرسوفه الصفر
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َصَفُر أي ال يتحب س على إدراك الِقْدر ليأكل. قال أبو يـََعضُّ على ُشْرسوِفِه ال ال يتأرى ملا يف الِقْدِر يَرقـُُبُه * وال
زيد: يتأرى: يتحرى. ومما يضعه الناس يف غري موضعه قوهلم للمعلف آرى، وإمنا اآلرى حمبس الدابة. وقول 

 العجاج يصف ثورا:
اآلِخيَُّة يعىن الكناس. وقد ُتَسمَّى ( * أي هلا أصل اثبت يف سكون الوحشى هبا، 1واعتاد أرابضا هلا آرى )

ً، وهو حبٌل ُتَشدَّ به الدابة يف حَمِْبِسها. ومنه قول الشاعر ) ُتُه ابملَْحِض حىتَّ َشتا * جَيْتَذُب 2أيضاً آِراي  ( : داَويـْ
للدابة اآلريَّ ابملرود أي مع املرود. وهو يف التقدير فاعول ; واجلمع االوارى، خيفف ويشدد. تقول منه: أريت 

 أترية.
_________ 

 ( وبعد قول العجاج:1)
 من معدن الصريان عدملى * اعتادها: أاتها ورجع إليها. واالرابض: مجع ربض، وهو املأوى.

 ( املثقب العبدى يصف فرسا.2)
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 ت إليها وأَِلَفْت معها ِمْعَلفاً واحدًا. وآرَيـُْتها أان. قال لبيد يصف انقته:)*( والدابة أترى إىل الداب ة، إذا انضمَّ 
( * شعبة الساق إذا الظل عقل ويروى: " مل يورأ ". وأريت النار أترية، أي 1تسلب الكانس مل يوأرهبا )

ُتها. يقال: َأرِ  انَرَك. واإلرَة: موضُع النار، وأصله إْري ، واهلاء عوض من ال ياء، واجلمع إروَن مثل عزون. ذَكَّيـْ
 وبئر ذى أروان: اسم بئر ابملدينة، بفتح اهلمزة.

االزاء: مصب املاء يف احلوض. قال أبو زيد: هو صخرة أو ما جعلت وقاية على مصبِ  املاء حني يـُْفرَُغ  زا[]أ
 ( :2املاء. قال الشاعر )

 ( *3إبزاِء احلوِض أو عقره )



_________ 
 يوأر هبا، أي مل يذعر ". ( قال الليث: " مل1)
 ( هو امرؤ القيس.2)
 ( صدره:3)

  اللسان: " مرابضها ".فرماها يف فرائصها * وىف
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ُتُه إيزاًء، أي جعلت له إزاء. وأما قول القائل يف صفة احلوض: تقول  منه: أزيت احلوض أَتْزِيًَة وتـَْوزِيئاً. وآزَيـْ
 من إزاؤه كالظرابن املوىف * فإمنا عىن به القيم. ويقال للناقة إذا مل تشرب إالَّ من اإلزاء: َأزيٌَة. وإذا مل تشرب إال  

( : لقد َعِلَم الَشْعُب َأانَّ هلم * 1م ابألمر: هو إزاُؤُه، وفالن إزاُء ماٍل. قال الشاعر )الُعْقِر: َعِقَرٌه. ويقال للَقي ِ 
إزاٌء وأانَّ هلم َمْعِقُل وتقول: هو إبزائه، أي حبذائه. وقد آزيته إذا حاذيته، وال تقل وازيته. وأزى الظلُّ أَيزي َأْزايً 

 آزيت على صنيع فالن إيزاء: أضعفت عليه. ، إذا تقبض. حكاه االصمعي. قال أبو زيد:وُأِزايَّ 
ُتُه لغٌة ضعيفٌة فيه. ]أسا[ ُتُه مبايل مواساًة، أي جعلته إْسَويت فيه. وواَسيـْ  أسيته أتسية، أي عزيته. وآَسيـْ

_________ 
 ( الكميت. وقال ابن برى: البيت لعبد هللا ابن سليم.1)
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)*( واالسوة واالسوة ابلكسر والضم لغتان، وهي ما أيََْتسي به احلزين، يتعزَّى به. ومجعها إسًى وأسًى، مثَّ مُسِ َي 
الصرُب أسًى. وائَتسى به، أي اقتدى. يقال: ال أَتَْتِس مبن ليس لك أُبْسَوة، أي ال َتقَتِد مبن ليس لك بقدوة. 

بعضهم بعضاً. قال الشاعر: وإنَّ األوىل ابلَطفِ  من آِل هاشٍم * َتَسْوا  به، أي تعزَّى. وَتَسْوا، أي آسى وأتسَّى
َفَسنُّوا للكرام التَّآِسيا ويل يف فالن ِإْسَوٌة وُأْسَوٌة، أي قدوٌة وائتمام. واألسى، مفتوٌح مقصوٌر: املداواُة والعالُج، 

اأَلِطبَُّة، مجع اآلسي، مثل الرعاء مجع ممدود: الدواء بعينه. واإلساُء:  وهو احلزُن أيضاً. واالساء، مكسور
 الراعى. قال احلطيئة:

 ( * واالسوء، على فعول: دواء أتسو به اجلرح.1َتواَكَلها اأَلِطبَُّة واإلساُء )
_________ 



 ( صدره:1)
 هم اآلسون أم الرأس ملا:
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 ( :1يٌّ أيضا على فعيل. ومنه قول الشاعر )وقد َأَسْوُت اجلرَح آُسوُه َأْسوًا، أي داويته، فهو َمْأسوٌّ وَأسِ 
( * ويقال: هذا أمر ال يْؤسى َكْلُمُه. وأهل البادية يسمُّون اخلاتنة آِسَيًة، كنايًة. 2أسى على أالدماغ حجيج )

بَـتَـْتها  أيضاً: السارِيَُة، واجلمع اأَلواسي. قال النابغة: فإْن َتُك قد َودَّْعَت غري ُمَذمٍَّم * َأواِسيَ واآلِسَيُة  ُمْلٍك أَنـْ
األوائُل واآلسي: الطبيُب، واجلمع االساة مثل رام ورماة. وَأَسْوُت بينهم َأْسوًا، أي أصلحُت. وأسى على 

 َأِسيُت لفالٍن، أي حزِنُت له.مصيبته ابلكسر أْيسى َأسًى، أي حزن. وقد 
_________ 

 ( هو أبو ذؤيب.1)
 ( صدره:2)

 حجيج من قوهلم: حجة الطبيب، فهو حمجوج وحجيج، إذا سرب شجته.وصب عليها الطيب حىت كأهنا * و 
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)*( 
اأَلشاُء، ابلفتح واملد : صغار النخل، الواحدة َأشاءٌة، واهلمزة فيه منقلبٌة من الياء، ألن  تصغريها ُأَشيٌّ.  ]أشا[

ن به هضم ايليت شعرى عن جنىب ( : وَحبَّذا حني متُْسي الريُح ابردًة * وادي ُأَشيٍ  وفتيا1قال الشاعر )
* وحيث تبىن من احلناءة االطم عن االشاءة هل زالت خمارمها * وهل تغري من آرامها إرم وجنة  (2مكشحة )

( ولو كانت اهلمزة أصلية لقال أشئ. وهو واد 3ما يذم الدهر حاضرها * جبارها ابلندى واحلمل حمتزم )
أبو سعيد يف املصنف. وقال ابن  ا َبِرَئ من كسٍر كان به. هكذا أقرأنيهابليمامة فيه خنيل. وقد ائتشى العظُم، إذ

 السكيت: هذا قول االصمعي. وروى أبو عمرو والفراء: انتشى العظم، ابلنون.
_________ 

 ( الشعر لزايد بن منقذ. وىف ديوان احلماسة: زايد بن محل، فراجعه هناك.1)
 ة.( املكشحة ابلشني املعجمة: موضع ابليمام2)



 شرون بيتا.( بني البيت االول والثاىن ستة وع3)
 (6 -صحاح  - 286)
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 اآلِصَيُة: طعاٌم مثل احَلساء يصنع ابلتمر. وقال: ]أصا[
 (1واالثر والصرب معا كاآلصيه )

أكم اأَلضاُة: الغديُر، واجلمع َأضًى، مثل قناة وقىن، وإضاء أيضا ابملد والكسر، كما قالوا: أكمه و  ]أضا[
 م.وإكا

َأال الرجل أيَْلو، أي َقصََّر. وفالٌن ال أيَْلوَك نْصحاً، فهو آٍل، واملرأُة آلَِيٌة ومجعها أوال. وىف املثل: " إال  ]أال[
حظيه فال إليه " وقد فسرانه يف حظية. وحكى الكسائي عن العرب: أقبل يضربه ال أيل، يريد ال أيلو فحذف، 

 ؤىل أتلية، إذا قصر وأبطأ.ا: أىل يكما قالوا: ال أدر. ويقال أيض
_________ 

( قبله: اي ربنا ال تبقني عاصيه * يف كل يوم هي ىل مناصيه تسامر الليل وتضحى شاصيه * مثل اهلجني 1)
 االمحر اجلراصيه
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* وما )*( قال أبو عمرو: وسألين القاسم بن معن عن بيت الربيع بن ضبع الفزارى: وإن كنائىن لنساء صدق 
فعلت من ألوت. وتقول: آالُه أيَْلوُه أَْلوًا: أىل بىن وما أساءوا فقلت: أنطئوا. فقال: ما تدع شيئا. وهو 

: إذا قاَدُه الُسوَّاُس ال مَيلكونه * وكان الذي أيَْلوَن َقواًل له َهال ) ( أي يستطيعون. قال 1استطاعه. قال العرجي 
ي وال َلْيُت، هو افتعلُت من قولك: ما أََلْوُت هذا، أي ما استطعُته. أابن السكيت: قوهلم: ال دريت وال ائْـتَـ 

استطعُت. قال: وبعضهم يقول: ال دريت وال أتليت. وقد ذكرانه يف تال. واآلالء: الِنَعُم، واحدها َأاًل ابلفتح، 
 وائْـَتلى مثُله فيه. وقد ُيْكَسُر وُيْكَتُب ابلياء، مثاله معى وأمعاء. وآىل يؤىل إبالء: َحَلَف. وأتََىلَّ 

_________ 
 ت مقودى * كإجرارك احلبل اجلواد احمللال( قبله: خطوطا إىل اللذات أجرر 1)
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ويقال أيضاً: ائْـَتلى يف األمر، إذا قصر. وااللية: اليمني، على فعيلة، واجلمع ِأالاي. قال الشاعر: قليُل األالاي 
ُة ابلتشديد، فهو العود حافٌظ ليمينه * وإْن َسبَـَقْت منه األ لِيَُّة بـَرَِّت وكذلك األُْلَوُة واألْلَوُة واإلْلَوُة. وأما األُلوَّ

. وفيه لغتان ألوة وألوة، بضم اهلمزة وفتحها. قال االصمعي: هو فارسي معرب. املئالة ابهلمز، الذي يـُتَـَبخَُّر به
وح وتشري هبا ; واجلمع املآيل. قال الشاعر يصف سحااب على وزن املعالة: اخِلْرَقٌة اليت مُتسكها املرأُة عند النَ 

ء ابلفتح: شجر حسن املنظر مر الطعم. قال ( : كأن مصفحات يف ُذراُه * وأْنواحاً عليهنَّ املآيل واالال1)
ة وال ( : فإنكم ومدحكم جبريا * أاب جلإ كما امتدح االالء واألَْلَيُة ابلفتح: أْلَية الشاة، وال تقل إْليَ 2الشاعر )

 لِيًَّة. فإذا ثـَنـ ْيَت قلَت أَْليان فال تلحقه التاء. وقال الراجز
_________ 

 ( لبيد.1)
 ( بشر بن أىب خازم.2)
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( * وابئعه أالء على فعال. وكبش آىل على نعجة أليا، واجلمع أىل على 1)*( * ترتج ألياه ارجتاج الوطب )
ة وكباش ألياانت. ورجل آىل، أي عظيم االلية. وامرأٌة لتحريك، ونعجة أليانفعٍل. ويقال أيضاً: كْبٌش أَلَياٌن اب

َعْجزاء، وال تقل أْلياء، وبعضهم يقوله. وقد َأيَل الرجُل ابلكسر أيىل أىل. وألية احلافر: مؤخره. وااللية: اللحمة 
 الىت يف أصل االهبام. والضرة: الىت تقابلها.

قال الشاعر: حَمَلَُّه َسْوء َأْهَلَك الدهُر َأْهَلها * فلم يـَْبَق فيها غرُي واجلمع إماٌء وآٍم. و أأَلَمُة: خالف احلُرَِّة،  ]أما[
 آٍم َخواِلِف وجتمع أيضا على إموان، مثل إخوان. وقال القتال

_________ 
 ( قبله: كأمنا عطية بن كعب * ظعينة واقفة يف ركب1)
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( * وأصل أمة أموة ابلتحريك، الن جيمع على آم، وهو أفعل مثل أينق، وال 1* إذا ترامى بنو االموان ابلعار )
ْة. والنسبة إليه أموى ابلفتح، وتصغريها جتمع فعلة ابلتس كني على ذلك. وتقول: ما كنت أمة، ولقد َأَمْوِت ُأُموَّ

يقول أمىي فيجمع بني  أمية. وأمية أيضا: قبيلة من قريش، والنسبة إليها أموى ابلضم، ورمبا فتحوا. ومنهم من
بنا عبد مشس بن عبد مناف، أوالد علة. أربع ايءات. وهو يف االصل اسم رجل. ومها أميتان االكرب واالصغر: ا

فمن أمية الكربى أبو سفيان بن حرب، والعنابس، واالعياص. وأمية الصغرى هم ثالثة أخوة الم امسها عبلة، 
أمة غري أمتك، بتسكني اهلمز، أي إحتذ. واتميت أمة. وأمت  يقال هلم العبالت ابلتحريك. ويقال: استام

 . وكذلك ماءت متوء مواء. و )إما( ابلكسر والتشديد: حرف عطفالسنور أَتْمو ُأماًء، أي صاحت
_________ 

 ( صدره:1)
 .1151أان ابن أمساء أعمامي هلا وأىب * التكملة 
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وجه واحد، وهو أنك تبتدئ يف أو متيقنا مث يدركك الشك، وإما )*( مبنزلة أو يف مجيع أحكامها، إال يف 
( : إما ترى رأسي تـََغريََّ 1ا عمرو. وقول الشاعر )تبتدئ هبا شاكا. والبد من تكريرها. تقول: جاءين إما زيد وإم

ضي التكرير ( يريد: إن ترى رأسي، وما زائدة. وليس من إما الىت تقت2لونُه * مشََطاً فأصَبَح كالثغام املخلس )
( يف شئ. وكذلك يف اجملازاة، تقول: إما أتتين أكرمك. قال هللا تعاىل )فإما ترين من البشر أحدا( . وقوهلم )أما

ابلفتح فهو الفتتاح الكالم. وأما يتضمن معىن اجلزاء، والبد من الفاء يف جوابه، تقول: أما عبد هللا فقائم. وإمنا 
أتويل اجلزاء، كأنك قلت: مهما يكن من شئ فعبد هللا قائم. وقوهلم )أميا( و  احتيج إىل الفاء يف جوابه الن فيه

 يمني ايء. قال االحوص)إميا( يريدون أما وإما، فيبدلون من إحدى امل
_________ 

 ( حسان بن اثبت.1)
 ( يف ديوانه: " احملول "، ويروى " املمحل ". ورواية املخلس غري صحيحة2)
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( * وقد تكسر. و )أما( خمفف حتقيق للكالم الذى يتلوه، تقول: أما إن زيدا 1نة أميا إىل انر )* أميا إىل ج
 : أما وهللا قد ضرب زيد عمرا.عاقل، تعىن أنه عاقل على احلقيقة ال على اجملاز. وتقول

ُه( أي ُنْضَجه. ويقال أىن الشئ أيىن إىن، أي حاَن. وَأىن أيضاً: أدرك. قال هللا تعاىل: )َغرْي انظريَن إان ]أان[
. وكلُّ مدرٍك  أيضاً: َأىن احلميُم، أي انتهى حرُّه. ومنه قوله تعاىل: )وَبنْيَ مَحيٍم آٍن( أي ابلٍغ إانُه يف شدَّة احلر 

ْلت إىل آٍن. وآانُه يـُْؤنِيِه إيناًء، أي َأخََّرُه وَحَبَسُه وأبطأه. قال الكميت: وَمْرضوَفٍة مل تْؤِن يف الطبخ طاهياً * َعجِ 
 حُمَْور ِها حني َغْرَغرا واالسم منه االانء على فعال ابلفتح. قال احلطيئة

_________ 
 ( صدره:1)

 اي لسيتا أمنا شالت نعامتها:
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 ا( وآانء الليِل: ساعاتُه. قال األخفش: واحُده1)*( وَأخَّْرُت الَعشَاء إىل ُسَهْيٍل * أو الِشْعرى َفطاَل يَب اأَلانُء )
إىن، مثال معى. قال: وقال بعضهم: واحدها إيْنٌ وإنـٌْو. يقال: مضى إنْياِن من الليل وإْنوان. وأنشَد للهذيل  

َتِعُل وقال أبو عبيدة: واحدها إيْنٌ مثل حسى 2) ( : الساِلُك الثـَْغَر خَمشياً َمواِرُدُه * يف كلِ  إينٍْ َقضاُه الليُل يـَنـْ
َتِعُل و ( ، واجلمع آانء مثل أحساء. 3) أنشد للهذىل: حلو ومرٌّ كَعْطِف الِقْدِح ِمرَّتُُه * يف كلِ  إينٍْ َقضاُه الليُل يـَنـْ
( وأتََىنَّ يف األمر، أي تـََرفََّق وتنظر. واستأىن به، أي انتظر به. يقال: اْستْؤيَن به َحْواًل. واالسم االانة مثل 4)

 (5النساء: اليت فيها فتوٌر عند القيام وأتن. قال الشاعر ) نالفناة. يقال: أتنيتك حىت ال َأانَة يب. واألانُة م
_________ 

 ( ويروى: " وآنيت "، أي انتظرت.1)
 ( هو املتنخل.2)
 ( يف املخطوطات: " حىن ".3)
 ( يروى: " حداه الليل ".4)
 ( هو أبو حية النمريي.5)
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 أيٍ  َمْأمتَِ قال سيبويه: أصله وانة، مثل أحد ووحد من الوىن. رمته أانٌة من ربيعٍة عامٍر * نـَُؤوُم الُضحى يف مْأمتٍ 
لم. واإِلانُء معروف، ومجعه آنَيٌة، ومجع اآلنية االواين، مثل سقاء ورجل آن، على فاعل، أي كثري االانة واحلِْ 

 وأسقية وأساق.
وى أواي، على فعول، وإواء. املأوى: كل مكان أيوى إليه شئ ليال أو هنارا. وقد أوى فالٌن إىل منزله أي ]أوا[

ُتُه أ ان إيواًء. وَأَويُتُه أيضاً، إذا أنزلته بك، ومنه قوله تعاىل: )قال سآوي إىل َجَبٍل يـَْعِصُمين من املاء( . وآَويـْ
فعلت وأفعلت مبعىن، عن أىب زيد. ومأوى االبل، بكسر الواو: لغة يف مأوى االبل خاصة، وهو شاذ، وقد 

من ابب القاف. وأتوت الطري أتواي: جتمعت. وهن أوى، مجع آو، مثال ابك وبكى،  فسرانه يف مأق العني
 الاتىف:ومتأوايت. وقال العجاج يصف ا
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( * شبه كل أثفية حبدأة. وَأَوْيُت لفالن فأان آوي له أوية وإية أيضا، تقلب الواو ايًء 1كما تداىن احلدأ االوى )
. قال الشاعر )قبلها وتدغم، ومأوية  لكسرة ما  ( :2خمففة، ومأواة، أي َأْرثي له وَأِرقُّ

( * وابن آوى يسمى ابلفارسية " شغال "، واجلمع بنات آوى. وآوى ال 3ولو أنين اْسَتْأَويـُُتُه ما أوى ليا )
 ينصرف، النه أفعل وهو معرفة.

ل على التخيري أو االابحة. ذا دخل االمر والنهى دأو: حرف إذا دخل اخلرب دل على الشك واالهبام، وإ ]أو[
فأما الشك فكقولك: رأيت زيدا أو عمرا. واالهبام كقوله تعاىل: )وإان أو إايكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني( 

 . والتخيري كقولك: كل السمك أو اشرب اللنب، أي ال جتمع بينهما. واالابحة كقولك: جالس
_________ 

 ( قبله:1)
 نادل الثوىفخف واجل

 رمة.( ذو ال2)
 ( صدره:3)

 على أمر من مل يشوىن ضر أمره:
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بل يف توسع  احلسن أو ابن سريين. وقد يكون مبعىن إىل أن، تقول: الضربنه أو يتوب. وقد يكون مبعىن
الكالم. قال الشاعر: بدت مثل قرن الشمس يف رونق الضحى * وصورهتا أو أنت يف العني أملح يريد بل 

)وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون( مبعىن بل يزيدون، ويقال معناه إىل مائة ألف عند الناس أنت. وقوله تعاىل: 
 أو يزيدون عند الناس، الن هللا تعاىل ال يشك.

أ: حرف ميد ويقصر فإذا مددت نونت، وكذلك سائر حروف اهلجاء. وااللف ينادى هبا القريب دون  ]أا[
وااللف من حروف املد واللني. فاللينة تسمى االلف، واملتحركة  البعيد تقول: أزيد أقبل، أبلف مقصورة.

تكون االلف ضمري تسمى اهلمزة. وقد يتجوز فيها فيقال أيضا ألف، ومها مجيعا من حروف الزايدة. وقد 
 االثنني يف االفعال، حنو فعال ويفعالن، وعالمة التثنية يف االمساء حنو زيدان ورجالن.

 واأًلصل َأَويٌَة ابلتحريك. قال سيبويه: موضع العني من اآلية واو ; الن اآليَُة: العالمة، ]أاي[
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ما كان موضع العني منه واو والالم ايء أكثر مما موضع العني والالم منه ايءان، مثل شويت أكثر من ابب 
م، ولو جاءت اتمة حييت. وتكون النسبة إليه أووى. قال الفراء: هي من الفعل فاعلة، وإمنا ذهبت منه الال

أبو زيد: مل يـُْبِق هذا الدهُر من آايئه ( وآايٌت. وأنشد 1جلاءت آيية، ولكنها خففت. ومجع اآلية آى وآايى )
* َغرْيَ َأاَثفيِه وَأْرِمدائِِه وآيَُة الرجل: شخصه. تقول منه: َتييته على تفاعلته، وأتييته على تفعلته، إذا قصدَت 

( يروى ابملد 2ى الراكب )قالت امرأٌة البنتها: احُلْصُن َأْدىن لو أَتَيَـّْيِتِه * ِمن َحْثِيِك الرُتَْب عل آيـََتُه وتـََعمَّْدَتُه.
 والقصر.

_________ 
( قال ابن برى: " صوابه آايء ابهلمز، الن الياء إذا وقعت طرفا بعد ألف زائدة قلبت مهزة. وهو مجع آى 1)

 ال آية ".
ىت أبصرين راكب * يسري يف مسحنفر الحب ما زلت أحثو الرتب يف وجهه * ( وقد قالت البنت: اي أم2)

 الغائبعمدا وأمحى حوزة 

(6/2275) 

 



اً. ومعىن اآلية من كتاب هللا تعاىل مجاعُة أبو عمرو: خرج القوم آبيَِتِهْم، أي جبماعتهم مل يَدعوا وراءهم شيئ
، أي  ُحروٍف. وأنشد لربج بن مسهر الطائى: خرجنا من النقبني ال حى مثلنا * آبيتنا نزجى اللقاح املطافال وأتََايَّ

يدرة: ومناخ توقَّف َومَتَك َث، تقديره تـََعيَّا. يقال: ليس منزلكم هذا منزل تَِئيٍَّة، أي منزل تـََلبٍُّث وحتبس. قال احلو 
يمن يعقل وفيما غري تئية عرسته * قمن من احلداثن انىب املضجع و )أي( : اسم معرب يستفهم به وجيازى، ف

ال يعقل. تقول: أيهم أخوك ; وأيهم يكرمين أكرمه. وهو معرفة لالضافة، وقد ترتك االضافة وفيه معناها. وقد 
لدار أخوك. وقد يكون نعتا للنكرة، تقول: مررت برجل يكون مبنزلة الذى فيحتاج إىل صلة، تقول: أيهم يف ا

مرأتني أيتما امرأتني، وهذه امرأة أية امرأة وامرأاتن أيتما امرأتني. أي رجل وأميا رجل، ومررت ابمرأة أية امرأة واب
 وما زائدة. وتقول يف املعرفة: هذا زيد أميا رجل، فتنصب أاي على احلال. وهذه أمة هللا أيتما جارية.

(6/2276) 

 

الءة أي مالءة ( . وجئتك مب1وتقول: أي امرأة جاءتك وجاءك، وأية امرأة جاءتك. ومررت جبارية أي جارية )
أرض متوت( . وأى قد يتعجب هبا. قال مجيل:  وأية مالءة ; كل جائز. قال هللا تعاىل: )وما تدرى نفس أبى

بثني الزمى ال إن ال إن لزمته * على كثرة الواشني أي معون قال الفراء: أي يعمل فيه ما بعده وال يعمل فيه ما 
فرفع. وقال: )وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون( ،  قبله، كقوله تعاىل: )لنعلم أي احلزبني أحصى(

وأما قول الشاعر: تصيح بنا حنيفة إذ رأتنا * وأى االرض نذهب للصياح فإمنا نصبه لنزع فنصبه مبا بعده. 
اخلافض، يريد: إىل أي االرض؟ قال الكسائي: تقول: الضربن أيهم يف الدار، وال جيوز أن تقول: ضربت أيهم 

أدخلت بينه وبني حرف النداء ; ففرق بني الواقع واملتوقع املنتظر. وإذا انديت امسا فيه االلف والالم يف الدار 
 أيها، فتقول: اي أيها

_________ 
 ( وأية جارية، كما يف املختار.1)

(6/2276) 

 

ه، وهى عوض مما الرجل، واي أيتها املرأة، فأى اسم مبهم مفرد معرفة ابلنداء مبىن على الضمري، وها حرف تنبي
ى أبى النكرات ما يعقل وما ال يعقل، ويستفهم كانت أي تضاف إليه. وترفع الرجل النه صفة أي. وقد حتك

هبا. وإذا استفهمت هبا عن نكر، أعربتها إبعراب االسم الذى هو استثبات عنه. فإذا قيل لك: مر ىب رجل 



 الوقف. فإن قال: رأيت رجال قلت: أاي اي فىت، قلت: أي اي فىت، تعرهبا يف الوصل، وتشري إىل االعراب يف
وتقف على االلف فتقول أاي. وإذا قال: مررت برجل قلت: أي اي فىت، حتكى كالمه تعرب وتنون إذا وصلت، 

يف الرفع والنصب واجلر يف حال الوصل والوقف. وتقول يف التثنية واجلمع والتأنيث كما قلناه يف من. إذا قال: 
أية اي هذا  أيون ساكنة النون، وأيني يف النصب واجلر، وأية للمؤنث. فإن وصلت قلت جاءين رجال، قلت

وأايت اي هذا نونت. فإن كان االستثبات عن معرفة، رفعت أاي ال غري على كل حال. وال حتكى يف املعرفة، 
 فليس يف أي مع املعرفة إال الرفع.

(6/2277) 

 

العدد مبعىن كم يف اخلرب ويكتب تنوينه نوان، وفيه لغتان: كائن وقد تدخل على أي الكاف فينقل إىل تكثري 
ما بعد كأين على التمييز. وتقول أيضا: كأين  مثال كاعن، وكأين مثال كعني. تقول: كأين رجال لقيت، تنصب

من رجل لقيت. وإدخال ِمْن بعد كأيِ ْن أكثر من النصب هبا وأجود. وتقول: بكأين تبيع هذا الثوب؟ أي بكم 
( ليست له ببالد و )أاي( : من حروف 1بيع؟ قال ذو الرمة: وكاِئْن َذَعْران من َمهاٍة َوراِمٍح * بالُد الِعدا )ت

ينادى هبا القريب والبعيد: تقول: أاي زيد أقبل. و )أي( مثل كى: حرف ينادى به القريب دون البعيد، النداء، 
قول: أي كذا، مبعىن تريد كذا. كما أن )إى( ابلكسر تقول: أي زيد أقبل. وهى أيضا كلمة تتقدم التفسري، ت

س: ضوؤها. وإايها بكسر اهلمزة كلمة تتقدم القسم، معناها بلى. تقول: إى ورىب، وإى وهللا. وأاية الشم
 وقصر االلف، وأايؤها بفتح اهلمز واملد.

_________ 
 ( يروى: " الورى ".1)
 (6 -صحاح  - 287)

(6/2277) 

 

 فصل الباء
األصمعي: الَبْأُو: الِكرْبُ والفخر. يقال: أبََْوُت على القوم َأأبَْى أبَْوًا. قال حامت: وما زاَدان أبَْوًا على ذي ]أبا[ 

 ْزرى أبحسابنا الَفْقُر وكذلك البأواء.قرابٍة * ِغناان وال أَ 
 بَتا ابملكان بـَْتوًا: أقام به. وبتأ بتوءا، أفصح. ]بتا[



ويقال بل هي أرض بعينها من بالد بىن سليم. قال أبو ذؤيب يصف عريا  البثاء: االرض السهلة، ]بثا[
 حتملت: رفعت هلا طريف وقد حال دوهنا * رجال وخيل ابلبثاء تغري

 قبيلة. والبجاوايت من النوق أفضلها منسوبة إليها.جباء:  ]جبا[
 البخو: الرطب الردئ، ابخلاء املعجمة، الواحدة خبوة. ]خبا[

(6/2278) 

 

ُتُه: َأْظَهْرتُ  ]بدا[ ُه. وقرئ قوله تعاىل: )هم َأراِذلُنا ابدَي الرأي( َبدا األمر بُُدوًَّا، مثل قعد قُعودًا، أي َظَهَر. وأَْبَديـْ
أي يف ظاهر الرأى. ومن مهزه جعله من بدأت، ومعناه أول الرأى. وبدا القوم بدوا، أي خرجوا إىل ابديتهم، 

مر َبداٌء، ممدوٌد، أي نشأ له فيه رأى. وهو فيه بدوات. والبدو: الباديُة، مثال قتل قتال. وبدا له يف هذا األ
سبة إليه َبَدويٌّ. ويف احلديث: " َمْن َبدا َجفا " أي من نزَل البادية صار فيه َجفاء األعراب. والَبداَوُة: والن

ابلفتح إال عن أىب زيد اإلقامُة ابلبادية، يفتح ويكسر، وهو خالف احَلضارة. قال ثعلب: ال أعرف البداوة 
َضر. وابدى فالٌن ابلعداوة، أي جاهر هبا.. تبادوا ابلعداوة وحده. والنسبة إليها َبداويٌّ. واملَْبَدى: خالف املَحْ 

, أي جتاهروا هبا. تبدى الرجل: أقام ابلبادية. وتَبادى: تشب ه أبهل البادية. والبدى: اسم واد لبىن عامر. قال 
 رنتني وعاجلا * ميينا ونكنب البدى مشائاللبيد: جعلن حراج الق

(6/2278) 

 

َدواٍن وذو َبَدواٍن، ابلتحريك ويقال: أَْبَدْيَت يف منطقك، أي ُجْرَت، مثل َأْعَدْيَت. ومنه قوهلم: السلطان ذو عَ 
له وبه َبدينا * ولو فيهما. وأهل املدينة يقولون: َبدينا مبعىن َبدْأان. قال عبد هللا بن َرواحة األنصاري : اِبْسِم اإل

، أي أو اًل. وأصله اهلمز، وإمن ا َعَبْدان غريه شقينا وحبذاراب وحب دينا وتقول: أفعل ذاك ابِدَئ َبْدٍء، وابدَي َبديٍ 
َيٌة تنهض  ترك لكثرة االستعمال. ورمبا جعلوه امسا للداهية، كما قال الراجز: وقد َعَلْتين ُذرَْأٌة ابدي َبدي * َورَثـْ

 صار للفحل لساين ويدى ومها امسان جعال امسا واحدا، مثل معد يكرب وقاىل قال.ابلتشدد و 
: الُفْحُش. وفالن بذى اللسان من قوم أبذايء، واملرأة َبِذيٌَّة. تقول منه: َبَذْوُت على القوم،  ]بذا[ الَبذاء ابملدِ 

 وأَْبَذْيُت على القوم. وأنشد االصمعي:

(6/2279) 



 

وأصله بذاءة فحذفت اهلاء، لباذى * أوىف على رابوة يباذى وقد َبذَو الرجل يـَْبذو َبذاًء، مثل الشييخ املقذحر ا
الن مصادر املضموم إمنا هي ابهلاء، مثل خطب خطابة، وصلب صالبة. وقد حتذف مثل مجل مجاال. وبذو: 

 وم فاظلم( ، قال فيه: إن اجلياد على العالت متعبة * فإن ظلمناك بذو الي1اسم فرس اليب سراج )
 ( :2الربا: الرتاب. قال الراجز ) ]برا[

 ( * والربية: اخللق، وأصله اهلمز ; واجلمع الربااي والربايت.3ِبفيك من سار إىل القوم الربا )
_________ 

( قال ابن برى: والصواب بذوة: اسم فرس أىب سواج. قال: وهو أبو سواج الضىب. قال: وصواب إنشاد 1)
اف، النه خياطب فرسا أنثى، وفتح الواو على الرتخيم، وإثبا ت الياء يف بذو " بكسر الك البيت " فإن ظلمناك
 آخره: " فاظلمى ".

 ( هو مدرك بن حصن االسدي.2)
 ( قبله: ماذا ابتغت حىب إىل حل العرى * حسبتين قد جئت من وادى القرى3)

(6/2279) 

 

اب فأصلها غري اهلمز، تقول منه: َبراُه هللا َيرْبوُه بروا، أي خلقه. قال الفراء: إن أخذَت الرَبِيََّة من الرَبا وهو الرت 
وفالن يبارى فالان، أي يعارضه ويفعل مثل فعله. ومها يتباراين. وفالن يُباري الريَح جودًا وسخاًء. واْنرَبى له، 

( : َوَأْهَلِة ُودٍ  قد َترَبَّْيُت 1الفر اء ) ْيُت ملعروفه َترَبِ ايً، إذا تعرَّْضَت له. وأنشدأي اعرتَض له. ابن السكيت: َترَبَّ 
تُـُهْم يف احلمد ُجْهدي وانئِلي والرُبايَُة: الُنحاَتُة وما بـََرْيَت من العود، وكذلك الرباء، ومنه قول  َليـْ هْم * وَأبـْ َُ ُودَّ

 أىب كبري اهلذىل:
 على السري: إن ه لذو بُرايٍَة، وهو ( * أي االبيض. ويقال للبعري إذا كان ابقياً 2االعفر )حرق املفارق كالرباء 

 * سواعد ظل يف شرى طوال ( : على حت الرباية زخمرى ال3الشحم واللحم. قال الشاعر )
_________ 

 ( اليب الطمحان.1)
 ( صدره:2)

 ذهبت بشاشته وأصبح واضحا
 ( االعلم اهلذىل.3)



(6/2280) 

 

 لشاعر:)*( واملرباة: احلديدة الىت يربى هبا السهام. قال ا
فن * وبريت القلم بـَْرايً، وبـََريُت البعرَي أيضاً، إذا حسرته وأذهبت حلمه. والربة: وأنت يف كفك املرباة والس

حلقة من ُصْفٍر جُتَْعُل يف حلم أنف البعري. وقال االصمعي: جتعل يف أحد جانىب املنخرين. قال: وإذا كانت الربة 
مثل قرية وقرى. وجتمع على  الربة بروة، الهنا مجعت على برى،من شعر فهى اخلزامة. قال أبو على: وأصل 

برات وبرين. وقد خششت الناقة، وعرنتها وخزمتها، وزممتها، وخطمتها، وأبريتها، هذه وحدها اباللف، إذا 
القسى  ( : فَقرَّْبُت ُمرباًة خَتاُل ُضلوَعها * من املاسخيات1جعلت يف أنفها الربة، فهى انقة مرباة. قال الشاعر )

 ٍر وُقرٍط وَخلخاٍل وما أشبهها بـَُرٌة. وقال:املوترا وكل حلقة من ِسوا
ْعَقْعَن اخلالخل والرُبينا  وقـَ

 َبزا عليه يـَْبزو، أي تطاول. ]بزا[
_________ 

 ( النابغة اجلعدى.1)

(6/2280) 

 

رجل. وأخذت من بزو  اسم والبازى: واحد البزاة الىت تصيد. والبزوان، ابلتحريك: الوثب. وبزوان، ابلتسكني:
كذا، أي عدله وحنوه. والَبزاُء: خروج الصدر وُدخول الظهر. يقال: رجٌل أَبـَْزى وامرأٌة بـَْزواُء. وأَْبزى الرجل 

يـُْبزي إْبزاًء، إذا رفع عجَزه. وتَبازى مثُله. وَأبـَْزى فالٌن بفالن، إذا غلبه وَقهره. وهو ُمْبٍز هبذا األمر، أي قويٌّ 
 . لهعليه ضابطٌ 

 الباطيُة: إانٌء، وأظنُّه معرَّابً، وهو الناجوُد. قال الشاعر: قرَّبُوا عودًا وابطيًة * فَبذا َأْدرَْكُت حاَجِتْيهِ  ]بطا[
 َبظا حُلمه يـَْبظو، أي اكتنز. ويقال: حلمه َخظا َبظا، وأصله فعل. ]بظا[
 البعُو: اجلِنايُة واجلُْرُم. قال عوف ابن االحوص: ]بعا[

(6/2281) 

 



 (1وإبساىل بىن بغري ُجْرٍم * بـََعْوانُه وال ِبَدٍم مراق )
]بغي[ البَـْغُي: التعدِ ي. وبَغى الرجل على الرجل: استطال. وبـََغِت السماُء: اشتد مطرها، حكاها أبو عبيد. 

ذى هو ار ال( : ظلم. وكل جماوزة يف احلد وإفراط على املقد2وبغى اجلرح: ورم وترامى إىل فساد. وبَغى الوايل )
حد الشئ، فهو بغى. وبرئ جرحه على بغى، وهو أن يربأ وفيه شئ من نغل. والبغية: احلاجة. يقال: ىل يف بىن 

 فالن بغية وبغية، أي حاجة. والبغية مثل اجللسة: احلال الىت تبغيها. والبغية: احلاجة نفسها، عن االصمعي.
_________ 

 ص: وإبساىل بىن بغري بعو * جرمناه وال بدم مراقاالحو ( يف اللسان: البيت لعبد الرمحن ابن 1)
 ( يف االصل املطبوع. " الوادي "، صوابه من اللسان.2)

(6/2281) 

 

وبغى ضالته، وكذلك كل  ِطلَبٍة بُغاُء ابلضم واملد ، وبُغايًَة أيضاً. يقال: فـَر ُِقوا هلذه اإلبل بـُْغياانً َيِضبُّوَن هلا، أي 
ت وبـََغِت املرأة بغاء ابلكسر واملد، أي زنت، فهى بغى، واجلمع بغااي. وقوله تعاىل: )وما كان يتفرَّقون يف طلبها.

أمك بغيا( ، مثل قوهلم: ملحفة جديد، عن االخفش. وخرجت املرأة تُباغي، أي ُتزاين. واأَلَمُة يقال هلا بَِغيٌّ، 
صل لُفجورهن. يقال: قامت على رؤوسهم البغااي. ومجعها الَبغااي، وال يراد به الَشتم، وإْن مُسِ نَي بذلك يف األ

 (2إىل عرض جيش غري أن مل يكتب ) ( : فألوت بغاايهم بنا وتباشرت *1قال طفيل )
_________ 

 ( الغنوى.1)
( قبله: رأى جمتنو الكراث من رمل عاجل * رعاال بدت من أهل شرج وأيهب يكتب: جيمع. يصغر أمرهم 2)

واعتماهلم، أي قيامهم حبرثه. وشرج، وأيهب: من داير غىن. وقوله: تباشرت: أي ويقول: إن الكراث طعمتهم 
 هم. وقوله: غري أن مل يكتب، يقول: هو جيش عظيم جمتمع، ليس بكتائب مفرتقة.ظنوا أنه شئ يسر 
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االعشى: يهب )*( قوله: ألوت، أي أشارت. يقول: ظنوا أان عري فتباشروا بنا فلم يشعروا إال ابلغارة. وقال 
* ريح والشرعىب ذا االذايل والبغااي  ال والبغااي يركضن أكسية االض* اتِن حَتْنو لدردق أطف اجلِلََّة اجلَراِجَر كالُبسْ 

( . قال 1أيضاً. الطالئُع اليت تكون قبل ورود اجليش. وبيت طفيل على االماء أدل منه على الطالئع )



ل: وال يقال َفنا، أي معظم مطرها. والبَـْغُي: اختياٌل ومرٌح يف الفرس. قال اخللياالصمعي: رفعنا بـَْغَي السماء َخلْ 
فرس ابغ. ويغيت الشئ: طلبته. ويقال بـََغْيُت املال من َمْبغاتِِه، كما تقول: أتيُت األمر من َمأاتتِِه، تريد املَأَتى 

ُتَك الشئ: طلبته لك، ومنه قول الشاعر  واملَْبغى. وبـََغيـْ
_________ 

إمنا هو كالم منثور تعليق على ما ( من " على االماء " إىل هنا رسم يف االصل املطبوع على أنه شعر، و 1)
 مضى من بيت طفيل.
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ُتُه 1* ليبغيه خريا وليس بفاعل ) َبغي لك أن تفعل كذا، هو من أفعال املُطاوعِة، يقال: بـََغيـْ ( * وقوهلم: يـَنـْ
( . وأبغيتك الشئ أيضا: جعلتك 2أعنتك على طلبه ) فانكسر. وأبغيتك الشئ:فانـَْبغى، كما تقول: كسرته 

َتُه. قال ساعدة بن ُجؤيَّة اهلَذيل : ولكن ما أْهلي ِبواٍد أَنِيُسُه  ُتُه، إذا طلبَته وبـََغيـْ * طالبا له. وابتغيت الشئ وتـَبَـغَّيـْ
 على بعض. ِسباٌع تَبغَّى الناَس َمْثىن وَمْوَحدا وتَباغوا، أي بغى بعضهم

َقاُه هللا. وبَقَي من الشئ بقية. بقى ا ]بقى[ لشئ يبقى بقاء. وكذلك بَقَي الرجل زماانً طوياًل، أي عاش. وأَبـْ
َقْيُت على فالن، إذا  والباقية، توضع موضع املصدر، قال هللا تعاىل: )فهل َترى هلْم من ابِقَية( ، أي بَقاٍء. وَأبـْ

 ليك إن أبقيت على. واالسمال: ال أَبـَْقى هللا عَأْرَعْيَت عليه وَرمِحَْتُه. يق
_________ 

 ( صدره:1)
 وكم آمل من ذى غىن وقرابة

 ( التكملة من املخطوطة.2)
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( وكذلك البَـْقوى 2( : فما بـُْقيا َعَليَّ تـَرَْكُتماين * ولكْن ِخْفُتما َصَرَد الِنباِل )1)*( منه البقيا. قال الشاعر )
ُتُه أَْبقيِه، أي نظرُت إليه وترقَّبته. قال كثري: فما زلت أبقى الظعن حىت كأهنا * أواقى سدى بفتح الباء.  وبـََقيـْ

ظعان يف تباعدها عن عيىن ودخوهلا يف السراب ابلغزل الذى تسديه احلاكة، تغتاهلن احلوائك يقول: شبهت اال
ُتُه ابلتشديد، فيتناقص أوال فأوال. ويف احلديث: " بـََقْينا رسوَل هللا صلى هللا  عليه وسلم "، أي انتظرانه. وبـَقَّيـْ



ُتُه، كله مبعىن. واستبقيت من الشئ، أي تركُت بعَضه. ُتُه، وتـَبَـقَّيـْ َقيـْ  واْستَـْبقاُه: استحياه. وأَبـْ
_________ 

 ( اللعني املنقرى.1)
خبيث * وإن القني ( قبله: سأقضى بني كلب بىن كليب * وبني القني قني بىن عقال فإن الكلب مطعمه 2)

 يعمل يف سفال
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وطيئ تقول: بقا وبقت، مكان بقى وبقيت. وكذلك أخواهتا من املعتل. قال البوالىن: نستوقد النبل ابحلضيض 
 ورى النار..* طاد نفوسا بنت على الكرم أي بنيت. يعىن إذا أخطأ ي ونص

َت الذي يكون مع البكاء، وإذا َقَصْرَت أردت الدموَع الُبكا مُيَدُّ ويـُْقَصُر، فإذا مددت أردت الصو  ]بكى[
ُتُه وَبَكْيُت عليه 1وخروجها. قال الشاعر ) ( : َبَكْت َعْيين وَحقَّ هلا ُبكاها * وما يـُْغين الُبكاُء وال الَعويُل وَبَكيـْ
ُتُه ابلتشديد، كالمها إذا بكيت عليه. وأبو ز مبعىًن. قال األصمعي: بَ  يد مثله. وأبكيته، إذا كْيُت الرجل وَبَكيـْ

ُتُه، إذا كنَت أَْبكى منه. قال الشاعر: الشمُس طالعٌة ليست بكاسفٍة *  ُته فَبَكيـْ صنعَت به ما يـُْبكيِه. وابَكيـْ
تُ  ُتُه وَأْبَكيـْ  ُه مبعىًن. وتَباكى: تكلف البكاء.تـَْبكي عليَك جنوَم الليِل والَقمرا واْستَـْبَكيـْ

_________ 
 لك االنصاري.( الشعر لكعب بن ما1)
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)*( والبكى: الكثري البكاء، على َفعيٍل. والُبكيُّ على فُعوٍل: مجع ابك، مثل جالس وجلوس، إال أهنم قلبوا 
 الواو ايء.

يقال: انقة بلو سفر بكسر الباء، وِبْلُي َسَفٍر، لليت قد أبالها السفر. واجلمع َأْبالٌء. وأنشد االصمعي  []بال
( والبْلَوُة أيضاً ابلكسر 2االنيس انئى * شبيه لون االرض ابلسماء داويته برجع أبالء ) ( : ومنهل من1)

 لَبالاي. صرفوا فعائل إىل فعاىل، كما قلناه يف إداوة.والِبْلَيُة مثله. والَبِليَُّة والَبالُء واحٌد، واجلمع ا
_________ 

 ( جلندل بن املثىن الطهوى.1)



ومنهل من االنيس انء * جمنة منخرق اهلواء شبيه لون االرض ابلسماء * قد  ( االنشاد خمتل والرواية:2)
ر سيما احملل واالقواء * داويته اكتسى نيما من اهلباء مثت ميسى ايبس االنداء * على أفاعيه من البأساء والض

 ( .1155برجع أبالء )راجع التكملة ص 
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ْعَلُف وال ُتْسَقى حىت متوت، أو حيفر ْعَقُل يف اجلاهلية عند قرب صاحبها، فال تُـ والَبِليَُّة أيضاً: الناقُة اليت كانت تُـ 
هلا حفرة وترتك فيها إىل أن متوت ; الهنم كانوا يزعمون أن الناس حيشرون ركباان على البالاي ومشاة، إذا مل 

النصاب فيها * وال تعكس مطاايهم على قبورهم. تقول منه: أبليت وبليت. قال الطرماح: منازل ال ترى ا
ا منازل أهل االسالم دون أهل اجلاهلية. وقامت مبليات فالن يـَُنْحَن عليه، وذلك أن حفراملبلى للمنون أي إهن

يـَُقْمَن حول راحلته إذا مات. وبلى، على فعيل: قبيلة من قضاعة، والنسبة إليهم بلوى. وبلوته بلوا: جربته 
تباىل: االختبار. وقوهلم: ما ُأابليِه، أي ما ُه إْبالًء حسناً. وابـَْتالُه: اختربه. والواختربته. وباله هللا َبالًء، وَأْبال

َأْكرَتُِث له. وإذا قالوا: مل أبل حذفوا ختفيفا، لكثرة االستعمال، كما حذفوا الياء من قوهلم: ال أدر. وكذلك 
 يفعلون يف املصدر فيقولون: ما أابليه ابلة،
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مثل عافاه عافية، حذفوا الياء منها بناء على قوهلم: مل أبل. وليس من ابب الطاعة واجلابة  واالصل ابلية،
حذف االلف، كما حذفوا علبطا. وبَلي الثوُب يـَْبلى  والطاقة. وانس من العرب يقولون: مل أبله، ال يزيدون على

يِه َباَلء الِسْرابْل * َكرُّ الليايل واختالُف اأَلحواْل ِبلًى بكسر الباء، فإن فـََتْحَتها َمَدْدَت. قال العجاج: واملرُء يـُْبل
َلْيُت فالانً  : أَْبِل وخُيِْلَف هللاُ. وتقول: َأبـْ َلْيُت الثوب. ويقال للُمِجدَّ  مييناً، إذا طَيـَّْبَت نفَسه هبا. والَبالُء: وأَبـْ

ُتُه معروفًا. قال زهري: َجزى هللاُ ابإلحساِن ما االختباُر ; ويكون ابخلري والشر. يقال: أَْبالُه هللا َبالًء حسنًا. وَأبْـ  َليـْ
ُلو أي خرَي الصنيع الذي خَيترِب به عباده . قال االمحر: يقال: نزلت فـََعال بكم * وأْبالمها خرَي الَباَلء الذي يـَبـْ

 بالء على الكفار، مثل قطام، حيكيه عن العرب. و )بلى( : جواب للتحقيق توجب ما يقال لك، الهنا ترك
 للنفي. وهى حرف الهنا نقيضة ال. قال سيبويه: ليس بلى ونعم امسني.

 (6 -صحاح  - 288)
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َبىن فالن بيتاً من الُبنيان. وَبىن على أهله بِناًء فيهما، أي زفها. والعامة تقول: بىن أبهله، وهو خطأ.  ]بنا[
وله هبا، فقيل لكل داخل أبهله ابن. وبىن قبة ليلة دخ وكان االصل فيه أن الداخل أبهله كان يضرب عليها

قصورا، شدد للكثرة. وابـَْتىن دارًا وَبىن مبعىًن. والبنياُن: احلائُط. وقوٌس ابنَِيٌة، بـََنْت على َوَترِها، إذا َلِصَقْت به 
: الكعبُة. يقال: ال وربِ  هذه الَبِنيَّةِ  ٍَ وكذا. والُبىن ابلضم   ما كان كذاحىتَّ يكاد ينقطع. والَبِنيَُّة على َفعيَلٍة

َيِة،  َيٌة وبىن بكسر الباء مقصور، مثل جزية وجزى. وفالن صحيح الِبنـْ َيٌة وُبىًن، وبِنـْ مقصوٌر مثل الِبىن. يقال: بـُنـْ
َناُة: النطع. قال النابغة: على ظهر مبناة جديد سيورها * يطوف هبا وسط اللطيمة ابئع ويقال  أي الِفطرة. وامِلبـْ

 ت فالان، أي جعلته يبىن بيتا. قال الشاعر:لعيبة. وأبنيهي ا
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( سحق جباد وىف املثل: " املعزى تبهى وال تبىن( أي ال جتعل منها 1لو وصل الغيث أبنينا امرأ * كانت له جبة )
أدم، واخلباء من صوف أو وبر، وال يكون من شعر. االبنية، الن أبنية العرب طراف وأخبية. فالطراف من 

أصله بنو، والذاهب منه واٌو كما ذهب من أٍب وأٍخ ; ألنََّك تقول يف مؤنثه بنٌت وأخٌت، ومل نر هذه واالبن 
اهلاَء تلحق مؤن ثاً إال  ومذكره حمذوف الواو. يدلك على ذلك أخوات وهنوات فيمن رد. وتقديره من الفعل 

 أو فعال اللذين مجعهما أيضا أفعال، الن مجعه أبناء مثل مجل وأمجال، وال جيوز أن يكون فعال فعل ابلتحريك،
مثل جذع وقفل، النك تقول يف مجعه بنون بفتح الباء. وال جيوز أيضا أن يكون فعال ساكن العني، الن الباب 

عن العرب: هذا من  يف مجعه إمنا هو أفعل مثل كلب وأكلب، أو فعول مثل فلس وفلوس. وحكى الفراء
 أبناوات الشعب، وهم حى من بىن كلب.

_________ 
 ( صوابه " أبنني " كما يف اللسان الن الضمري للخيل. وىف اللسان أيضا: " كانت له قبة ".1)
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ِة. والتصغري ُبيَنٌّ. قال الفراء: اي ُبيَنِ  واي ُبيَنَّ لغتان، مثل اي أََبِت واي َأَبَت. وتصغري أ ُ البُـنُـوَّ بْناء ويقال ابن َبنيِ 
( : من يك ال ساء فقد ساءىن * ترك أبينيك إىل 1بينون على غري مكربه. قال الشاعر )ت أأُبـَْيناٌء، وإن شئ

غري راع كأن واحده ابن مقطوع االلف فصغره فقال أبني، مث مجعه فقال أبينون. والنسبة إىل ابن بنوى، 
منسوب إىل  هو وبعضهم يقول ابين. وكذلك إذا نسبت إىل أبناء فارس قلت بنوى. وأما قوهلم أبناوى فإمنا

أبناء سعد، النه جعل امسا للحى أو للقبيلة، كما قالوا مدايىن حني جعلوه امسا للبلد. وكذلك إذا نسبت إىل 
بنت وإىل بنيات الطريق قلت بنوى، الن ألف الوصل عوض من الواو، فإذا حذفتها فال بد من رد الواو. 

يَّاُت الطريق هي الُطُرُق جير وكان يونس يقول بنىت. ويقال: رأيت بناَتَك ابلفتح، و  ونه جمرى التاء األصلية. وبـُنـَ
 الِصغار تتشع ب من اجلادَِّة، وهى الرتهات.

_________ 
 ( السفاح بن بكري الريبوعي.1)
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)*( والبنات: التماثيل الصغار اليت تلعب هبا اجلواري. ويف حديث عائشة: " كنت ألعُب مع اجلوارى ابلبنات 
كأنه جعله حصاة من حصى املسجد. وبنت   لرؤبة رجل فقال: " كان إحدى بنات مساجد هللا ". ". وذكر

َنُة فالٍن وبنُت فالٍن، بتاء اثبتة يف الوقف  االرض: احلصاة. وابُن األرض: ضرٌب من البْقل. وتقول: هذه ابـْ
. واجلمع بنات ال غري. وأما والوصل. وال تقل إبنة الن االلف إمنا اجتلبت لسكون الباء، فإذا حركتها سقطت

أنه مل ينتصر إال بصياح: عرار الظلم استحقب الركب بيضة * ومل حيم أنفا عند عرس  قول الشاعر يصف رجال
ُنٌم ومررٌت ابْبِنٍم ورأيُت ابْنماً،  وال ابنم فإنه يريد االبن، وامليم زائدة. وهو معرب من مكانني ; تقول: هذا ابـْ

ن: وَلْدان َبين العنقاء واْبيَنْ حُمرِ ٍق * اإلعراب، واأللف مكسورٌة على كلِ  حال. قال حس اتتبع النوُن امليَم يف 
ذَته اْبناً.  فَأْكرِْم بنا خااًل وَأْكرِْم بنا ابْنما وتـَبَـنـَّْيُت فالانً، إذا اخت 
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: ِجْلُد احلُواِر حُيْشى مُثاماً فُتعَطف عليه الناقُة إذا م ]بوا[  ات ولدها. قال الكميت:البَـوُّ
فازة، مثل املوماة. قال ابن السراج: أصله موموة على مدرجة كالبوبني الظئرين * والرماد بو االاثيف. والبوابة: امل

 فعللة. والبوابة: موضع بعينه.



أيضاً، أي خَتَرََّق وُعطِ َل. الَبهاُء: احلُْسُن، تقول منه: هَبَي الرجُل ابلكسر وهَبَُو أيضاً، فهو هَبيٌّ. وهَبَي البيُت  ]هبا[
أبو عبيد. وبيٌت ابٍه، أي خاٍل ال شئ فيه. وأما البهاء: الناقة الىت وَأهْباُه غريه. وَأهْبَْيُت اإلانء: فرَّغته. حكاه 

تستأنس ابحلالب، فمن ابب اهلمز. والبهو: البيت املقدَّم أمام البيوت. واملُباهاُة: املفاخرُة. وتباهوا، أي 
ى سكناها، وهى . وقوهلم: " املعزى تبهى وال تبىن " الهنا تصعد على االخبية فتخرقها حىت ال يقدر علتفاخروا

 مع ذلك ال يكون اخلباء من
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أشعارها، وإمنا يكون من الصوف والوبر. وىف احلديث أنه عليه الصالة والسالم مسع رجال حني فتحت مكة 
ب أوزارها ". فقال عليه الصالة والسالم: " ال تزالون تقاتلون الكفار وضعت احلر  يقول: " أهبو اخليل فقد

 حىت تقاتل بقيتكم الدجال ". قوله: " أهبوا اخليل "، يعىن عطلوها من الغزو.
الباء حرف من حروف املعجم. وأما املكسورة فحرف جر، وهى اللصاق الفعل ابملفعول به، تقول:  ]اب[

استعانة، تقول: كتبت ابلقلم. وقد جتئ زائدة كقوله تعاىل: )وكفى ابهلل شهيدا( ن تكون مع مررت بزيد، وجائز أ
، وحسبك بزيد، وليس زيد بقائم. والباء هي االصل يف حروف القسم، تشتمل على املظهر واملضمر. تقول: 

ين فال بك ما ال * لتحزنابهلل لقد كان كذا. وتقول يف املضمر: به الفعلن. قال الشاعر: أال اندت أمامة ابحتم
 أابىل

 قوهلم: َحيَّاَك هللا وبـَيَّاك. معىن َحيَّاَك َملََّكَك، وبـَيَّاَك قال االصمعي: اعتمدك ]بيا[
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( : ابتت تبيا حوضها عكوفا * مثل الصفوف القت 1ابلتحية. وقال ابن االعرايب: جاء بك. قال الراجز )
 ( وقال آخر:2الصفوفا )

( * وقال اآلخر: ملا تبيينا أخا متيم * أعطى عطاء اللحز اللئيم وهذه االبيات 3اه )وعسعس نعم الفىت تبي
ا ملا جاءت مع حي اك ُترَِكْت مهزهتا وُحوِ َلْت حتتمل الوجهني مجيعا. قال االمحر: بـَيَّاَك م عناه بـَوََّأَك منزاًل، إالَّ أهنَّ

ل: ما أحسن ما قال. وىف احلديث أن آدم واوها ايًء. قال سلمة بن عاصم: حكيت للفراء قول خلف فقا
 بياك؟ قيل:عليه السالم ملا قتل ابنه مكث مائة سنة ال يضحك، مث قيل له: حياك هللا وبياك، فقال: وما 

_________ 



 ( أبو حممد الفقعسى.1)
 ( بعده:2)

 وأنت ال تغنني عىن فوفا
 ( بعده:3)

 منا يزيد وأبو حمياه:

(6/2289) 

 

بو عبيد: وبعض الناس يقول إنه إتباع. قال: وهو عندي على ما جاء تفسريه يف )*( أضحكك. قال أ
احلديث، أي ليس إبتباع، وذلك أن االتباع ال يكاد يكو ابلواو، وهذا ابلواو. قال: وكذلك قول العباس يف 

ُهَو " أْي أي  الناس رب حل وبل ". وقوهلم: " ما أدري َأيُّ َهيِ  بن يَبِ  زمزم: " إىن ال أحلها ملغتسل، وهى لشا
 هو. وَهيَّاُن بن بـَيَّاَن، إذا مل يـُْعَرْف هو وال أبوه.

 فصل التاء
تلو الشئ: الذى يتلوه. وتِْلُو الناقِة: وَلُدها الذي يتلوها. والِتْلَوُة من الغنم: اليت تُنَتج قبل الَصَفرِيَِّة.  ]تال[

ْدٌل عليكم * وسيان الكفالة والتالء والتلية: بقية الَدْيِن، والَتالُء: الِذم ة، ومنه قول زهري: ِجواٌر شاهٌد عَ 
َلى، أي بقيْت ىل بقية. عن ابن السكيت. وكذلك الُتالَوُة ابلضم. يقال: َتلِ  يْت يل من حقِ ي َتِليٌَّة وُتالوٌة تـَتـْ

 ْتلوهُ وتلوت القرآن تالوة. وتـََلْوُت الرجل َأْتلوُه تـُُلو ًا، إذا تَِبْعَتُه. يقال: ما زلت أَ 
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ُتُه، أي حىتَّ تقد مته وصار خلفي. ويقال أيضاً: تـََلْوتُُه، إذا خذلته وتركته. عن أىب عبيد. واملتاىل: الذى  حىت أَتْـَليـْ
 يُراسل املغينِ َ بصوت رفيع. قال األخطل: َصْلُت اجلبني كأنَّ رَْجَع َصهيلِه * زَْجُر املُحاِوِل أو ِغناُء ُمتايل وَأتْـَلتِ 

َها ولُدها. ومنه قوهلم: ال َدرَْيَت وال أَتْـَلْيَت: يدعو عليه أبن ال تـُْتلي إبله، أي ال تكون هلا أوالد. الناقُة، إذا َتال
ُتُه، أي سبقته.  عن يونس. وأتليت حقى عنده، أي أبقيت منه بقي ة. وأتاله هللا أطفاال، أي أتبعه أوالدًا. وَأتْـَليـْ

ُتُه، أي َأَحْلتُ  ُتُه ذمة، أي أعطيته إايها. قال أبو زيد: تلى الرجُل ابلتشديد، إذا كان  ُه من احلَواَلِة.وأَتْـَليـْ وَأتْـَليـْ
 آبخر رمٍق. وتـَتَـلَّْيُت َحقِ ي، إذا تـَتَـبـَّْعُتُه حىت استوفيته. وجاءت اخليل تَتالياً، أي متتابعة.

، والسعُي  ]توى[ : الفرُد. ويف احلديث: " الطو اُف تـَوٌّ ، واالستجمار التَـوُّ  تو ".تـَوٌّ
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، يعين أبلف رجل، أي أبلف واحد. وجاء الرجل تـَو ًا، إذا جاء وحده. والَتوى  ووجه فالن من خيله أبلٍف تـَوٍ 
 مقصوٌر: هالُك املال. يقال: َتوَي املال ابلكسر يتوى توى، وأتواه غريه. وهذا مال تو على فعل.

 فصل الثاء
َتُه أ]أثي[ الكسائي: ثَِئيَ  ان، إذا َخَرْمَتُه. والثََأُي: اخلَْرُم والفتُق. قال جرير: هو الواِفُد امليموُن  اخلَْرُز يـَْثَأى. وَأأْثَيـْ

والراِتُق الثَأي * إذا الَنعُل يوماً ابلعشرية زَل ِت وَأأْثَْيُت يف القوم: َجرَّْحُت فيهم. قال الشاعر: ايلك من عيش 
 ابلقتل وابلِسباءِ ( * يـُْعِقُب 1ومن إْْثِء )

 يت على الشئ تثبية، أي دمت عليه.االصمعي: ثب ]ثبا[
_________ 

 ( يف اللسان:1)
 ايلك من غيث ومن إْثء:
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قال أبو عمرو: التَـْثبَيُة: الثناء على الرجل يف حياته. وأنشدا مجيعاً بيَت لبيد: يـَُثيبِ  ثَناًء من كرمٍي وقولُُه * أاَل 
( والثـَُبُة: اجلماعُة: وأصلها ُثيَبٌ، واجلمع ثُباٍت وثُبوَن وثِبوَن وأاثيبُّ. قال 1ُحْسِن التحيِة واْشَرِب )انـَْعْم على 

 ( :2الراجز )
( * والثـَُبُة أيضاً: وسط احلوض الذي يَثوب إليه املاء، واهلاء ها هنا عوض من 3 َأاثيبَّ من اخليل زَُمْر )ُدونَ 

أصله ثوب، كما قالوا أقام إقامة وأصله إقواما، فعوضوا اهلاء من الواو الذاهبة من الواو الذاهبة من وسطه الن 
 عني الفعل.

_________ 
يغض منه فإن ضمانه * على طيب االردان غري مسبب مجيل االسى فيما أتى ( بعده يصف شرااب: فمهما 1)

 الدهر دونه * كرمي النثا حلو الشمائل معجب
 ( هو محيد االرقط.2)



لرجز: كأنه يوم الرهان احملتضر * وقد بدا أول شخص ينتظر دون أاثىب من اخليل زمر * ضار غدا ينفض ( ا3)
 "، أي ابز ضار.صئبان املدر ويروى: " صيبان املطر 
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)*( 
الثدى يذكر ويؤنث، وهو للمرأة والرجل أيضاً، واجلمع أَْثٍد وثدئ على فعول، وثدى أيضا بكسر الثاء  ]ثدا[

باعاً ملا بعدها من الكسر. وامرأٌة َثْدايُء: عظيمُة الثديني، وال يقال رجٌل أَْثدى. والثداء، مثال املكاء: نبت. إت
مذكر يقول إمنا أدخلوا اهلاء يف التصغري الن معناه  وذو الثدية: لقب رجل امسه ثرملة، فمن قال يف الثدى إنه

على ذلك أهنم يقولون فيه: ذو اليدية، وذو الثدية مجيعا.  اليد، وذلك أن يده كانت قصرية مقدار الثدى، يدل
قال ثعلب: الثندوة بفتح أوهلا غري مهموز، مثال الرتقوة والعرقوة، على فعلوة، وهى مغرز الثدى. فإذا 

هى فعللة. قال أبو عبيدة: وكان رؤبة يهمز الثندؤة وسئة القوس. قال: والعرب ال هتمز ضممت مهزت و 
 واحدا منهما.

الثرى: الرتاب الندي . وأرٌض ثـَْرايُء: ذاُت َندًى. ويقال التقى الثراين، وذلك أن جيئ املطر فريَسخ يف  را[]ث
 األرض حىتَّ يلتقي هو وندى االرض.
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قال ( : يَُذْدَن ِذايَد اخلَاِمساِت وقد َبدا * َثرى املاء من َأْعطاِفها املتحلب فإنه يريد العرق. 1وأما قول طفيل )
االصمعي: العرب تقول: " شهر ثرى، وشهر ترى، وشهر مرعى " أي متطر أوال مث يطلع النبات فرتاه، مث 

عم. والثراء: كثرُة املال. قال علقمة بن عبدة يصف النساء: يردن ثراء املاِل حيُث َعِلْمَنُه * يطول فرتعاه الن
الكثري، ومنه رجل ثروان وامرأة ثروى، وتصغريها وَشْرُخ الشباِب عندهن عجيب واملال الثرى، على فعيل، هو 

لثراي: النجُم. والثـَْرَوُة: كثرُة العدد. قال ثراي. وثراي: اسم امرأة من أمية الصغرى شبب هبا عمر بن أىب ربيعة. وا
 ابن السكيت: يقال إنه لذو ثـَْرَوٍة وذو َثراٍء، يراد به: إن ه لذو َعَدٍد وكثرِة مال. قال ابن مقبل

_________ 
 ( الغنوى.1)
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( لو رأيتهم * لقلت إحدى حراج اجلر من أقر ويقال: هذا مثراة للمال، أي مكثرة. 1)*( وثروة من رجال )
وثريت بك، يكسر الراء، أي َكثـُْرُت بك. ويقال: َثريُت بفالٍن فأان ثٍر به، أي غينٌّ عن الناس. وقال ابن 

. األصمعي: َثرا القوُم يـَْثروَن، إذا َكُثروا ومَنَْوا. وثرا املاُل نفُسه ، إذا فالسكيت: َثرَي بذلك يـَْثرى رِح به وُسرَّ
يـَْثرو، إذا َكثـََر. وقال أبو عمرو: َثرا هللا القوَم: َكثَـَّرُهْم. وثَرْوان القوَم، أي كن ا أكثَر منهم. وَأْثرى الرجُل، إذا 

َمْسِجدًا هللِا املَُزوراِن واحَلصى * َلُكْم ِقْبُصُه من بني أَْثرى وَأْقرَتا  ة: لكمْ َكُثرْت أموالُه. قال الكميت ميدح بين أمي
 أراد من بني من أَْثرى ومن أقرت، أي من بني ُمثٍر وُمْقرِتٍ. وأَثـَْرِت األرُض: َكثـَُر ثـََراَها. وَأْثرى املطُر: َبلَّ الثرى.

_________ 
 دية االعراب كركرة * إىل كراكر ابالمصار واحلضرمنا ببا( ويروى: " وثورة من رجال ". وبعده: 1)
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وقوهلم: ما بيىن وبينك ُمْثٍر، أي إنه مل ينقطع، وهو َمَثٌل، كأنه قال: مل ييبس الثرى بيىن وبينك، كما قال عليه 
بيين وبينكم  السالم: " بلوا أرحامكم ولو ابلسالم ". قال جرير: فال توِبُسوا بيين وبينكم الَثرى * فإن  الذي

 ثـَرَّْيُت املوضع تـَْثرِيًَة، أي رششته. * وثريت السوق أيضا: بللته. وأبو ثروان: كنية رجل من رواة الشعر.ُمْثرى و 
الثُغاُء: صوُت الشاِء واملَْعِز وما شا كلهما. والثاغية: الشاة، وقد ثـََغْت تـَْثغو ثُغاًء، أي صاحت. يقال: "  ]ثغا[

 ، والراغيُة: البعرُي. وما ابلدار اثغ وال راغ، أي أحد.". فالثاغَيُة: الشاةُ  ماله اثغية وال راغيةٌ 
األُْثِفَيُة للِقْدر تقديُرها أُْفعوَلُة، واجلمع األاثيفُّ، وإن شئت خففت. وقوهلم: بَِقَيْت من بين فالن أُْثِفيٌَّة  ]ثفى[

كثري. واملُثـَفَّاُة: املرأة اليت  ُشبِ َهْت أَباثيفِ  القدر. واملثفاة  لزوجها امرأاتن سواها،َخشناُء، أي بقي منهم عدد ٌ
 أيضا: مسة كاالاثىف.
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َفيْ  ْثِفَيًة، أي وضعُتها على اأَلاثيفِ . وأَثـْ . وثـَفَّْيُت الِقْدَر تـَ ُت هلا، واملُثـَفِ َيَة: اليت مات هلا ثالثة أزواج، والرجل ُمَثفٍ 
 : (1أي جعلت هلا أاثىف. قال الراجز )



 ( * أراد يثفني، فأخرجه على االصل.2ؤثفني )وصاليات ككما ي
 ]ثين[ الِثنايَُة: حبٌل من شعر أو صوف. قال الراجز:

( * وأما الثناء ممدود فِعقاُل البعري وحنِو ذلك من حبل مثىن. وكل واحد من تثييه 3واحلجر االخشن والثناية )
 فهو ثناء

_________ 
 ( هو خطام اجملاشعى.1)
 آى هبا حيلني * غري حطام ورماد كنفنيقبله: مل يبق من  (2)
( قبله: أان سحيم ومعى مدرايه * أعددهتا لفيك ذى الدوايه واحلجر االخشن والثنايه * والدواية بضم الدال 3)

 وكسرها، كالطرامة يف االسنان.
 (6 -صحاح  - 289)
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َت يديه مجيعاً حببٍل أو بطريف حبل. وإمنا مل يهمز النه لفظ جاء لو أفرد. تقول: عقلت البعري بثنا يني، إذا عقلْ 
أصل اهلمزة يف ثناء لو  مثىن ال يفرد واحده فيقال ثناء، فرتكت الياء على االصل، كما فعلوا يف مذروين الن

ء الشئ، أفرد ايء، النه من ثنيت، ولو أفرد واحده لقيل ثناءان كما تقول: كساءان ورداءان. والثىن: واحد أثنا
أي تضاعيفه. تقول: أنفذت كذا يف ثىن كتايب، أي يف طيِ ه. قال أبو عبيد: والثيْنُ من الوادي واجلبل: منعطفه. 

. قال َطَرفة: َلَعْمِرَك إنَّ املوَت ما َأْخطَأ الَفىت * َلكا ِلَطوِل املُْرخى وثِْنياُه ابلَيِد والِثيْنُ أيضاً وِثيْنُ احلبِل: ما ثـَنَـْيتَ 
ُيها: ولدها، وكذلك املرأة. وال يقال ثِْلُث وال فوَق ذلك. والِثين مقصوٌر: من ا . وثِنـْ لنوق: اليت وضعْت بْطَننْيِ

( : أىف 1" ال ثين يف الصَدقة " أي ال تؤخذ يف السنة مرتني. قال الشاعر )األمر يعاد مرَّتنِي. ويف احلديث: 
 ىنجنب بكر قطعتين مالمة * لعمري لقد كانت مالمتها ث

_________ 
 ( أوس بن حجر.1)
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)*( والثنيا ابلضم: االسم من االْسِتثناِء، وكذلك الثـَْنوي ابلفتح. ويقال: جاءوا َمْثىن َمْثىن، أي اثنني اثنني، 
ىن األايدي، هي األنصباء اليت ومثىن وثناء غري مصروفني، ملا قلناه يف ثالث من ابب الثاء. وقال أبو عبيدة: مث

ت تـَْفُضُل من اجلَزوِر يف امليسر، فكان الرجُل اجلواد يشرتيها فيعطيها األَْبراَم. وقال أبو عمرو: َمْثىن كان
اجلفنة  اأَلايدي: أن أيخذ الِقْسَم مر ًة بعد مر ٍة. قال النابغة: َأين ِ ُأمتَِ ُم َأْيساري وَأْمَنُحُهْم * َمْثىَن اأَلايدي وأكسو

من أشراط الساعة أن توضع االخيار وترفع االشرار، وأن تقرأ املثناة على رءوس  ( وىف احلديث: "1االدما )
الناس فال تغري "، يقال هي الىت تسمى ابلفارسية دوبيىت، وهو الغناء. وكان أبو عبيد يذهب يف أتويله إىل غري 

 هذا. وثنيت الشئ ثنيا: عطفته.
_________ 

 ليس جاهل أمر مثل من علما: ينبيك ذو عرضهم عىن وعاملهم * و ( قبله1)
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ُتُه  ُتُه أيضاً: صرفته عن حاجته، وكذلك إذا صرَت له اثنياً. وثـَنـَّيـْ وثناه، أي كفه. يقال: جاء اثنياً من عنانه. وثـَنَـيـْ
َيٌة. قالتـَْثنَيًة، أي َجعلُته اثنني. والثـُْنياُن ابلضم: الذي يكون دون الَسي ِ  األعشى: طويُل  ِد يف املرتبة، واجلمع ثِنـْ

َيُة أهِل بيته، أي أرذهُلم. والُثيْنُ والثيْنُ، ب َيٍة * َأَشمُّ كرمٌي جارُُه ال يـَُرهَُّق وفالن ثِنـْ ضم الثاء اليدين َرْهطُُه غرُي ثِنـْ
( * وبدؤهم إن أاتان كان ثنياان 1وكسرها، مثل الثـُْنياِن. قال أوس بن مغراء: ترى ثناان إذا ما جاء بدءهم )

اليزدى: " ثنياننا إن أاتهم ". والثنية: واحدة والثنااي من السن. والثَنيَُّة: طريق العقبة، ومنه قوهلم: فالٌن  ورواه
ك يف َطالَّع الثَنااي، إذا كان سامياً ملعايل األمور، كما يقال َطالَُّع َأجْنٍُد. والَثينُّ: الذي يلقى ثنيته، ويكون ذل

 وىف اخلف الظلف واحلافر يف السنة الثالثة،
_________ 

 ( يف املطبوعة: " بدؤهم " حمرف. والبدء: السيد دون السيد.1)
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)*( يف السنة السادسة. واجلمع ثنيان وثناء، واالنثى ثَِنيٌَّة، واجلمع ثَِنيَّاٌت. واثنان من عدد املذكر واثنتان 
اثن واثنة، مثل ابن وابنة. يفرد لكان واحده  للمؤن ث، ويف املؤنث لغة أخرى: ثنتان حبذف االلف. ولو جاز أن

وألفه ألف وصل. وقد قطعها الشاعر على التوهم فقال: أال ال أرى إثنني أحسن شيمة * على حداثن الدهر 



مىن ومن مجل وقال قيس بن اخلطيم: إذا جاوَز االثنني ِسرٌّ فإن ه * بَِنثٍ  وتكثري الوشاة قمني ويوم االثـَْننِي ال 
ىن ; فإن أحببت أن جتمعه كأنه صفة للواحد قلت أاث نني. وقوهلم: هذا اثىن اثـَْننْيِ، أي وال جيمع، النه مثيـَُثىنَّ 

هو أحد االثنني. وكذلك اثلث ثالثة مضاف، إىل العشرة، وال ينون. فإن اختلفا فأنت ابخليار: إن شئت 
اثلث اثنني على ثىن واحدا. وكذلك أضفت، وإن شئت نونت وقلت هذا اثىن واحد واثن واحدا. املعىن: هذا 

 ما فسرانه يف ابب الثاء. والعدد منصوب ما بني أحد عشر إىل تسعة عشر،
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َنتاِن وإن شئت ثنتان  يف الرفع والنصب واخلفض، إال اثىن عشر فإنك تعربه على هجاءين. وتقول للمؤنث: اثـْ
سقطْت. ولو مًسِ َي رجٌل ابثـَْننْيِ أو ابْثيَن َعَشَر لقلت يف ; الن االلف إمنا اجتلبت لسكون الثاء، فلما حتركْت 

ىن يف قول من قال ابين. وأما قول الراجز: كأن خصييه من النسبة إليه ثنوى، يف قول من قال يف ابن بنوى، واث
 التدلدل * ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل فأراد أن يقول: فيه حنظلتان فلم ميكنه، فأخرج االثنني خمرج سائر

االعداد للضرورة، وأضافه إىل ما بعده، وأراد ثنتان من حنظل، كما يقال ثالثة دراهم وأربعة دراهم. وكان حقه 
صل أن يقال اثنا دراهم واثنتا نسوة، إال أهنم اقتصروا بقوهلم درمهان وامرأاتن عن إضافتهما إىل ما يف اال

أثىن عليه خريا، واالسم الثَناُء. وأْثىَن، أي ألَقى بعدمها. وانثىن، أي انعطف. وكذلك اثنوىن، على افعوعل. و 
 ن: ما كان أقلَّ منثَنيـََّتُه. وتـََثىنَّ يف مشيته: أتوَّد. واملَثاين من القرآ
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ا تـَُثىن  يف كلِ  ركعة. ويسم ى مجيُع القرآن َمثايَن أيضاً القرتاِن آية ال رمحة املائتني. وتسمى فاحتة الكتاب َمثَاينَ ألهن 
 آبية العذاب.

مضى ميضى مضاء ومضيا. يقال: ثويت البصرة، وثـََوْيُت  َثوى ابملكان: أقام به، يثوى ثواء وثواي، مثل ]ثوى[
َلَة  ابلبصرة. وأَثـَْوْيُت ابملكان لغة يف ثويت. قال االغشى: أثوى وقصر ليله ليُـَزوَّدا َفَمَضْت وَأْخَلَف من قـُتَـيـْ

َوْيُت غريي يت َمْثوى الرُجل: عدَّى وال يتعدَّى. وثويت غريى تثوية. والثوى، على فعيل: الضيف. وأبو موعدا وأَثـْ
صاحب منزله. قال أبو زيد: الَثِوي ُة: مأَوى الغنم. قال: وكذلك الثايَُة غري مهموز. قال: والثايَُة أيضاً: حجارٌة 

اثية الغنم واثية االبل، أي مأواها وهى ُترَفع فتكون َعَلماً ابلليل للراعي إذا رجع. قال ابن السكيت: هذه 
 ( : اسم موضع.1والثوية )عازبة، أو مأواها حول البيوت. 



_________ 
 ( هبيئة التصغري. ويقال أيضا ثوية كغنية.1)
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 فصل اجليم
ٌة تضرب إىل ]جأي[ َجَأى عليه َجْأايً، أي عض. واجلؤوة، مثال اجلعوة: لون من ألوان اخليل واإِلبل، وهي مُحْرَ 

ْأواُء، وقد َجئَي الفرُس جَيَْأى. وكتيبٌة َجْأواُء بيِ نة اجلََأى وهي اليت يعُلوها السواد. يقال: فرس أجأى، واألنثى جَ 
لوُن الَسواد لكثرة الُدروع. وقوهلم: " أمحق ال جَيَْأى َمْرَغُه " أي ال حَيبس لُعابَُه. وِسقاٌء ال جَيَْأى شيئاً، أي ال 

عليه من جلٍد أو َخَصَفٍة، ومجعها جئاء، مثل  واجلئاوة، مثال اجلعاوة: وعاء القدر، أو شئ توضعميسكه. 
جراحة وجراح. وهذا قول االصمعي. وكان أبو عمرو يقول: اجلِياُء واجِلواُء، يعين بذلك الِوعاَء أيضاً. واألمحر 

اخِلْرَقُة ْدٍر أحبُّ إيلَّ من أن أطلى ابلزعفران ". وأما مثله. ويف حديث عليٍ  عليه السالم: " أَلْن َأط لَي جبِواِء قِ 
َزُل هبا الِقدر عن االاثيف فهى اجلعال.  اليت تـُنـْ

 اجلَبا ابلفتح مقصوٌر: نَِثيَلُة البئر، وهى ]جبا[
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ني. واجِلىَب تراهبا الذى حوهلا َتراه من بعيد. ومنه امرأٌة جبأى على فعلى، مثال ومحى، إذا كانت قائمة الثدي
َوُة واجلباوة. قال الكسائي: جبيت املاء يف ابلكسر م قصورًا: املاء اجملموع يف احلوض لإلبل، وكذلك اجلِبـْ

 احلوض وَجبَـْوتُُه، أي مَجَْعُتُه. واجلَابَِيُة: احلوُض الذي جُيْىب فيه املاء لإلبل. قال األعشى:
تعاىل: )وجفان كاجلواىب( . واجلابية: مدينة  ع اجلَوايب: ومنه قوله( * واجلم1َكجابَِيِة الشيِخ الِعراقي تـَْفَهُق )

ابلشأم. وجبيت اخلراج جباية، وجبوته جباوة، وال يهمز وأصله اهلمز. واالجباء: بيع الزرع قبل أن يبدَو 
 ع.صالُحه. ويف احلديث: " َمْن َأْجىب فقد أرىب "، وأصله اهلمز. والتجبية: أن يقوم االنسان قيام الراك

_________ 
 :( صدره1)

 تروح على آل احمللق جفنة * ويروى: " كجابية السيح "، وهو املاء اجلارى. واجلمع اجلواىب.
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وىف حديث ابن مسعود يف ذكر القيامة حني ينفخ يف الصور، قال: " فيقومون فيجبون جتبية رجل واحد قياما 
 تكون يف حالني: أحدمها أن يضَع يديه على ركبتيه وهو قائم، واآلخر قال أبو عبيد: الَتْجِبَيةُ لرب العاملني ". 

 أن ينكبَّ على وجهه ابركاً، وهو السجود. واجتباه، أي اصطفاه.
ِم أيضاً ابلكسر: اجلُثْـَوُة واجلَثْـَوُة واجلِثْـَوُة، ثالث لغات: احلجارُة اجملموعُة. وُجثي احلََرِم ابلضم، وِجثي احلَرَ  ]جثا[

فيه من ِحجارة اجلمار. وَجثا على ركبتيه جَيْثو وجيثى جثيا وجثوا، على فعول فيهما. وأجثاه غريه.  ما اجتمع
وقوُم ُجثيٌّ أيضًا، مثل جلس جلوساً وقوٌم جلوٌس. ومنه قوله تعاىل: )وَنَذُر الظاملنَي فيها ُجِثيَّا( و )ِجِثي ا( أيضاً 

ُتُه رك بكسر اجليم ملا بعدها بيت إىل ركبته. وجَتاثـَْوا على الركب. وسورة اجلاثية: الىت تلى من الكسر. وجاثـَيـْ
 الدخان.
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ان كالمها * عميد اجتحاه: قلب اجتاحه. وجحوان: اسم رجل من بىن أسد. وقال: فقبلي مات اخلالد ]جحا[
 بىن جحوان وابن املضلل وجحا: اسم رجل. قال االخفش: ال ينصرف، النه مثل عمر.

ْجخَيُة: املَْيُل ; ومنه قول حذيفة: " كالكوز جَمِْخيَّاً " أي مائاًل، ألنَّه إذا مال انصبَّ ما فيه. وأنشد التَ  ]جخى[
 أبو عبيدة:

ياً )  * وَجخَّى الشيخ أيضاً: احنىن. قال الراجز: (1َكَفى سوأًة أْن ال تزاَل جُمَخِ 
 (2ال خري يف الشيخ إذا ما جخى )

_________ 
 أة وفراء يف استك عودها( عجزه: إىل سو 1)
( بعده: وسال غرب عينه وخلا * وكان أكال قاعدا وشخا حتت رواق البيت يغشى الدخا * وانثنت الرجل 2)

 فصارت فخا وصار وصل الغانيات أخا:
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سالم: " جخى يف سجوده "، أي خوى ومد ضبعية وجتاىف عن ويروى: " اجلخا ". وىف احلديث أنه عليه ال
 .االرض

اجلدية، بتسكني الدال: شئ حمشوٌّ جُيَْعُل. حتت َدفَّيَت السرج والرْحل، ومها َجْديَتاِن، واجلمع َجدًى  ]جدى[
دية وجدايت ابلتحريك. وكذلك اجلدية على فعيلة، واجلمع اجلدااي. وال تقل جديدة. والعامة تقوهلا. واجل

ِديَُّة من الدم: ما لِزق ابجلسد. والبصريُة: ما كان على أيضا: طريقة الدم، واجلمع اجلَدااَي. وقال أبو زيد: اجلَ 
األرض. واجلَْدُي من ولد املعز. وثالثة أْجٍد، فإذا كُثرْت فهي اجلداء، وال تقل اجلدااي وال اجلدى بكسر اجليم. 

ٌر، أي عامٌّ. ٌم إىل َجْنِب القطب تُعرف به الِقبلُة. ومَطٌر َجد ى مقصو واجلدى: برج يف السماء. واجلَْدُي: جن
يقال: اللهمَّ اسِقنا غيثاً َغَدقاً، وجدًى طََبقاً. ويقال أيضا: جدا الدهر، أي َيَد الدهر، أي أبدًا. واجلَدا، ابلقصِر 

 أيضاً: اجلَْدوى، ومُها الَعِطيَُّة.
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: الَغزالُة. قال األصمعي: هو مبنزلة ن قليل اجلَداِء عنك ابملد ، أي قليل الغَناء والنفع. واجِلدايَُة واجلَدايَةُ وفال
ُتُه 2( : تريح بعد النفس احملفوز )1العناق من الغنم. قال الراجز ) ( * إراحة اجلداية النفوز وجدوته واْجَتَديـْ

ُتُه مبعىًن، إذا طلبَت َجدْ  ْعطيكا واُه. قال أبو النجم: جئنا حُنَيِ يَك وَنْسَتْجديكا * من انِئِل هللِا الذي يُـ واْسَتْجَديـْ
واجلادي: السائُل العايف. وَأْجداُه، أي أعطاه اجلَْدوى. وَأْجدى أيضاً، أي أصاب اجلَْدوى. وما جُيْدي عنك 

 هذا، أي ما يغىن.
_________ 

 ( جران العود.1)
وز * عاللة من وكرى أبوز يف اللسان: " لقد صبحت ". والوكرى: ضرب من ( قبله: إىن صبحت محل بن ك2)

 عاللة: شئ جيئ بعد شئ. وأبوز: واثبة. حمفوز: مدفوع. والنفوز: الوثوب.العدو. وال
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اجلَْذَوُة واجلُْذَوُة واجِلْذَوُة: اجلمرُة امللتهبة، واجلمع ِجذًى وُجذًى وَجذًى. قال جماهٌد يف قوله تعاىل:  []جذى
ب. وقال أبو عبيدة: اجِلْذَوُة مثل اجِلْذَمِة، )أو َجْذَوٍة من النار( أي قطعة من اجلمر. قال: وهي بلغة مجيع العر 

طرفها انٌر أو مل يكْن. قال ابن ُمْقبل: ابتت َحواِطُب لَْيلى يلتمسَن  وهي القطعة الغليظة من اخلشب، كاَن يف



هلا * ِجْزَل اجِلذى غري َخوَّاٍر وال َدِعِر واجلاذي: املُْقعي منتصَب القدمني وهو على أطراف أصابعه. قال 
( واجلمع 1على حرف َمْنِسم ) ُنعمان بن َعدي  بن َنْضَلَة: إذا شئُت َغنـَّْتين دهاقنُي قريٍة * وَصنَّاَجٌة جَتْذوال

 جذاء، مثل انئم ونيام. قال الشاعر:
 ( * وقال أبو عمرو: جذا وجثا لغتان مبعىن.2وحويل أعداء ِجذاٌء ُخصوُمها )

_________ 
 اع، وإمنا املنسم للجمل.( جعل لالنسان منسما على االتس1)
 ( صدره:2)

 أعان غريب أم أمري أبرضها * وقبله: =
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*  ( : جاذايت على السنابك قد أَنْ 1قال: واجلاذي: القائُم على أطراف األصابع. وأنشد اليب دواد ))*( 
ركبتيه. وأجذى وجذا مبعىن، إذا َحَلُهنَّ اإلسراُج واإلجلاُم وقال ابن األعرايب: اجلاذي على قدميه، واجلاثي على 

أي الثابتة. وكل من ثبت على شئ فقد جذا  ثبت قائما. وىف احلديث: " مثل االرزة اجملذية على االرض "
عليه. قال الراجز: مل يبق منها سبل الرذاذ * غري أاثىف مرجل جواذى والتجاذى يف إشالة احلجر، مثل 

 التجاثى.
_________ 

ن خليلها * مبيسان يسقى يف قالل وحنتم وبعده: فإن كنت ندماىن فباألكرِب اْسِقين * = فمن مبلغ احلسناء أ
 ْسِقين ابألصغِر املتثلم لعل أمري املؤمنني يسوءه * تنادمنا يف اجلوسق املتهدموال تَ 

 ( يصف اخليل.1)
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تكن مقصورة * أبدا على جاذى  ( : إن اخلالفة مل1جاذ، أي قصري الباع. وامرأة جاذية. قال الشاعر ) ورجل
( : ألست مبجذوذ 3( أبو عمرو: اجملذوذى: الذى يالزم الرحل واملنزل ال يفارقه. وأنشد )2اليدين مبخل )

يف سنامه شحما قيل:  على الرحل دائب * فمالك إال ما رزقت نصيب قال الكسائي: إذا محل الفصيل
 أجذى، فهو جمذ.



ُتُه أان. يقال: ما أشد  ِجْريََة هذا املاء، ابلكسر. وقوله تعاىل:  َجرى املاء وغريه َجْرايً  ]جرى[ وَجَرايانً، وَأْجَريـْ
ح، من َجَرِت )بسم هللا جُمْراها وُمْرساها( مها مصدران من َأْجَرْيُت السفينَة وأْرَسْيُت. و )جَمْراها وَمْرساها( ابلفت

 السفينة وَرَسْت. وقول لبيد:
_________ 

 حنظلة، أحد بىن ضبيعة بن غىن بن أعصر.( هو سهم بن 1)
 ( يف اللسان: " جمذر " يريد، قصريمها.2)
 ( اليب الغريب النصرى.3)
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)*( وغنيت سبتا قبل جَمْرى داِحٍس * لو كان للنفس للجوج خلود و: " جمرى داحس " كذلك. واجِلرايَُة: 
والسباع، واجلمع َأْجٍر، وأصله َأْجرٌو على َأفْـُعٍل،  اجلاري من الوظائف. واجلرو واجلرو واجلرو: ولد الكلب

رِيٌَة. واجِلْرُو واجِلْرَوُة: الصغري من القثاء. وىف احلديث: " أتى النيب صلى هللا عليه وسلم وِجراٌء. ومجع اجِلراء َأجْ 
بن عبد  أبجر زغب ". وكذلك جرو احلنظل والرمان وبنو جروة: بطن من العرب. وكان ربيعة بن عبد العزى

على األمر. وقوهلم: ضرب عليه مشس بن عبد مناف يقال له جرو البطحاء. وألقى فالٌن ِجْرَوَتُه، إذا َصرَب 
ِجْرَوَتُه، أي وط ن عليه نفَسه. وكلبٌة جُمٍْر وجَمْرِيٌَة، أي معها جراؤها، قال اجلميح االسدي: أما إذا حردت 

 290بينة اجلراية ابلفتح، واجلراء واجلراء. قال االعشى: )فمجرية * ضبطاء تسكن غيال غري مقروب وجارية 
 (6 -صحاح  -
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( وىف أذواد يروى بفتح اجليم وكسرها. وقوهلم: كان 2( قد َعَنَسْت وطال ِجراُؤها * ونشأن يف قن )1والبيُض )
نُة. وجاراُه جُماراًة وِجراًء، أي َجرى ذلك يف أايم َجراِئها، ابلفتح، أي صباها. واجلارِيُة: الشمُس. واجلاريُة: السفي

اراُه يف احلديث، وجَتاَروا فيه. واجلَريُّ: الوكيُل والرسوُل. يقال. َجريٌّ بنيِ  اجلَرايَِة واجِلرايَِة ; واجلمع معه. وج
أجرايء. وأما اجلرئ املقدام، فهو من ابب اهلمز. وقد جريت جراي، واستجريت. وىف احلديث: " قولوا بقولكم 

 جيرى جمرى موكله. وال يستجرينكم الشيطان ". ومسى الوكيل جراي النه
_________ 



( قال ابن برى: " والبيض " ابخلفض عطف على الشرب يف قوله: ولقد أرجل ملىت بعشية * للشرب قبل 1)
 سنابك املراتد

هذه رواية االصمعي، ( ويروى: " يف فن " ابلفاء، أي يف غىن أو طرد، ويروى: " يف فنن " أي يف نعمة. 2)
 قن ابلقاف، أي يف عبيد وخذم. وأما أبو عبيدة فإنه رواه يف
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)*( وقوهلم: فعلت ذلك من َجرَّاَك ومن َجرَّاِئَك، أي من أجلك، لغٌة يف َجرَّاَك ابلتشديد، وال تقل جَمَْراَك. 
ادُة ممَّا أتخذ فيه. قال الكميت: َوَوىلَّ إبْجِرايَّ واجلرية، مثل القرية هي احلوصلة. واالجراي، ابلكسر: اجلَْرُي والع

الٍف كأن ه * على الَشَرف األقصى ُيساُط ويكلب وقال أيضا: على تلك إجرايى وهى ضريبيت * ولو أجلبوا وِ 
 طرا على وأجلبوا

ُتُه مبا صنع َجزاء، وجازتيه، مبعىن. ويقال: جازيته فجزيته، أي غلبته. وَجزى عينِ    هذا األمَر أي ]جزي[ َجَزيـْ
عن نـَْفٍس َشيئا( . ويقال: َجَزْت عنك شاٌة. ويف حديث أيب بُردة بن قضى. ومنه قوله تعاىل: )ال جَتْزي نفٌس 

نِيار: " جَتْزي عنك وال جَتْزي عن أحد بعدك "، أي تقضى. وبنو متيم يقولون: أجزأت عنك شاة ابهلمز. 
 ازي: املتقاضى.وجتازيت ديىن على فالن، إذا تقاضيته. واملتج
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 وهذا رجٌل جازيَك من رجٍل، أي َحْسُبَك. واجِلْزيَُة: ما يُؤخذ من أهل الذمة، واجلمع اجلزى، مثل حلية وحلى.
َجسا: ضدُّ َلُطَف. وَجِسي ِت اليُد وغريها ُجُسوًّا: يَِبَسْت. وَجسا الشيُخ ُجُسوًّا: بلغ غاية السن . واملاء:  ]جسا[

 مجد.
 َجعا َجْعوًا: مَجَع البْعر وغريه كثبة. ]جعا[
اجلَفاُء ممدوٌد: خالف الرب . وقد َجَفْوُت الرجَل َأْجفوُه َجفاًء، فهو جمفو. وال تقل جفيت. وأما قول  ]جفا[

( * فإمنا بناه على جفى، فلما انقلبت الواو ايء فيما مل يسم فاعله بىن 1الراجز: فلست ابجلاىف وال اجملفى )
 يه. وفالن ظاهر اجلفوة ابلكسر، أي ظاهر اجلفاء.عول علاملف

_________ 
 ( يف اللسان: " ما أان ابجلاىف ".1)
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ُتُه أان، إذا رفعته عنه. قال الراجز: متد ابالعناق أو تـَْلوَيها * وَتْشَتكي  )*( وجفا السرُج عن ظهر الفرس. وَأْجَفيـْ
ُبُه عن  ( * أي قلما نرفع احلوية عن ظهرها.1لو أَنَّنا نشكيها مس حوااي قلما جنفيها ) وجافاه عنه فَتجاىف َجنـْ

الفراش، أي نَبا. واْسَتْجفاُه، أي عد ه جاِفياً. قال أبو زيد: َأْجَفْيُت املاشية فهي جُمْفاٌة، إذا أتعبَتها ومل تدعها 
 أتكل.
. واجلَِليَُّة: اخلرب اليقني. واجلالية:  ]جال[ : نقيض اخلفي  ُتعِمل فالٌن الذين َجَلْوا عن أوطاهنم. يقال: اساجلَليُّ

. تقول  على اجلالَِيِة، أي على جزية أهل الذمة. واجلالة أيضا مثل اجلالية. واجلالء ابلفتح واملد: األمر اجلَليُّ
 منه: َجال يل اخلرب، أي َوَضح. وقول زهري

_________ 
 ( يف اللسان: " مس حواايان فلم جنفيها ".1)
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فإن احلق مقطعه ثالث * مينٌي أو نِفاٌر أو جاَلُء يريد اإِلقراُر. واجَلالُء أيضاً: اخلروج من البلد. وقد َجَلْوا عن 
تُـُهْم أان، كالمها ابأللف. وَأْجَلوا  أوطاهنم، وَجَلْوهُتُْم أان، يتعدَّى وال يتعدَّى. ويقال أيضاً َأْجَلْوا عن البلد، وَأْجَليـْ

ري، أي انفرجوا عنه. وَجَلْوُت، أي أوضحت وكشفت. وجال: اسم رجل، مسى ابلفعل املاضي. عن القتيل ال غ
فوين وحكى عن عيسى بن قال سحيم بن وثيل الرايحي: أان ابن جال وطالع الثنااي * مىت أضع العمامة تعر 

ال غريه: حيتمل عمر أنه قال: إذا مسى الرجل بقتل وضرب وحنومها فإنه ال ينصرف، واستدل هبذا البيت. وق
هذا البيت وجها آخر، وهو أنه مل ينونه النه أراد احلكاية، كأنه قال أان ابن الذى يقال له جال االمور وكشفها، 

، أي أذهبته. وَجَلْوُت السيف ِجالًء ابلكسر،  فلذلك مل يصرفه. وجلوت بصرى ابلكحل. وَجَلْوُت مهِ ي عين 
 أي صقلت.
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ًة. واجلالء أيضا:  وجلوت العروس جالء ُتها مبعىًن، إذا نظرَت إليها جَمُْلوَّ أيضا، عن أيب نصر، وِجْلَوًة، واْجتَـَليـْ
اب أو ابجلال * ء ففتح لذلك أو غمض وجالها زوجها ( : وأكحلك ابلص1كحل. قال بعض اهلذليني )

ِجالُء فالن؟ أي أبى شئ خياطب وصيفاً، أي أعطاها. يقال: ما ِجْلَوهُتا ابلكسر؟ فيقال: كذا وكذا. ويقال: ما 
: من االمساء واأللقاب فيُـَعظَّم به. واْجتَـَلْيُت العمامة عن رأسي، إذا رفعَتها مع طي ها عن َجِبينك. واجَلالءُ 

احنسار الَشعر عن مقدَّم الرأس، مثل اجلََلِة. يقال منه: رجٌل أْجلى بنيِ  اجَلالء. واملَجايل: َمقادُم الرأس، وهى 
 ( * يـَْقلي الَغواين والغواين تقليه3( : رأين شيخاً َذرَِئْت جَماليْه )2صلع. قال الراجز )مواضع ال

_________ 
 ( هو أبو املثلم.1)
 عسى.( اليب حممد الفق2)
 ( قبله:3)

 قالت سليمى إنىن ال أبغيه:
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ذا ذهَب شعر رأسه إىل نصفه. قال قال الفراء: الواحُد جَمْلًى. واشتقاقه من اجَلال، وهو ابتداء الَصَلع إ
 . وقول املتلمس:الكسائي: السماء َجْلواُء، أي ُمْصِحَيٌة، مثل َجْهواء

( * مها بطنان من ضبيعة. وَجلِ ى ببصره جَتِْلَيًة، إذا رمى به كما ينظر الصَّقر إىل 1وتنصرين منهم جلى وأمحس )
لطري يغضى وجيل أي وجيلى. ويقال أيضا: جلى الشئ، الصيد. قال لبيد: فانتضلنا وابن سلمى قاعد * كعتيق ا

ربِ  عن ضمريه. واجْنَلى عنه اهلمُّ، أي انكشَف. وجتلى الشئ، أي أي كشفه. وهو جُيَلِ ي عن نفسه، أي يع
ُتُه ابألمر وجاحَلُْتُه، إذا جاهرَته به. وأنشد:  تكشف. قال األصمعي: َجالَيـْ

 جُماحَلَة ليس اجملاالة كالدمس *
_________ 

 ( صدره:1)
 يكون نذير من ورائي جنة:
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 )*( وجتالينا، أي انكشفت حاُل كلِ  واحٍد منا لصاحبه. وجلوى: اسم فرس خفاف بن ندبة.
 ( : الشخص. قال الراجز:1اجلماء واجلماءة ) ]مجا[

 (2وقرصة مثل مجاء الرتس )
ُتها مب عىًن. واجَلىن: ما جُيَْتىن من الشجر وغريه. يقال: أاتان جبَناة طي بٍة، ]جين[ َجنَـْيُت الثمرة أْجنيها َجنياً واْجتَـنَـيـْ

: مثل التجرُّم، وهو أن يد عَي  لكلِ  ما جُيَْتىن. ومثٌر َجينٌّ، على َفعيٍل: حني ُجيَن. وَجىن عليه ِجنايًَة. والَتَجينِ 
على هذه الدار ابهلدم هم الذين كانوا تفعله. وىف املثل: " أجناؤها أبناؤها "، أي الذين جنوا  عليك ذنبا مل

بنوها، حكاه أبو عبيد. وأان أظن أن أصل هذا املثل " جناهتا بناهتا " الن فاعال ال جيمع على أفعال، وأما 
 االشهاد واالصحاب فإمنا مها مجع شهد وصحب،

_________ 
 يف القاموس.( ويضمان كما 1)
 ( قبله:2)

 اي أم سلمى عجلى خبرس:
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إال أن يكون هذا من النوادر، النه جيئ يف االمثال ما ال جيئ يف غريها. وأجىن الشجُر، أي أدرك مَثَُره. وَأَجَنِت 
 أي َكثـَُر جناها، وهو الكال والكمأة وحنو ذلك.األرض، 

ْعَتُه. ]جوا[ ُة ابلضم: الُرقعُة يف الِسقاء. يقال: َجوَّْيُت السقاء جَتِْويًَة، إذا َرقـَ ُة: القطعُة من األرض فيها  اجلُوَّ واجلُوَّ
ُة: النُـْقرة ) ِة، وهي لوٌن كالسمرة وصدإ1غلظ. ]واجلُوَّ ُة مثل احلُوَّ احلديد. واجِلواُء: الواسُع من  ( [ . واجلُوَّ

 االودية. واجلواء أيضا: موضع ابلضمان. قال الراجز:
القدر، عن االمحر. واجلو: ما بني السماء  ( * واجلواء واجلياء: لغة يف جئاوة2ميعس ابملاء اجلواء معسا )

 واألرض. قال أبو عمرو يف قول طرفة
_________ 

 ( التكملة من املخطوطة.1)
 ( بعده:2)

 وغرق الصمان ماء قلسا:
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وهو اليمامة ميامة  ( * هو ما اتسع من االودية. واجلو: اسم بلد،1)*( * خال لك اجلَوُّ فبيضي واًصِفري )
واجلوى: احلرقة وشدَّة الوجد من عشٍق أو حزٍن. تقول منه: َجِوَي الرجل ابلكسر فهو جو، مثل دو.  زرقاء.

ومنه قيل للماء املتغريِ  املنْت: َجٍو. قال عديُّ بُن زيد: مث كان امِلزاُج مَاء سحاٍب * ال َجٍو آِجٌن وال مطروُق 
َنْْتِ. ويقال أيضاً: َجِوَيْت نفسي، إذا مل يوافْقك البلد. واْجتَـَوْيُت ال  أن ه دون اجلَوي يف الواآلِجُن: املتغري أيضاً، إ

 البلد، إذا كرهَت املُقام به وإن كنت يف نعمة.
 جهى البيت ابلكسر، أي َخِرَب، فهو جاٍه. وِخباٌء جَمٍْه: ال سرت عليه. ]جها[

_________ 
 ( قبله:1)

ٍَة مبَْعَمِر * وبعده:  اي لِك من ُقربَّ
 ا شئت أن تنقري:ونقرى م
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واست جهوى، أي مكشوفة. ومن كالمهم الذى يضعونه على ألسن البهائم: " قالوا: اي عنز قد جاء القر. 
هي، أي ال قالت: اي ويلى ذنب ألوى، واست جهوى ". حكاه أبو عبيد يف كتاب الغنم. وبيت أجهى بني اجلَ 

ْجَهِت السماُء، أي انقَشع عنها الغيُم. وَأْجَهْينا، أي َأْجَهْت لنا سقف له. والسماء َجْهواُء، أي ُمْصِحَيٌة. وأَ 
 السماء، كالمها اباللف.

اجلِياُء: وعاء الِقْدر، وهي اجلِئاَوُة. وقال ثعلب: اجليَُّة: املاء املستنِقع يف املوضع، غري مهموز، يشدد وال  ]جيا[
جاد ىل ال جاد عن سعة * ثالثة زائفات ضرب جيات يشدد. وقول االعرايب يف أىب عمرو الشيباين: وكان ما 

 ( يعىن من ضرب جى، وهو اسم مدينة أصبهان معرب.1)
_________ 

 ( صواب إنشاده:1)
 دراهم زائفات ضرجبيات * كما يف التكملة، أي ردايت، مجع ضرجبى، عن القاموس.
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)*( 
 فصل احلاء

َوُة ) اْحَتىب الرجل، إذا مجع ظهره وساقيه ]حبا[ َيُة 1بعمامته، وقد حَيَْتيب بيديه. واالسم احلِبـْ َوُة ]واحلُبـْ ( واحلُبـْ
َوَتُه، واجلمع حىب مكسور االول، عن يعقوب. ويقال: إنه حَلايب 2واحلبية ) َوَتُه وُحبـْ ( [ . يقال: َحلَّ ِحبـْ

اجلبل قبل أن يطبِ ق السماء. ( : السحاُب الذي يَعرِتض اعرتاَض 3الَشراسيِف، أي مْشرف اجلنبني. واحَليبُّ )
 قال امرؤ القيس:
ه من األرض. وَحبا الصيبُّ على إسته 4يف َحيبٍ  ُمَكلَِّل ) ( * واحلَبا، مثاُل الَعصا، مثله. ويقال: مُسِ َي به لدنوِ 

 (5حبوا، إذا زحف. قال الشاعر )
_________ 

 ( احلبوة مثلثة.1)
 لتكملة من املخطوطة.( ا2)
  ويضم.( واحلىب كغىن3)
 ( بيت امرئ القيس أبكمله: أصاح َترى بـَْرقاً ُأريَك َوميَضُه * َكَلْمِع اليدين يف حىب مكلل4)
 ( هو عمرو بن شقيق.5)
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( * َلرَتَْكُتها حَتْبو على العرقوب وحبوت للخمسني، أي دنوُت هلا. وكلُّ داٍن 1لوال السفار وبـُْعُد َخْرٍق َمْهَمٍه )
َحبا الرمُل، أي أشرَف. وَحبا السهُم، إذا زجل على األرض مث  أصاَب اهلدف. وَحباُه حَيُْبوُه، أي فهو حاٍب. و 

 :أعطاه. واحلِباُء: العطاء. قال الفرزدق
( * وحابيته يف البيع حماابة. قال االصمعي: فالن حيبو ما حوله، أي حيميه 2وإليه كان حباء جفنة ينقل )
 ( وكذلك حىب ما حوله حتبية.3ت الشول ومل حيبها * فحل ومل يعتس فيها مدر )ومينعه. قال ابن أمحر: وراح

_________ 
 ( يف اللسان: " وبعده من مهمه ".1)
 ( صدره:2)

 لذى اغتصب امللوك نفوسهمخايل ا
 ( ومل يعتس فيها مدر، أي مل يطف فيها حالب حيلبها.3)
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 الكتاب: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية
 هـ(393املؤلف: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف: 

 حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار
 بريوت -الناشر: دار العلم للماليني 

 م 1987 - هـ 1407بعة الطبعة: الرا
 6عدد األجزاء: 

 تاب موافق للمطبوع، وهو مذيل حبواشي احملقق[]ترقيم الك

)*( 
ي ( * ِقْرَف احَليتِ  وعند1احلىت، على فعيل: سويق املقل. قال اهلَذيل : ال َدرَّ َدرِ َي إْن أطعمُت انِزهَلُْم ) ]حتا[

 ًا، إذا كَفَفَته ُمْلَزقاً به، يهمز وال يهمز.الرُبُّ َمْكنوُز وَحتَـْوُت ُهدَب الكساء َحْتو 
َحثا يف وجهه الرتاب حيثو وحيثى، حثوا وحثيا وحتثاء. وَحَثوُت له، إذا أعطيته شيئاً يسريًا. وأرٌض َحْثواُء:  ]حثا[

 كثرية الرتاب. واحلثى: دقاق التنب. قال الراجز:
 (2رارة مالى حثى )كأنه غ
 به. قال العجاج: َحَجْوُت ابملكان: أقمتُ  ]حجا[

 ( *3فن به إذا حجا )فهن يعك
_________ 

 ( يف اللسان: " انزلكم ".1)



 ( قبله: تسألين عن زوجها أي فىت * خب جروز إذا جاع بكى وأيكل التمر وال يلقى النوى2)
 ( بعد:3)

 عكف النبيط يلعبون الفنزجا:
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ى شريعة * تالدا رمة يصف محرا: فجاءت أبغباش حتجوكذلك حتجيت به. وحتجيت الشئ: تعمدته. قال ذو ال
عليها رميها واعتداهلا وحجوت ابلشئ: ضنت به، وبه مُسِ َي الرجُل َحْجَوًة. واحَلجاٌة: النُـفَّاَخُة تكون فوَق املاء 

ء أحجاء من َقْطِر املطر، ومجعها َحجاً. واحَلجا، أيضاً الناحية، واجلمع َأْحجاٌء. قال ابن مقبل: ال حترز املر 
 السموات السالليم ويروى: " أعناء ". قال الفراء: حجيت ابلشئ ابلكسر، أي أولعت البالد وال * تبىن له يف

به ولزمته، يهمز وال يهمز. وكذلك حَتَجَّْيُت به. قال ابن أمحر: َأَصمَّ ُدعاُء عاِذَليت حَتَجَّى * آبِخران وتـَْنسى ُأوَّلينا 
ْمُتُه قبلكم. وَحَجِت الريُح السفيَنَة: ساقـَْتها. ويقال: بينهم كان، أي َسبَـْقُتُكْم إليه وَلز يقال: حَتَجَّْيُت هبذا امل

ُتُه َفَحَجْوتُُه، إذا داعيته فغلبته،  ُأْحِجيٌَّة يـََتحاَجْوَن هبا. وحاَجيـْ
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يتعاطاها الناس بينهم.  ( [ كذا وكذا؟ وهى لعبة وأغلوطة1واالسم احلجيا واالحجية. يقال: حجياك ما ]كان )
قال أبو عبيد: هو حنو قوهلم أخرج ما يف يدى ولك كذا. وتقول أيضاً: أان ُحَجيَّاَك يف هذا األمر، أي من 

حُياِجيَك. واحِلجا: العقُل. وهو َحجيٌّ بذاك، على فعيل، أي خليٌق. وَحٍج بذاك وحج ي بذاك. كله مبعىن. إال 
ث ومل جتمع، كما قلناه يف قمن. وكذلك إذا قلت: إنه حملجاة أن يفعل ذاك، نؤ أنك إذا فتحت اجليم مل تثن ومل ت

أي مقمنة. وإهنا حملجاة، وإهنم حملجاة. وما أحجاه لذلك األمر، أي ما أخَلَقه. وأْحِج به، أي َأْخِلْق به. وإىن 
 أحجو به خريا، أي أظن . وَحجا الرجُل القوَم كذا وكذا، أي حزاهم وظنهم كذلك.

 احلدو: سوق االبل والغناء هلا. []حدا
_________ 

 ( من املخطوطة.1)
 (6 -صحاح  - 291)
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ا حتدو السحاب، أي تسوقه. قال العجاج:وقد حدوت االبل حدوا وُحداًء. ويقال للَشم  ال َحْدواُء، ألهن 
دم آتنه حاد. قال ذو ( * وال يقال للمذكر أحدى. ورمبا قيل للحمار إذا ق1حدواء جاءت من بالد الطور )

 الرمة:
ُتُه يف فعٍل وانزْعَته الَغَلَبَة. يقال: 2حادى ثالث من احلقب السماحيج ) َك، ( * وحتديث فالانً، إذا ابريـْ أان ُحَدايَّ

أي ابـُْرْز يل وحدك. قال عمرو بن كلثوم: حداي للناس ُكلِ ِهِم مجيعاً * ُمقارعًة بَنيهْم عن بَنينا وقوهلم: حادي 
مقلوٌب من واحد، الن تقدير واحد فاعل، فأخر الفاء وهو الواو فقلبت ايء النكسار ما قبلها، وقدم عشر: 

 العني فصار تقديره عالف.
_________ 

 ( يف التكملة: الرواية " من جبال الطور " ال غري. وبعده:1)
 تزجى أراعيل اجلهام اخلور

 ( صدره:2)
 كأنه حني يرمى خلفهن به:
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)*( 
ِة. قال ابن َحَذْوُت الَنعل ابلنعل َحْذواً  ]حذا[ ِة ابلُقذَّ ، إذا قدَّْرُت كلَّ واِحدٍة على صاحبتها. يقال: َحْذَو الُقذَّ

السكيت: َحَذْوتُُه، أي قعدُت حبِذائِِه. وَحذى اخَللُّ فاه حَيْذيِه َحْذايً، إذا قـََرَصه. يقال: هذا شراٌب حَيْذي 
ُة النعَل: قطَعْتها. وَحِذَيِت الشاٌة حَتْذي َحَذى، لسكني، أي قطعُتها. وَحَذِت الَشْفرَ اللسان. وَحَذْيُت يده اب

مقصوٌر، وهو أن ينقطع َسالها يف بطنها فتشتكي. واحلذاء: النعل. واحتذى: انتعل. وقال: كل احلذاء حيتذى 
ه. وىف احلديث: " معها حذاؤها ( * واحلذاء: ما َوطَئ عليه البعري من خفه والفرس من حافر 1احلاىف الوقع )

 ". وأحذيته نعاًل، إذا أعطيَته نعاًل. تقول منه: استحذيته فأحذاىن. وسقاؤها
_________ 

 ( قبله: ايليت ىل نعلني من جلد الضبع * وشركا من استها ال تنقطع1)
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هى القسمة من الغنيمة. وحذاء يته من الغنيمة، إذا أعطيَته منها. واالسم احلذاي على فعلى ابلضم، و وأحذ
ذاُه، أي صار حبِذائِِه. واْحَتذى مثاَله، أي اقتدى به. واحلَِذي ُة، على الشئ: إزاؤه. يقال: جلس حِبذائِِه. وحا

كسر. ويقال أيضاً: داري ِحْذَوة دارِِه، وُحْذَوة داره ابلضم، َفِعيَلٍة، مثل احلَُذايَّ من الغنيمة، وكذلك احلذوة ابل
 ت طواًل.ة داره، أي ِحذاء داره. واحِلْذيَُة ابلكسر: القطعة من اللحم ُقِطعَ وِحذَ 

يقال: إين ِ أَلِجُد هلذا الطعام َحْرَوًة وَحراَوًة، أي حرارًة، وذلك من حرافة كل شئ يؤكل. واحلَراُة:  ]حرا[
نََّك حَبراَي وَحرايت. ويقال: ال َتُطْر لَعْقَوُة، والناحيُة. وكذلك احلَرا مقصوٌر. يقال: اذهْب فال َأرَيَـ الساحُة، وا

. يقال: نزلت حبراه وَعراُة. واحلَراُة أيضاً: الَصوُت واجلَلبُة، وصوُت التهاب النار َحراان، أي ال تقرب حمولنا
 وحفيف الشجر.
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هذا األمر حَمْراٌة واحلَرى أيضاً: موضع بَيض النعامة. وحيد ث الرجُل الرجَل فيقول: ابحلَرى أن يكون كذا. و 
أْحِر به، مثل: َأْحِج به. ويقال: هو َحر ى أن يفعل لذلك، أي َمْقَمَنٌة، مثل حمجاٍة. وما َأْحراُه، مثل ما َأْحجاُه. و 

َنَك نـَْقَرًة * وأنت َحًرى ابلفتح ، أي خليٌق وجديٌر. وال يثىن وال جيمع. وأنشد الكسائي: وهن حرى أن ال يُِثبـْ
وإذا قلت هو حر بكسر الراء، وحرى على فعيل، ثنيت ومجعت فقلت: مها حراين وهم ابلنار حني تثيب 

اشتق التحرى يف االشياء وحنوها، أنتم أحراء مجع حر. ومنه حريون وأحرايء، وهى حرية وهن حرايت وحرااي، و 
المر، أي وهو طلب ما هو َأْحرى ابالستعمال يف غالب الظن، كما اشتق التقمن من القمن. وفالن يتحرى ا
مدوا. عن يتوخ اه ويقِصده. وحَتَرَّى فالٌن ابملكان، أي مَتَكََّث وقوله تعاىل: )فأولئك حَتَرَّوا َرَشدا( أي توخَّوا وع

 د المرئ القيس:أىب عبيدة. وأنش
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ا حَيْري القمُر. دمية هطالء فيها وطٌف * طََبُق األرِض حترَّى وتدر وحرى الشئ حراي، إذا نقَص. يقال: حَيْري كم
أخبث ما يكون منها. يقال: رماه هللا وَأْحراُه الزماُن. واحلاريَُة: األفعى اليت نـََقص جسُمها من الِكرَب، وذلك 



( : ألسنا أكرم الثقلني طرا * وأعظمهم 1يٍَة. وحراء ابلكسر واملد: جبل مبكة، يذكر ويؤنث. وقال )أبفعى حارِ 
 النه ذهب به إىل البلدة الىت هو هبا.( فلم يصرفه 2ببطن حراء انرا )

وُه وحيزيه، حزا الشئ حيزيه وحيزوه، إذا قد ر وَخَرَص. يقال: َحَزْيُت الَنْخَل. وَحزا السراُب الشخَص حَيْز  ]حزا[
 إذا رفعه.

_________ 
 ( جرير.1)
 ( أنشده سيبويه: ستعلم أينا خريا قدميا * وأعظمنا ببطن حراء انرا2)
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واحلازى: الذى ينظُر يف األعضاء ويف خيالِن الوجه يتكهن. وحزوى ابلضم: اسم عجمة من عجم )*( 
الدهناء، وهى رملة هلا مجهور عظيم تعلو تلك اجلماهري. قال ذو الرمة: نبت عيناك طلل حبزوى * عفته الريح 

ترود أبعطاف الرمال احلرائر  امتنح القطارا والنسبة إليها حزاوى. قال ذو الرمة: حزاوية أو عوهج معقلية *و 
(1) 

، على َفعوٍل: طعاٌم معروٌف، وكذلك  ]خسا[ حسوت املرق حسوا. ويوم َكَحْسِو الطري، أي قصرٌي. واحَلُسوُّ
 ضا: رجل حسو، للكثري احلسو.احَلساُء ابلفتح واملد. تقول: شربت حساء وحسوا. ويقال أي

_________ 
برى: " حزاوية " ابخلفض، وكذلك ما بعده الن قبله: كأن عرى املرجان  ( يف اللسان: " احلزاور ". قال ابن1)

 لقت * على أم خشف من ظباء املشاقرمنها تع
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وقال أبو ذبيان بن الرعبل: إن أبغض الشيوخ إىل احلسو الفسو، االقلح االملح. وقد حسوت حسوة واحدة. 
ُتُه املرق َفَحساُه واْحَتساُه مبعىن. وحتساه يف  ر ة واحدة.ويف اإلانء ُحْسَوٌة ابلضم، أي َقدر ما حُيْسى م وَأْحَسيـْ

( 1مهلة. وكان يقول اليب جدعان: حاسى الذهب، النه كان له إانء من ذهب حيسو منه. واحلسى ابلكسر )
تساء. ما تـََنشَُّفه األرُض من الرمل، فإذا صار إىل صالبٍة أمسَكْته فتحِفر عنه الرمَل فتستخرجه. وهو االح

( : إذا بلغتين ومحلت رحلى * مسرية أربع 2احلسى االحساء، وهى الكرار. واحلساء: موضع. وقال ) ومجع



بعد احلساء وحسيت اخلرب ابلكسر، مثل حسست. قال أبو زبيد يصف أسدًا: ِسوى أن  الِعتاَق من املطااي * 
 َحسنَي به فـَُهنَّ إليه شوُس وَأْحَسْيُت اخلرب مثله.

_________ 
 واحلسى ابلفتح والكسر. ( احلسى1)
 ( عبد هللا بن رواحة االنصاري.2)
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)*( 
حشوت الوسادة وغريها حشوا. واحلائض حتتشى ابلكرسف لتحبس الدم. واحلشا: ما اضطمت عليه  ]حشا[

 ( :1الضلوع، واجلمع أحشاء. وقول الشاعر )
والضم: أمعاؤه. وفالن  . وحشوة البطن وحشوته، ابلكسر( * يعىن الناحية2ط املباين )أبى احلشا أمسى اخللي

من حشوة بىن فالن ابلكسر، أي من رذاهلم. واحلاشية: واحدة حواشى الثوب، وهى جوانبه. وعيش رقيق 
ت: احلواشى، أي رغد. واحلشو واحلاشية: صغار االبل ال كبار فيها، وكذلك من الناس. قال ابن السكي

 ن رائدا فانتهى إىل أرض قد شبعت حاشيتاها.ن اللبون. يقال: أرسل بنو فالاحلاشيتان: ابن املخاض واب
_________ 

 ( هو املعطل اهلذىل.1)
 ( صدره:2)

 يقول الذى أمسى إىل احلزن أهله:
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 واحلشية: واحدة احلشااي. واحملشى: العظامة تعظم هبا املرأة الرسحاء عجيزهتا. وقال:
احملاشى: أكسية خشنة، واحدهتا حمشاة. وقول النابغة: امجع حِماَشَك قال االصمعي: مجا غنيات عن احملاشى * 

( . واحلشى: الربو. وقد حشى ابلكسر فهو رجل 1اي يزيُد فإنَّين * َأْعَدْدُت يربوعا لكم ومتيما هو من احلشو )
ى: " حشى قطيع ويرو حش وحشيان أيصا. قال الشماخ: تالعبين إذا ما شئُت َخْوٌد * على األمْناِط ذات 

خود " على أن جيعل من نعت هبكنة يف قوله: ولو أىن أشاء كننت نفسي * إىل بيضاء هبكنة مشوع أي ذات 



 نفس منقطع من مسنها. و " قطيع " نعت حلشى.
_________ 

 ( قال ابن برى: " قوله يف احملاشى إنه من احلشو غلط قبيح، وإمنا هو من احملش وهو احلرق ".1)

(6/2314) 

 

)*( قال ابن السكيت: يقال: أرنٌب حَمِْشيَُّة الكالِب، أي تعدو الكالُب خلَفها حىت تنبهر الكالب. قال 
 األصمعي: احَلشيُّ، على فعيل: اليابس. وأنشد للعجاج:

( * يروى ابحلاء واخلاء مجيعا. وبقال حاشاك وحاشى لك، واملعىن واحد. ويقال: 1دب الناعم واحلشى )واهل
( اباللف. وحاشا: 2هلل، أي معاذ هللا. وقرئ: )حاش هلل( بال ألف اتباعا للكتاب، وإال فاالصل حاشا )حاشى 

ْلَتها فعاًل نصبَت هبا فقلت ضربتهم جاشا يستثىن هبا، وقد تكون حرفاً جارًَّا، وقد تكون فعاًل. فإْن جع كلمة
إال حرف جر الهنا لو كانت فعال جلاز أن زيدا، وإن جعلتها حرفا خفضت هبا. وقال سيبويه: حاشا ال تكون 
 القوم ما حاشا زيدا دل أهنا ليست بفعل.تكون صلة ملا. كما جيوز ذلك يف خال، فلما امتنع أن يقال جاءين 

_________ 
 ( متامه:1)
 هو إذا ما اجتافه جوىفف
 ( رمست يف املطبوعة " حاشى " ابلياء، يف كل موضع وردت فيه هنا.2)

(6/2314) 

 

املربد: حاشا قد تكون فعال. واستدل بقول النابغة: وال أرى فاعال يف الناس يشبهه * وما أحاشى من  الوق
لزيد، فحرف اجلر ال جيوز أن يدخل على حرف االقوام من أحد فتصرفه يدل على أنه فعل، والنه يقال حاشا 

 ء واالفعال دون احلروف.اجلر، الن احلذف يدخلها كقوهلم: حاش لزيد، واحلذف إمنا يقع يف االمسا
احلصاة: واحدة احلصى، وجتمع على َحَصيات، مثل بقرٍة وبقراٍت. وَحصاُة امِلسك: قطعٌة ُصلبٌة توجد  ]حصا[

. قال كعب بن سعٍد الَغَنوي  )يف فأرة املسك. وفالن ذو َحصا ( : وَأْعَلُم علماً ليس 1ٍة، أي ذو عقٍل وُلبٍ 
املرء فهو َذليُل وأنَّ لساَن املرِء ما مل تكْن له * َحصاٌة على َعوراتِِه َلَدليُل وأرٌض  ابلظن  أنَّه * إذا ذ لَّ َمْوىل

 ى.حَمْصاٌة: ذاُت حص



_________ 
 لك الصغاىن يف التكملة.( ونسبه االزهرى إىل طرفة، وكذ1)

(6/2315) 

 

ى يفض ل عامرًا على )*( وأحصيت الشئ: عددته. وقوهلم: حنن أكثر منهم َحصًى، أي عددًا. قال األعش
( : َأاَل ختاف هللا إذ 1حصى * وإمنا العزة للكاثر واحلصو: املنع. قال الشاعر ) علقمة: ولسَت ابألكثر منهم

 َحَصْوَتين * حقى بال ذنب وإذ عنيتىن
حمضأ على  َحَضْوُت النار، أي َسعَّْرهُتا. واحمْلضاُء، على ِمْفعاٍل: عوٌد حترِ ك به النار. فإذا مهزت فهو ]حضا[
 مفعل.

َحِظَيِت املرأُة عند زوجها حظوة وحظوة، ابلكسر والضم، وحظة أيضا. وأنشد ابن السكيت البنة  ]حظا[
( 3( تعليق قد وجب املهر إذ غاب احلوق )2احلمارس: هل هي إال حظة أو تطليق * أو صلف أو بني ذاك )

* 
_________ 

 ( بشري الفريرى.1)
 اك تعليق.( يف اللسان: " من دون ذ2)
 ن ال حتظى املرأة عند زوجها. واحلوق: ما أشرف من آطار الكمرة.( الصلف: أ3)

(6/2315) 

 

وهى حظيىت وإحدى حظاايى. وىف املثل: " إال حظية فال ألية " يقول: إن أخطأتك احلظوة فيما تطلب فال 
عند زوجها. ورجل حظى، إذا  أتل أن تتودد إىل الناس لعلك أن تدرك بعض ما تريد. وأصله يف املرأة تصلف

حظيته على فالن، أي فضَّْلُتُه عليه. واحلَْظَوُة كان ذا ُحْظَوٍة ومنزلٍة. وقد َحظَي عند األمري واْحَتظى به مبعىن. وأ
ابلفتح: سهٌم صغرٌي َقْدُر ذراٍع. وإذا مل يكن فيه نصٌل فهو ُحظَيٌَّة ابلتصغري. ويف املثل: " إحدى ُحظَيَّاِت لقمان 

احلَْظَوِة وهو لُقمان بن عاد. وحظياته: سهامه ومراميه، يضرب ملن عرف ابلَشرارة مث جاءت منه َهَنٌة. ومجُع  "،
 َحَظواٌت وِحظاٌء ابملد. قال ابن السكيت: يقال: حنظى به، لغة يف قولك غنظى به، إدا ندد به وأمسعه مكروه.

حَيْفى َحفاًء، وهو أن َيِة واحِلفايَِة واحِلفاِء ابملد. وقد َحِفَي قال الكسائي: رجٌل حاٍف بني  احِلْفَوِة واحِلفْ  ]حفا[



مَّا الذي َحِفَي من كثرة املْشي، أي َرقَّْت قدمه أو حافره، فإنه َحٍف بني  احلَفى ميشي بال ُخف وال نعٍل، فأ
 مقصوٌر. وَأْحفاُه غريه.

(6/2316) 

 

. تقول منه: َحفاَوٌة "والعنايِة يف أمره. ويف املثل: " َمْأرُبٌَة ال  واحلَفاَوُة ابلفتح: املبالغة يف السؤال عن الرجل
َحِفيُت به ابلكسر َحفاَوًة وحَتَفَّيُت به، أي ابلغُت يف إكرامه وإلطافه. وَحفَي الفرُس: اْنَسَحَج حافره. وَأْحَفى 

املستقصى يف السؤال. قال  الرجُل، أي حفيت دابته. واحلفى: العامل الذى يتعلم شئ ابستقصاء. واحلفى أيضا:
: َحَفْوُت الرجَل من األعشى: فإْن تسأيل عىن فيارب سائ ل * َحِفيٍ  عن األعشى به حيث َأْصَعدا قال األصمعي 

كلِ  خري. َأْحفوُه َحْفوًا، إذا منْعَته من كلِ  خري. وَحفيُت إليه ابلوصي ة، أي ابلغُت. حكاه أبو عبيد. واإلحفاء: 
واننا االراقم يغلو * َن علينا يف كالم واملنازعُة. ومنه قول احلارث بن حلِ زة اليشكرى: أن إخاالستقصاُء يف ال

ِقيِلِهْم إْحفاُء وَأْحفى شاربَه، أي استقصى يف أخذه وألزق جزه. وىف احلديث أنه عليه السالم " أمر أن حتفى 
  الكالم.الشوارب وتعفى اللحى ". أبو زيد: حافيت الرجل: ما ريته وانزعته يف

(6/2316) 

 

. وَحْقُو السهم: ُمْسَتَدقُُّه من مؤخ ره مما يلي  ]حقا[ احلَْقَوُة: وجع البطن. تقول منه ُحِقَي الرجل فهو حَمُْقوٌّ
الريش. واحلَقُو: اإلزار، وثالثة أحق، وأصله أحقو على أفعل فحذف، النه ليس يف االمساء اسم آخره حرف 

لضمة الكسرة فار آخره ايء مكسورا ما قبلها، اس إىل ذلك رفض، فأبدلت من اعلة وقبله ضمة، فإذا أدى قي
فإذا صار كذلك كان مبنزلة القاضى والغازي يف سقوط الياء ال جتماع الساكنني. والكثري حقى، وهو فعول، 

 قلبت الواو االوىل ايء لتدغم يف الىت بعدها. واحلقو أيضا: اخلصر ومشد االزار.
ُتُه، إذا فعلَت مثل كايًَة، وَحَكوْ نه الكالم حِ َحَكْيُت ع ]حكى[ ت لغٌة َحكاها أبو عبيدة. وَحَكْيُت ِفْعَلُه وحاَكيـْ

فعله وهيئته. واحملا كاة: املشاهبة. يقال: فالن حَيْكي الشمَس ُحْسناً وحُياكيها، مبعىًن. وَأْحَكْيُت الُعْقَدَة: لغٌة يف 
 قال عدى بن زيد: َأْحَكْأهُتا، إذا قو يَتها وَشَدْدهَتا.

(6/2317) 

 



أجل أنَّ هللا قد َفضََّلُكْم * فوق من َأْحكى ِبُصْلٍب وإزاْر ويروى: " فوق من َأْحكَأ ُصْلباً إبزاْر ". ويروى: " 
 فوق ما أحكى " أي فوق ما أقول، من احلكاية.

. يقال: حال الشئ حيلو حالوة. واحلوىل مثله. وق ]حال[ لما د عداه محيد ابن ثور بقوله: فاحلُْلُو: نقيُض املُرِ 
أتى عامان بعد انفصاله * عن الضرع واحلوىل دمااث يرودها ومل جيئ افعو عل متعداي إال هذا احلرف وحرف 

ُتُه،  آخر، وهو اعروريت الفرس. وأحليت الشئ: جعلته حلوا. يقال: ما َأَمرَّ وما أْحلى، إذا مل يقل شيئاً. وَأْحَليـْ
ُتهُ إذا وجدَته ُحْلواً  ُتُه، أي طايـَبـْ : فإين إذا حوليت حلو مذاقيت * ومر إذا ما راَم ذو . وحالَيـْ . قال املر ار الفقعسي 

( 1إْحَنٍة َهْضمي واحلُْلوى: نقيض املُرَّى. يقال: خذ احللوى واعطه املرى. قالت امرأٌة يف بناهتا: " صغراهن  )
 مراُهنَّ ".

_________ 
 راها ".( يف املخطوطات: " صغراها م1)
 (6 -صحاح  - 292)

(6/2317) 

 

 وحَتاَلِت املرأُة، إذا أظهرْت حالوًة وعجبا. قال أبو ذؤيب:
( * وحلوت فالان على كذا مااًل، فأان َأْحلوُه َحْلوًا وُحْلوااًن، إذا وهبَت له شيئاً 1أذا ما حتاىل مثلها ال أطورها )

: َأال رَُجٌل َأْحلوُه رَحلي وانقيت * يـُبَـل ُغ عىن الشعر إذ على شئ يفعله لك غري االجرة. قال علقمة بن َعَبدة
مات قائله أي أال ههنا رجل. ويروى: " أال رجل " ابخلفض، على أتويل: أما من رجل. وىف احلديث: " هنى 

ه. قالت ( ". واحلُْلواُن أيضاً: أن أيخذ الرجُل من َمهر ابنته لنفسه. وكانت العرب تـَُعريَُّ ب2عن حلوان الكاهن )
 امرأة:

ال أْيُخُذ احلُْلواَن من بَناتِنا * وحلوان: اسم بلد. واحللى: حلى املرأة، ومجعه حلى، مثل ثدى وثدى، وهو 
 فعول، وقد تكسر احلاء ملكان الياء مثل عصى. وقرئ: )من حليهم عجال جسدا( ابلضم والكسر.

_________ 
 ( صدره:1)

 فشأنكها إىن أمني وإنين
 طى على الكهانة. خمتار.( وهى ما يع2)

(6/2318) 



 

)*( وحلية السيف مجعها حلى، مثل حلية وحلى، ورمبا ضم. وحلية الرجل: صفته. وحلية، ابلفتح: مأسدة 
بناحية اليمن. قال املعطل اهلذىل يصف أسدا: كأهنم خيشون منك مدراب * حبلية مشبوح الذراعني مهزعا واحللى 

، وا َأْحِلَيٌة. وَحَلْيُت املرأة َأْحِلَيها َحْلياً وَحَلْوهُتا، إذا جعلَت هلا ُحِليَّاً. ويقال:  معجلعلى فعيل: يبيُس الَنصيِ 
َحِلَي فالٌن ِبَعْيين ابلكسر ويف عيين، وبصدري ويف صدري، حَيْلى َحالَوًة، إذا أعجَبك. قال الراجز: إنَّ سراجاً 

ْه وهذا من املقلوب، واملعىن: حَيْلى ابلعني. وكذلك َحال فالٌن بعيين رُ هَ لَكِرمٌي َمْفَخُرة * حَتْلى به العنُي إذا ما جتَْ 
ويف عيين حَيُْلو َحالَوًة. قال األصمعي : حِلَي يف عيين ابلكسر، وَحال يف فمي ابلفتح. ويقال أيضاً: َحِلَيِت 

تُ  ، فهي َحِليٌَّة وحالَِيٌة ونسوٌة َحواٍل. وَحلَّيـْ  ِلَيًة، ومنه سيٌف حملى.حتَْ  هااملرأُة، أي صارت ذاَت ُحليٍ 

(6/2318) 

 

وحليت الرجل حتلية أيضا، أي وصفت حليته. وحليت الشئ يف عني صاحبه. وحليت الطعام: جعلته حلوا. 
ورمبا قالوا حالت السويق، مهزوا ما ليس مبهموز. واستحاله من احلالوة، كما يقال استجاده من اجلودة. 

: مل حَيَْل منه بطاِئٍل، أي مل يستفد منه كبري فائدة. وال يتكلَُّم به إال  مع وهلموحتلى ابحللى، أي تزيََّن به. وق
اجَلْحِد. واحللوا: الىت تؤكل، مُتَدُّ وتقصر. قال الكميت: من رَْيِب َدْهٍر أرى َحواِدثَُه * تـَْعتَـزُّ َحْلواءها َشدائُدها 

ابلضم، أي على وسط القفا، وكذلك على  لقفاواحلالوى، على فعاىل ابلضم: نبت. ووقع فالن على حالوة ا
 ُحالوى القفا وَحالواِء القفا، إذا فتْحَت مدْدَت، وإذا ضممت قصرت.

ُتُه مِحايٌَة، إذا دفعت عنه. وهذا شئ محى، على فعل، أي حمظور ال يقرب. ]محى[  مَحَيـْ

(6/2319) 

 

ورسوله ". ومسع الكسائي تثنية احلمى محوان،  وأمحيت املكان: جعلُته مِحًى. ويف احلديث: " ال مِحى إال  هلل
ومحاة املرأة: أمُّ  ن. وقيل لعاصم بن اثبت االنصاري " محى الدبر " على فعيل مبعىن مفعول.قال: والوجه محيا

زوجها، ال لغَة فيها غري هذه. وكل شئ من قبل الزوج مثل االب واالخ فهم اأَلمْحاُء، واحدهم مَحَا. وفيه أربع 
اً مثل َقفاً، ومَحو مثل أبو، وَحٌم مثل أٍب، وَحْمٌء ساكنة امليم مهموزة، عن الفراء. وأنشد: قلُت لغات: محَ 

فإىن محؤها وجارها ويروى: " محها " برتك اهلمز. وكل شئ من قبل املرأة فهم لبَـوَّاٍب لديه دارها * تئذن 
أمحاء، مثل آابء. وقد ذكران يف االخ  االختان. والصهر جيمع هذا كله. وأصل حم محو ابلتحريك، الن مجعه



هي ما أن محو من االمساء الىت ال تكون موحدة إال مضافة، وقد جاء يف الشعر مفردا. قال رجل من ثقيف: 
 (1كنىت وتز * عم أىن هلا محو )

_________ 
 ( قبله: أيها اجلرية اسلموا * وقفواىل تكلموا خرجت مزنة من البحر راي جتمجم1)

(6/2319) 

 

واحلماة: عضلة الساق. قال االصمعي: وىف ساق الفرس مَحااتِن، ومها اللحمتان اللتان يف ُعْرِض الساق تـَُرايِن 
طال ُمكثه عندهم. ومنه قوله  كالَعَصبَـَتنْيِ من ظاِهٍر وابطٍن. واجلمع مَحَواٌت. واحلامي: الفحُل من اإلبل الذي

ه وبٌر وال : إذا َلِقَح َوَلُد وَلَدِه فقد مَحَى ظهَره، فال يـُرَْكُب وال جُيَزُّ لتعاىل: )وال َوصيَلٍة وال حاٍم( . قال الفراء
ُبِك ومِشاله. وفالن حامي احلقيقة، مثل حامي الِذمار، و  اجلمع مُحاٌة مُيَْنُع من مرعى. واحلاِمَيتاِن: ما عن ميني الُسنـْ

 ِولَيُه. قال العجاج: وحاِمَيٌة. وفالن حامي احلَُميَّا، أي حَيْمي َحْوزََتُه وما
،  حامي احلَُميَّا َمِرُس الَضريِر * ومُحَُة العقرب: مَسَُّها وَضرَُّها، وأصله مُحٌَو أو مُحٌَي، واهلاء عوض. وأما مُحَُّة احلَرِ 

َضِمناً  لكأس: أول سورهتا. ومحوة االمل: َسورَته. وينشد: ما ِخْلُتين زِْلُت بعدكموهي ُمعَظمه، فبالتشديد. ومُحَيَّا ا
َة األملَِ ومَحَْيُت املريَض الطعاَم مِحْيَ   ًة ومحوة.* أشكو إليكم مُحُوَّ
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واحتميت من الطعام احتماء. وأما قول الشاعر: وقالوا اي الشجع يوم هيج * ووسط الدار ضراب واحتمااي فإمنا 
يَّةً  ، إذا أَنِْفَت منه وداَخَلك ابلتشديد وحَمِْمَيةً  أخرجه على االصل، وهى لغة لبعض العرب. ومَحَْيُت عن كذا محَِ

عاٌر وأنَفٌة أن تفعله. يقال: فالٌن أمْحى أَْنفاً وَأْمَنَع ِذمارًا من فالن. وحاَمْيُت عنه حُماماًة ومِحاًء. يقال: الَضُروُس 
 م َفَشَوْوا هلْم * منحُتامي عن ولدها. وحاَمْيُت على ضيفي، إذا احتفلَت له. قال الشاعر: حاَمْوا على أضيافه

حلم منقية ومن أكباد ومحى النهاُر ابلكسر، ومِحَي التَـنُّوُر، مَحْياً فيهما، أي اشتد  َحرُُّه. وحكى الكسائي: اشتد 
مَحُْي الشمس ومَحْوها مبعىًن. ومَحيُت عليه ابلكسر: غضبُت. واألموي  َيهِمزه. ويقال: مِحاٌء لك ابملد ، يف معىن 

 النار فهو حممى، وال يقال محيته.مْحَْيُت احلديَد يف ِفداٌء لك. وأَ 
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 وحتاماه الناس، أي توقوه واجتنبوه.
َوهِتا 1احلنوة ابلفتح: نبت طيب الريح، وقال يصف روضة ) ]حنا[ ( : وكأنَّ أمناَط املدائِن حوهلا * من نـَْوِر َحنـْ

ُو ابلكسر: واحد َأحْ  ُو كل شئ أيضا: اعوجاجه ; ومنه حنو اجلبل. رِج والقَ ناِء السومن َجْرجارِها واحلِنـْ تِب. وِحنـْ
واحلنو أيضا: اسم موضع. واحلنو: واحد االحناء، وهى اجلوانب، مثل االعناء. وقوهلم: ازجر أحناء طريك، أي 

َاء طريك واْعَلَمْن * ْر أْحن اْزَدجِ نواحَيه مييناً ومِشااًل، وأماماً وَخْلفاً. َويراد ابلطري اخِلفَّة والطَيش. قال لبيد: فقلتُ 
أبن ك إْن َقدَّْمَت رِْجَلَك عاِثُر واحلَِنيَُّة: القوُس. واحلىن: القسى. واحلناء مذكور يف ابب اهلمز. وحنيت ظهرى، 

 وحنيت العود: عطفته. وحنوت لغة، وأنشد الكسائي:
_________ 

 ( النمر بن تولب.1)
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: فجمع بني اللغتني. يقول: يدقه برأسه من النعاس. دق الوليد جوزه اهلنداي قال )*( يدق حنو القتب احملنيا *
، أي يف ظهرها احديداٌب. وفالن َأْحىَن الناِس ضلوعاً عليك، أي ورجل َأْحىَن الظهر، واملرأة َحْنياُء وَحْنواءُ 

لدها ومل تتزو ْج بعد أبيهم. وقد أشفُقهم عليك. وَحنَـْوُت عليه، أي عَطفُت. وامرأٌة حانَِيٌة، إذا أقامت على و 
ناٌء، وكذلك البقَرة َحَنْت عليهم حَتْنو ُحنُـوًَّا. وَحَنِت النعجة حَتُْنو، إذا اشتهت الَفحل، فهي حاٍن وهبا حِ 

ا عند العرب نعجٌة. وحَتَىنَّ عليه، أي تعطَّف، مثل حَتَنََّن. قال الشاعر: حَتَىنَّ عليَك النَـْفُس من  الوحشيَّة، ألهن 
الِعِج اهلَوى * وكيف حَتَنِ يها وأنَت هتينها واحنىن الشئ، أي انعطف. واملَحاين: َمعاطف األودية، الواحدة حَمِْنَيٌة 

 يف.ابلتخف
 احلَِويَُّة: ِكساٌء حمشوٌّ يُدار حول َسنام البعري، وهي الَسِويَّة. قال عمري بن وهب اجلمحى ]حوا[
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" رأيت احلوااي عليها املنااي ". واحلَِويَُّة ال تكون إال   لنيب صلى هللا عليه وسلم:يوم بدر، حني حزر أصحاب ا
( : 1ال، والَسِويَُّة قد تكون لغريها. وَحِويَُّة البطن وحاِويَُة البطن وحاِوايُء البطن، كله مبعىن. قال الشاعر )للِجم

 قال آخر:كأن نقيق احلب يف حاوايئه * نقيق االفاعى أو نقيق العقارب و 



( ، على 2وايء حواو )وملح الوسيقة يف احلاوية * يعىن اللنب. ومجع احلوية حوااي، وهى االمعاء. ومجع احلا
ُة:  فواعل وكذلك مجع احلاوية. واحلواء: مجاعة بيوت من الناس جُمتِمعة، واجلمع اأَلحويُة، وهي من الوبر. واحلُوَّ

ُة مُحَْرٌة تضرب إىل السواد. يقال: قد اْحَووى لوٌن خيالط الُكْمَتة، مثل صدأ احلديد. وق ال األصمعي: احلُوَّ
 : وبعض العرب يقول احواوى حيواوى احويواء. وحكى االصمعي احووىالفرس حيووى احوواء. قال

_________ 
 ( جرير.1)
 ( يف املخطوطات: حواوى على فواعل.2)
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رس. العرب يقول حوى حيوى حوة، حكاه يف كتاب الف )*( حيووى احوواء، على وزن ارعوى. قال: وبعض
رجٌل َأْحوى وامرأٌة حواء، وقد حويت. واحلوة: موضع ببالد كلب. قال ابن الرقاع:  واحلوة: مسرة الشفة. يقال

( نبتا وحجراان * وحواه حيويه َحيَّاً، أي مجعه. واْحَتواُه مثله. 1أو ظبية من ظباء احلوة انتقلت * مذانبا فجرت )
حَتَوَِّت احليُة. وبعرٌي أْحوى، إذا خالط واحتوى على الشئ، أي أملأ عليه. وحَتَوَّى، أي جَتَمََّع واستدار. يقال: 

ُخْضَرَتُه سواٌد وصفرٌة. وتصغري َأْحوى ُأَحْيٍو، يف لغة من قال أسيود. واختلفوا يف لغة من أدغم، قال عيسى ابن 
 عمر: أحىي فصرف. قال سيبويه: أخطأ هو،

_________ 
مجع حاجر، مثل حائر وحوران، وهو مثل ( قال ابن برى: الذى يف شعر ابن الرقاع " فجرت ". واحلجران: 1)

 الغدير ميسك املاء.
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ولو جاز هذا لصرف أصم الته أخف من أحوى ولقالوا أصيم فصرفوا. وقال أبو عمرو بن العالء: أحى كما 
لت يف عطاء عطى. وقال يونس: أحى. قال سيبويه: هذا هو از هذا لقيه: ولو جقالوا أحيو. قال سيبو 

القياس، والصواب. وتقول يف تصغري حيىي: حيىي اي هذا، الن كل اسم اجتمع فيه ثالث ايءات أوهلن ايء 
ية، التصغري فإنك حتذف منهن واحدة، فإن مل يكن أوهلن ايء التصغري أثبتهن ثالثهن. تقول يف تصغري حية حي

: أيوب أيييب أبربع ايءات، واحتملت ذلك الهنا يف وسط االسم، ولو كان طرفا مل جتمع يف تصغري وتقول



 بينهن. واحلواء، مثال املكاء: نبت يشبه لون الذئب، الواحدة حواءة. عن االصمعي.
اجلمع احملاىي. وممايت. و حَمَْياي احلَياة: ضد املوت واحلَيُّ: ضدُّ املي ت. واملَْحيا َمْفَعٌل من احلياة. تقول:  ]حيا[

 وزعموا أن احلى ابلكسر: مجع احلَياِة. قال العجاج:
 ( *1وقد ترى إذا احلياة حى )

_________ 
 ( يف اللسان: كأهنا إذا احلياة حى * وإذ زمان الناس دغفلى1)
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م أكثَر ألنَّ احلركة الزمه، فإذا مل تكن )*( واحلى: واحد َأْحياِء العرب. وَأْحياُه هللا َفَحيَي وَحيَّ أيضاً، واإلدغا
احلركة الزمٌة مل ُتدَغم كقوله تعاىل: )أليَس ذلك بقادٍر على أن حُيْيَي املوتى( ويقرأ: )حَيْيا من َحِيَي عن بي نة( . 

هبت وقال أبو زيد: َحِييُت منه َأْحيا: اْسَتْحيَـْيُت. وتقول يف اجلمع: حَيوا، كما يقال َخشوا. قال سيبويه: ذ
الياء اللتقاء الساكنني، الن الواو ساكنة وحركة الياء قد زالت كما زالت يف ضربوا إىل الضم، ومل حترك الياء 

( : وُكنَّا َحِسْبناُهْم َفواِرَس 1ابلضم لثقله عليها، فحذفت وضمت الياء الباقية الجل الواو. قال الشاعر )
قال بعضهم: َحيُّوا ابلتشديد، تركه على ما كان عليه لالدغام. َكْهَمٍس * حيوا بعدما ماتوا من الدهر أْعُصرا و 

( : َعيُّوا أبمرهم كما * َعيَّْت ببيضتها احلمامة قال أبو عمرو: أجيا القوم، إذا حسنت حال 2قال ابن مفرغ )
 مواشيهم. فإن أردَت أنفسهم قلت: َحُيوا.

_________ 
 ( أبو حزابة الوليد بن حنيفة.1)
 عبيد بن االبرص. ( يف اللسان:2)
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د. وأحيا القوم، أي صاروا يف احلَيا، وهو وُأْحَيِت الناقُة، إذا َحِيَي ولُدها، فهي حُمٍْي وحُمِْيَيٌة، ال يكاد هلا ول
ُتها، أي وجدهتا ِخصبًة. واْسَتْحياُه واْسَتْحيا منه مبعىًن، من احلَياِء. ويقال  اخِلْصُب. وقد أتيت األرض فَأْحيَـيـْ

استحيت بياء واحدة، وأصله استحييت مثل استعييت، فأعلوا الياء االوىل وألقوا حركتها على احلاء فقالوا: 
ت كما قالوا استعيت، استثقاال ملا دخلت عليها الزوائد. قال سيبويه: حذفت اللتقاء الساكنني الن استحي



يف كالمهم. وقال أبو عثمان املازىن: مل حتذف الياء االوىل تقلب ألفا لتحركها. قال: وإمنا فعلوا ذلك حيث كثر 
ى، ولقالوا يستحى كما قالوا يستبيع. وقال اللتقاء الساكنني، الهنا لو حذفت لذلك لردوها إذا قالوا هو يستح

أبو احلسن األخفش: اْسَتحى بياء واحدة لغة متيم، وبياءين لغة أهل احلجاز، وهو األصل، الن ما كان موضع 
يعلوا عينه، أال ترى أهنم قالوا أحييت وحويت. ويقولون: قلت وبعت، فيعلون العني ملا مل تعتل المه معتال مل 

 وا الياء لكثرة استعماهلم هلذه الكلمة، كما قالوا ال أدر يف ال أدرى.الالم، وإمنا حذف
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يضرب مثاًل( أي ال يستبقي. واحلَيَُّة ن وقوله تعاىل: )وَيْسَتحيوَن نساءكم( وقوله تعاىل: )إنَّ هللا ال َيْسَتْحيي أ
من جنٍس، كَبط ٍة ودجاجٍة، على أنَّه قد ُروي عن العرب:  ا دخلْته اهلاء ألن ه واحد ٌ تكون للذََكر واألنثى، وإمن 

َكُر احلَيَّاِت. ذَ  رأيت َحيَّا على َحيٍَّة، أي ذكرًا على أنثى. وفالن َحيٌَّة ذََكٌر. والنسبة إىل َحيٍَّة َحيَّويٌّ. واحلَيُّوُت:
 وأنشد األصمعي:

( * واحلاوي: صاحب احلَي اِت، وهو فاعٌل. واحلَيا، مقصوٌر: املطر واخلصب، إذا ثنيت 1وأيكل احلَيََّة واحلَيَّوات )
واجلمع  ،قلت َحَيياِن، فتبنيِ  الياء، ألن احلركة غري الزمة. واحلَياُء ممدوٌد: االستحياُء. واحلَياُء أيضاً: رَِحُم الناقةِ 

 أحيية، عن االصمعي. واحليوان خالف املواتن. وأرض حمياة وحمواة أيضا، حكاه ابن السراج، أي ذات حيات.
_________ 

 ( بعده: ويدمق االغفال والتابوات * وخينق العجوز أو متوات1)
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وجه الفعل. واحمليا: على  وحيوة: اسم رجل، وإمنا مل يدغم كما أدغم هني وميت النه اسم مرجتل موضوع ال
ا ُأْدِغَمتْ  ألهنا  الوجه. والتحية: امللك. قال زَُهري بن جناٍب الكليب : وَلُكلُّ ما انَل الَفىَت قد نِْلُتُه إالَّ الَتِحيَّْه وإمنَّ

( أي على 1ْنِد )جبُ  تـَْفِعَلٌة واهلاء الزمٌة. قال عمرو بن معد يكرب: َأِسرُي به إىل النعمان حىت * أُنيَخ على حتَِيَِّتهِ 
ُمْلِكِه. ويقال: َحيَّاَك هللا، أي َملََّكَك هللا. والَتِحيَّاُت هلل، قال يعقوب: أي املُْلُك هلل والرجل حمىي واملرأة حميية. 
وكل اسم اجتمع فيه ثالث ايءات فينظر، فإن كان غري مبىن على فعل حذفت منه الالم حنو قولك عطى يف 

 وى أحى. وإن كان مبنياري أحتصغري عطاء، وىف تصغ
_________ 



( قال ابن برى: ويروى: " أسري هبا "، و: " أوم هبا ". وقبله: وكل مفاضة بيضاء زغف * وكل معاود 1)
 الغارات جلد
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َهُلمَّ وأقبل. وفتحت الياء )*( على فعل ثبتت حنو قولك حمىي من حيا حيىي. وقوهلم: َحيَّ على الصالة، معناه 
قيل ليت ولعل. والعرب تقول: حى على الثريد، وهو اسم لفعل االمر. وقد  لسكوهنا وسكون ما قبلها، كما

 ذكران )حيهل( يف ابب الالم. وحاحيت مكتوب يف آخر الكتاب.
 فصل اخلاء

ا من َخَبْأُت: إال  أنَّ  ]خبا[ ، وأصلها اهلمز، ألهنَّ ُء: واحد اأَلْخِبَيِة من  العرب تركت مهزها. واخلِبااخلابَِيُة: احُلبُّ
ر أو صوف، وال يكون من َشَعر، وهو على عمودين أو ثالثة، وما فوق ذلك فهو بيٌت. واْسَتْخبَـْينا اخلِباَء، وبَ 

ُتُه، إذا عِمْلَتُه. وكذلك التخيية. وخبت  النار ختبو ُخبُـو ًا، أي أي َنَصْبناُه ودَخْلنا فيه. وَأْخبَـْيُت اخلِباَء وخَتَبـَّيـْ
ُتها أان.طُفِ   َئْت. وَأْخبَـيـْ

 اخلِْثُي للبقر، واجلمع َأْخثاٌء مثل حلس وأحالس. ]خثى[
 (6 -صحاح  - 293)
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 قر خيثى خثيا.واخلَْثي ابلفتح: املصدر. تقول: َخَثى الب
 اخلجوجى: الرجل الطويل الرجلني، وهو فعوعل واالنثى خجوجاة. ]حجى[
ىًن. قال الراعي: حىتَّ َغَدْت يف ، مثل وخد ت وخودت، كله مبعخدت الناقة ختدى، أي أسرعت ]خدى[

وكان حقها االضافة، بياض الصبح طَيِ َبًة * رِيًح املباءة ختدى والثرى عمد وإمنا نصب ريح املباءة ملا نون طيبة. 
 فضارع قوهلم: هو ضارب زيدا.

ُذٌن َخْذواُء بي نة اخلَذي ويقال لالاتن خذا الشئ خيذو خذوا: اسرتخى. وَخِذَي ابلكسر مثله. يقال: اُ  ]خذا[
( يهجو قوما: رأيتكم بىن اخلذواء ملا * دان االضحى وصللت 1رتخية االذن. قال أبو الغول )اخلذواء، أي املس

 (2)اللحام 
_________ 



 ( الطهوى.1)
 ( بعده: توليتم بودكم وقلتم * لعك منك أقرب أو جذام2)
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بقلٌة. * واستخذيت: خضعت. وقد يهمز. وقيل العرايب يف جملس أىب زيد: : لي نٌة، وهي ويـََنمة َخْذواءُ )*( 
 كيف تقول استخذأت؟ ليتعرف منه اهلمز، فقال: العرب ال تستخذئ، ومهز.

 أنت ٍب * َعينِ  والَخزاُه خَيْزوُه َخْزوًا: ساسه وقهره. قال ذو اإلصبع: الِه ابُن َعمِ َك ال َأْفَضْلَت يف َحسَ  ]خزا[
ين  فَتْخزوين أي وال أنت ماِلُك أمري فتسوَسين. وخزَي ابلكسر خَيْزى ِخْزايً، أي َذلَّ وهان. وقال ابن َدايَّ

( قال 1السكيت: وقع يف بلي ٍة. وأخزاه هللا. قال لبيد: غري أن ال تكذبنها يف التقى * واخزها ابلرب هلل االجل )
ُتُه َأْخزِ الكسائي: خازاىن فالن َفخَ  َأْخزِيَُه. وَخزَي أيضاً خَيْزى َخزايًَة، أي استحياًء، فهو َخْزايُن.  يِه، وكرهُت أنَزيـْ

 وقوم خزااي، وامرأة خزايء. قال جرير
_________ 

 ( قبله: اكذب النفس إذا حدثتها * إن صدق النفس يزرى ابالمل1)
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 ن ضائع أبو عبيد: اخلزاء ابملد: نبت.( * وغري ابن ذى الكريين خزاي1وإن محى مل حيمه غري فرتنا )
يقال: َخساً أو زَكاً، أي فرٌد أو زوٌج. قال الكميت: َمكارُِم ال حُتْصى إذا حنن مل نقل * خسا أو زكا  ]خسا[

 فيما نعد خالهلا
َأْخشيِه الرجل خَيَْشى َخْشَيًة، أي خاف، فهو َخْشياُن واملرأة َخْشَياُء. وخاشاين فالن فَخَشيُتُه َخشَي  ]خشى[

شدُّ خوفاً. وقول ابلكسر، عن أيب عبيد، أي كنت أشد  َخْشَيًة منه. وهذا املكان َأْخَشى من ذاك، أي أ
لنيب حُمَمَِّد قالوا: معناه َعِلْمُت. وقوله تعاىل: الشاعر: ولقد َخشيُت أبنَّ َمن تِبَع اهلُدى * سَكَن اجلناَن مع ا

 رًا( . قال االخفش: معناه كرهنا.)َفَخشينا أن يُرِهَقهما طُغياانً وُكف
_________ 

 ( فرتنا: اسم تسمى به االماء.1)
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)*( وخشاه خَتْشيًة، أي خوََّفه. يقال: " َخشِ  ذؤالة ابحلبالة "، يعىن الذئب. قال االصمعي: اخلشى، على 
 فعيل، مثل اخلشى، وهو اليابس. قال الراجز:

من التمر. يقال: خشت النخلة ختشو، إذا ى: اخلشو: احلشف ( * االمو 1سم ذراريح رطاب وخشى )
 أحشفت.
اخُلْصيُة: واحدة اخُلصى، وكذلك اخلصية ابلكسر. قال أبو عبيدة: مسعت خصية ابلضم ومل أمسع  ]خصى[

( . وقال أبو عمرو: اخُلْصَيتاِن: البيضتان. 2خصية ابلكسر، ومسعت خصياه، ومل يقولوا خصى للواحد )
 لتان فيهما البيضتان. وينشدِن: اجللداتِن الواخُلْصَيتا

_________ 
( قبله: إن بىن االسود أخوال أىب * فإن عندي لو ركبت مسحلى واملسحل: العزم الصارم. يقال: قد ركب 1)

 فالن مسحله، إذا عزم على االمر وجد فيه.
خصى تيس الزمه * صغرية ك( قال ابن برى: قد جاء خصى للواحد يف قول الراجز: شر الدالء الولغة امل2)

 وارمه
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كأن خصييه من التدلدل * ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل أراد: فيه حنظلتان. االموى: اخلصية: البيضة. وقالت 
علقة واجلمع ُخصًى، فإذا ثن يت قلت امرأة من العرب: لست أابىل أن أكون حممقه * إذا رأيت خصية م

الفحل االلية إذا ثنيت قلت أليان ومل تلحقه التاء ; ومها اندران. وخصيت خصيان ومل تلحقه التاء، وكذلك 
( يهجو رجال: جزيز القفا 1ِخصاًء ممدوٌد، إذا سللَت ُخْصيَـْيِه. يقال: برئُت إليك من اخلصاء. قال بشر )

صاء وارم العفل معرب والرجل خصى، واجلمع خصيان وخصية. وموضع شعبان يربض حجرة * حديث اخل
 ع خمصى.القط

اخلُْطَوُة ابلضم: ما بني القدمني، ومجع القلة ُخُطواٌت وُخَطواٌت وُخْطواٌت، والكثري ُخطًى. واخَلْطَوُة  ]خطا[
 ابلفتح: املرة الواحدة، واجلمع



_________ 
 ( ابن أىب خازم.1)
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َوثِب الِظباِء * َفواٍد َخطاٌء وواٍد )*( خطوات ابلتحريك وخطاء، مثل ركوة وركاء. قال امرؤ القيس: هلا َوثباٌت كَ 
وقوهلم يف الدعاء إذا دعوا لإلنسان: ُخطِ َي عنه الُسوُء، أي ُدِفَع عنه السوء. يقال خطى عنك أي أميط. َمِطْر 

ُتُه، إذا جتاوزتُه. يقال: ختََ  طَّْيُت رقاب وَخَطْوُت واْخَتطَْيُت مبعىًن، وَأْخطَْيُت غريي إذا محلَته على أن خَيُْطَو. وخَتَطَيـْ
 وال تقل ختطأت ابهلمز. الناس، وخَتَطَّْيُت إىل كذا ;

( : رقاب كاملواجن خاظيات * وأستاه 1َخظا حلمه خَيُْظو، أي اكتنز. وال تقل خظى. قال السعدى ) ]خظا[
 ( وقد يقال: حلمه َخظَا بظَا، أي مكتنز، وأصله فعل. قال امرؤ القيس.2على االكوار كوم )
_________ 

 ( عامر بن الطفيل.1)
 كل يوم * تعوجكم علي وأستقيم  ( قبله: وأهلكىن لكم يف2)
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قال: أراد خظتا هلا متنتان خظاات كما * أكب على ساعديه النمر أراد: خظااتن فحذف النون استخفافا. وي
لتحريك: الذي ركب فرد االلف الىت كانت سقطت الجتماع الساكنني للواحد ملا حتركت التاء. واخلظوان اب

به، إذا ند د به وأمسعه  حلُمه بعُضه بعضاً. قال ابن السكيت: يقال رجٌل خنظيان، إذا كان فاحشا. وخنظى
 املكروه.
ُتُه أيضاً: أظهرته، وهو من األضداد. وأبو عبيدة مثَله.  ]خفى[ االصمعي: خفيت الشئ أخفيه: كتمته. وَخَفيـْ

( يصف فرساً: َخفاُهنَّ من 1جهنَّ من أنفاقهن ، أي من ِجَحرهتن . قال علقمُة )يقال: َخفى املطُر الفأر، إذا أخر 
ا * َخفاُهنَّ ودق ذو سحاب مركب  أَْنفاِقِهنَّ كأمنَّ

_________ 
 ( قوله قال علقمة، الصواب قال امرؤ القيس:1)

 خفاهن ودق من عشى جملب * هكذا يف ديوانه.
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 ( :1اجِلنُّ. قال الشاعر )مته. قال االصمعي: اخلايف: )*( وأخفيت الشئ: سرتته وكت
( * وقال ابن مناذر: اخلاِفَيُة: ما خَيْفى يف البدن من اجلن . يقال به َخِفيٌَّة، أي َلَمٌم 2وال حُيسُّ من اخلايف هبا أَثـَُر )

لى َخفااي. حلية، ومها مأسداتن. وشئ خفى، أي خاف. وجيمع عومس. وقوهلم: أسود خفية، كقوهلم أسود 
ابن السكيت: وكلُّ رَِكيٍَّة كانت ُحفرت مث تركْت حىت  اندفنت مث  حفروها ونـََثلوها  واخلَفيَُّة أيضاً: الرِكيَّة. قال

ا اسُتخرِجْت وأظهرْت. وَخَفى عليه األثر خَيْفى َخف اًء، ممدوٌد. ويقال أيضاً: فهي َخِفيٌَّة. وقال أبو عبيد: ألهنَّ
ذا حسن من املرأة خفياها حسن سائرها "، ي وَضح االمر. قال يعقوب: وقال بعض العرب: " إبـََرَح اخلَفاُء، أ

 يعىن صوهتا وأثر وطئها االرض، الهنا إذا كانت رخيمة الصوت دل ذلك على خفرها، وإذا كانت مقاربة
_________ 

 ( أعشى ابهلة.1)
 ( صدره:2)

 ى ببيداء ال ميشى هبا أحد:ميش

(6/2329) 

 

ر وطئها يف االرض دل ذلك على أن هلا أردافا وأوراكا. قال االصمعي: اخلواىف: ما دون متكن أثاخلطى و 
الريشات العشر من مقد م اجلناح. واخلَوايف من الَسَعف: ما دون الِقَلَبِة من الَنخلة. وهي يف لغة أهل احلجاز 

ربق خَيْفو ُخُفو ًا، وخَيْفى َخْفياً، إذا َلَمَع ملعاً َخفا الْيُت. و الَعواِهن. واْسَتْخَفْيُت منك، أي تواريت. وال تقل اْختَـفَ 
ضعيفاً معرتضا يف نواحى الغيم. فإن ملع قليال مث سكن وليس له اعرتاض فهو الوميض، وإن شق الغيم 
واستطال يف اجلو إىل وسط السماء من غري أن أيخذ ميينا ومشاال فهو العقيقة. واستخفيت الشئ، أي 

ا تُلقى على ختفي: ته. واملاستخرج النباش، ألنَّه يستخرج األكفان. واأَلْخِفَيُة: األكسية، والواحد ِخفاٌء، ألهن 
السقاء. قال الكميت يذم قوما وأهنم ال يربحون بيوهتم وال حيضرون احلرب: ففى تلك أحالس البيوت لواصف 

 قرأ: )َأْخفيها( ، أي أزيل عنهايها( ويد ُأْخف* وأخفية ما هم جتر وتسحب وقوله تعاىل: )إن الساعة آتيٌة أكا
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 خفاءها، أي غطاءها. وهو كقوهلم: أشكيته، أي أزلته عما يشكوه.
ُت إليه، إذا خال الشئ خيلو خلوا. وَخَلْوُت به َخْلَوًة وَخالًء. وَخَلْوُت به، أي سِخْرُت به. وَخَلوْ  ]خال[

كما قال: )َمْن   وإذا َخَلْوا إىل شياطينهم( . ويقال: إىل هنا مبعىن َمَع،اجتمعَت معه يف َخْلَوٍة. قال هللا تعاىل: )
أنصاري إىل هللا( . وقوله تعاىل: )وإْن ِمْن ُأَمٍة إالَّ َخال فيها نذيٌر( أي مضى وأرسل. وتقول: أان منَك َخالٌء، أي 

ٍل ثن يت ومجعت وأن ثت فقلت: أان َخليٌّ ه مصدرًا مل تـَُثنِ  ومل جتمع، وإذا جعلته امساً على َفعيَبراٌء. إذا جعلت
وىف املثل: " خالؤك أقىن حليائك "، أي منزلك إذا خلوَت فيه ألزم حليائك. واخَلالُء  منك، أي برئ منك،

لق من ِعقاهلا وخُيَلَّى عنها. ويقال للمرأة: ممدود: املتوضأ. اخلالء أيضا: املكان ال شئ به. واخللية: الناقة ُتطْ 
 رى على ولدٌة، كناية عن الطالق. واخلَِلي ُة: الناقة تُعَطف مع أخأنِت َخِليَّ 
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 ( :1واحد فتدران عليه ويتخلى أهل البيت بواحدة حيلبوهنا. ومنه قول الشاعر )
 السفينة العظيمة. ومنه قول طرفة:( * واخللية أيضا: 2هلا لنب اخللية والصعود )

الذي  وتقول: أان خلو من كذا، أي خاٍل. واخلَِليَُّة أيضاً: بيُت النحل ( *3خالاي سفني ابلنواصف من دد )
. تقول: جاُءوين َخال زيدًا، تنصب هبا إذا جعلتها  تُعسِ ل فيه. و )خال( كلمة يستثىن هبا، وتنصب ما بعدها وجُتَر 

جررَت فهي عند بعض الفاعل، كأن َك قلت: َخال َمن جاءين من زيد. وإذا قلت َخال زيٍد ففعال وتضمر فيها 
در مضاف. وأمَّا )ما َخال( فال يكون فيما بعدها إال  النحويني حرُف جرٍ  مبنزلة حاشا، وعند بعضهم مص

 النصب، تقول: جاُءوين ما َخال زيدًا ; ألنَّ َخال ال تكون
_________ 

 ن جعفر بن كالب، يصف فرسا.( هو خالد ب1)
 ( صدره:2)

 أمرت هبا الرعاء ليكرموها
 ( صدره:3)

 كأن محول املالكية غدوة:
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ُهْم من زيد، تريد خاِلنَي من  )*( بعد ما إال صلة هلا، وهي معها مصدر، كأن ك قلت: جاُءوين ُخُلوَّ زيٍد، أي ُخُلوَّ
ي أعَذْرَت وسقط عنك الذم. وخالوة: أبو بطن من أشجع، وهو خالوة زيٍد. وقوهلم: افْـَعْل كذا وَخالَك ذمٌّ، أ

ن خالوة " أي برئ منه، وقد ذكرانه يف ابن سبيع بن بكر بن أشجع. وىف املثل: " أان من هذا االمر فاجل ب
: اخلَايل من الرجال: الذي ال زوجةَ  . وقال األصمعي   ابب اجليم. واخللى: اخلاىل من اهلم، وهو خالف الشجي 

 له. وأنشد المرئ القيس:
ال: والقرون اخلالَيُة، هم املواضي. واخلَلى مقصورًا: الرطب من ( * ق1وأمنع عرسي أن يزن هبا اخلاىل )

احلشيش، الواحدة َخالٌة. وجاء يف املثل: " َعْبٌد وخل ى يف يديه " أي إنه مع عبوديته عىن. قال يعقوب: وال 
 يت اخللى واختليته، أي جززته وقطعته، فاخنلى.( يف يديه. وتقول: خل2تقل: وخلى )

_________ 
 ه:( صدر 1)

 أمل ترىن أصىب على املرء عرسه
 ى "، صوابه من اللسان.( يف املطبوعة االوىل: " وخل2)
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واملخلى: ما جيز به اخلَلى. وامِلْخالُة: ما جُيَعل فيه اخلَلى. قال ابن السكيت: َخَلْيُت داب يت َأْخليها، إذا جززت 
الذين خَيَْتلوَن اخلَلى ويقطعونه. وَأْخَلِت األرض، أي  اخلاُلوَن:ْخَتلوَن و هلا اخللى. والسيف خيتلى، أي يقطع. واملُ 

( : َأعاِذَل هل أييت 1كثر خالها قال أبو عمرو: خال لك الشئ وأخلى مبعىن. وأنشد بيَت مِعن بن أوس )
ه، أي تخاله جملسالياً. واسالقبائَل َحظُّها * من املوت أم َأْخلى لنا املوُت َوْحَدان وَأْخَلْيُت املكان: صادفته خ

: أتيُت  سأله أن خيليه له. وأخليت , خلوت. وَأْخَلْيُت غريي، يتعدَّى وال يتعد ى. قال ُعيَتُّ بن مالٍك الُعَقيلي 
مع احلُدَّاِث لَْيلى فلم أُِبْن * فَأْخَلْيُت فاْستَـْعَجْمُت عند َخالئي * وُأْخَلْيُت عن الطعام، أي َخَلْوُت عنه. 

 خَتَلَّْيُت: تفرغت.اتركته. و  ُت الرجل:وخالَيْ 
_________ 

 ( املزين.1)
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)*( وخليت عنه، خليت سبيله، فهو خُمَلَّى. ورأيته خُمَلَّياً. قال الشاعر: مايل َأراَك خُمَلِ ياً * أين السالسُل والقيوُد 
 ضبطك احلديدَأَغال احلديُد أبرضكْم * أم ليس ي

وقد َخيَن عليه ابلكسر. وَأْخىَن عليه يف منطقه، إذا أفحش. َخٍن وكلمٌة َخِنيٌَّة.  اخلَنا: الُفحُش. وكالمٌ  ]خنا[
قال أبو ذؤيب: فال خُتنوا َعَليَّ وال ُتِشط وا * بقول الفخِر إنَّ الفخر حوُب وَأْخىن عليه الدهر، أي أتى عليه 

* َأْخىن عليها الذي َأْخىن على لبد ( أهُلها احتملوا 1َأْضَحْت َخالًء وأضحى )وأهلكه. ومنه قول النابغة: 
 عليه: أفسدت. وأخنيت
 َخَوِت النجوم خَتْوي َخيَّاً: أحملت، وذلك إذا سقطْت ومل مُتطر يف نوئها. وَأْخَوْت مثله. ]خوى[

_________ 
 ( يف اللسان: " أمست خالء وأمسى ".1)

(6/2332) 

 

أي سقطت. ومنه قوله تعاىل: )فِتلك بيوهُتم خاِويًَة( ، ( الداُر َخواًء ممدود: أقوْت، وكذلك إذا 1وَخَوِت )
ساقطًة، كما قال تعاىل: )فهي خاِويٌَة على ُعروشها( ، أي ساقطة على سقوفها. وَخَوِت املرأة  خاليًة، ويقال

أتكُلها، وهي طعام. وَخَوْيُت أيضاً َخوًى، أي خال جوُفها عند الوالدة. وَخوَّْيُت هلا خَتِْويًَة، إذا عملَت هلا َخِويًَّة 
كى أبو عبيد: اخلَواُة: الصوت. وَخوَّى البعري خَتِْويًَة، إذا واخلَويُّ: البطن السهل من األرض، على َفعيٍل. وح

جاىف بطَنه عن األرض يف بُروكه. وكذلك الرجُل يف سجوده، والطائُر إذا أرسَل جناَحيه. ويقال أيضاً: َخوَِّت 
 النجوم، إذا مالت للمغيب.

 ل الدالصف
 الَدْأُي من البعري: املوضع الذى تقع عليه ظلفة ]دأى[

_________ 
 ( خوت الدار: هتدمت. وخوت، وخويت خيا وخواي وخواء وخواية: خلت من أهلها.1)

(6/2333) 

 

ٍة * وَعشََّش )*( الرحل فَتعِقره. ومنه قيل للغراب: ابن دْأيََة. وقال يصُف الَشيب: وملا رأيُت الَنْسَر َعزَّ ابن دْأيَ 
، ومعز ومعيز. يف وَْكَرْيِه جاشْت له نـَْفسي وجيمع على دَأايٍت ابلتحريك. ومجع الدأى دئى، مثل ضأن وضئني



* عض الثقاف اخلرص اخلطيا أبو زيد: دأيت للشئ أدأى له دأاي،  ( : يعض منها الظلف الدئيا1قال الراجز )
 له: لغٌة يف َدأَْيُت. يقال: الذئب َيْدَأى للغزال ليأخذه، أي خيتله، مثل أيدو.إذا ْختَـْلَتُه، مثل َأَدْوُت له. وَدَأْوُت 

عقوب * على دابة أو على أن يطري، الواحدة دابة. قال الراجز: كأن خوق قرطها امل ]ديب[ الَداب: اجلراُد قبل
 أشَبه ما خيرج من ورقه يعسوب وأرض مدبية، على َمْفعوَلٍة، إذا أكل الَديب نباهتا. وَأْدىب الرِْمُث، إذا

_________ 
 ( محيد االرقط.1)
 (6 -صحاح  - 294)

(6/2333) 

 

الدىب. وهو حينئذ يصلُح أن يـُْرعى ويؤكل. وأرٌض ُمْدبَِيٌة وَمْدابٌة: كثرية الدىب. والدابء، على وزن املكاء القرع، 
االعرايب: مغموسة يف الغدر ابن لت دابءة * من اخلضر ( أدبرت ق1الواحدة دابءة. قال امرؤ القيس: وإن )

 جاء فالن يدىب دىب، إذا جاء مباٍل كالَدىب يف الكثرة.
الُدجى: الظلمة. يقال: َدجا الليل َيْدجو ُدُجوًَّا. وليلٌة داِجَيٌة. وكذا َأْدجى الليُل وَتَدجَّى. وَدايجي  ]دجا[

: َدجا الليل إ ا هو ألبس كل شئ، وليس هو من الظُلمة. الليل: حنادُسه، كأن ه مجع َدجْياٍة. قال األصمعي  من 
شئ. والدجى: مجع ُدْجَيٍة ابلضم، وهي قرْتة الصائد،  قال: ومنه قوهلم: َدجا اإلسالُم، أي قوَي وألبس كل

 والظُْلمة أيضاً. وإن ه لفي عيٍش داٍج، كأنَّه يُراد به اخلفض.
_________ 

 ( يف اللسان: " إذا أقبلت ".1)

(6/2334) 

 

ُتُه، إذا داريَته، كأنَّك ساترَته العداو املُد)*( و  ة. قال قعنب ابن أم صاحب: كل اجاُة: املداراُة. يقال: داَجيـْ
يُداجى على البغضاء صاحبه ولن ُأعالِنَـُهْم إال  مبا عَلنوا وذكر أبو عمرٍو أنَّ املُداجاَة أيضاً املنع بني الشدة 

 واالرخاء.
لك دحاها( ، أي بسطها. وَدحا املطُر هللا تعاىل: )واالرض بعد ذ دحوت الشئ دحوا: بسطته. قال ]دحا[

احلصى عن وجه األرض. ويقال لال عب ابجلوز: أَْبِعِد املَدى واْدُحُه، أي اْرِمِه. ويقال للفرس: َمرَّ َيْدحو َدْحوًا، 



دحية بن خليفة الكلىب، ( ، هو 1ًا. ودحية ابلكسر )وذلك إذا رمى بيديه رمياً ال يرفع ُسنُبَكه عن األرض كثري 
 كان أييت جربيل النيب عليه السالم يف صورته، وكان من أمجل الناس.  الذى

_________ 
 ( يف القاموس جواز فتحه.1)

(6/2334) 

 

وأما دحية ابلفتح ودحوة، فهما ابنا معاوية ابن بكر بن هوازن. وَمْدحى النعامِة: موضع بيضها. وُأْدِحيُّها: 
 خ فيه ; وهو أُْفعوٌل من َدَحْوُت، ألهنا َتْدحوُه برجلها مث تبيُض فيه. وليس للنعام عش.موضعها الذي تفر  

 اً، وَدٌد مثل َدٍم، وَدَدٌن مثل َحَزٍن. وقد ذكر يف النون.الَددا: اللهو واللعب. يقال: هذا َددًا مثل َعص ]ددا[
ُتُه ) ]درى[  وِدرايًَة، أي علمت به. وينشد: ( وَدرَْيُت به َدْرايً وُدْريًَة وِدْريَةً 1َدرَيـْ

* وإمنا قالوا: ال أدر حبذف الياء ختفيفا، لكثرة االستعمال، كما قالوا مل أبل ومل الهم ال أدرى وأنت الدارى 
 . وأدريته، أي أعلمته. وقرئ: )وال أدرأ كم به( ، والوجه فيه ترك اهلمز.يك

_________ 
 ية ويكسران، ودرايان ابكسر وحيرك، ودراية ابلكسر، ودراي كحلى.( يف القاموس: دريته، وبه أدرى دراي ودر 1)

(6/2335) 

 

)*( ومداراة الناس هتمز. وال هتمز، وهي املداجاة واملالينة. قال اأًلصمعي: الَدرِيَُّة غري مهموز، وهي دابٌَّة 
ا ُتْدرأ حنو  الصيد، أي ُتدفع. قال اإلخطل: يسترت هبا الصائد فإذا أمكَنه َرمى. وقال أبو زيد: هو مهموز، ألهنَّ

هِمِك فالرامي يصيُد وال َيْدري أي ال يسترت وال خَيِْتُل. وأنشد الفراء: فإن كنِت قد أْقَصْدِتين إذ َرَمْيِتين * بسَ 
فإن كنُت ال أدري الِظبَاء فإنَّين * أدسُّ هلا حتت الرتاب الداوهيا واملدرى: القرن. قال النابغة الدبياىن يصف 

ا والكالب: شك الَفريَضَة ابمِلْدرى فأنَفذها * شكَّ املُبَـْيِطِر إذ يشفى مالثور  ن الَعَضِد وكذلك امِلْدراُة ورمبَّ
ُتصلح هبا املاشطة قروَن النساء، وهى شئ كاملسلة تكون معها. قال طرفة: هَتِْلُك امِلْدراُة يف أكنافه * وإذا ما 

 املرأُة، أي سرَّحْت شعرها. وقوهلم: إنَّ بين فالن ادروا مكاان، كأهنمَأْرَسَلْتُه يـَْعَتِفْر ويقال: َتَدرَِّت 

(6/2335) 



 

: أتتنا عامٌر من أرض راٍم * ُمَعلِ َقَة الَكنائن َتدَّرينا وَتَدرَّاُه  اعتمدوه ابلغزو والغارة. قال ُسًحيم بن َوثيل الِرايحي 
( الشعراء مىن * وقد جاوزت رأس 1قال سحيم: وماذا تدرى )وادَّراُه مبعىًن، أي َخَتله، تـََفعََّل وافتعل مبعىن. 

ن اجلمع الن القواىف خمفوضة. أال ترى إىل قوله: أخو مخسني جمتمع أشدى * االربعني قال يعقوب: كسر نو 
وجنذىن مداورة الشئون وقول الراجز: كيف تراين أذرى وأدرى * غرات مجل وتدرى غررى فاالول إمنا هو 

. و أفتعل من ذريت تراب املعدن. والثاىن بدال غري معجمة، وهو أفتعل من ادراه أي ختلهابلذال معجمة، وه
والثالث تتفعل من تدراه أي ختله، فأسقط إحدى التاءين. يقول: كيف تراين أذرى تراب املعدن وأختل مع 

 ذلك هذه املرأة ابلنظر إليها إذا غفلت.
_________ 

 ( يف اللسان: " وماذا يدرى ".1)

(6/2336) 

 

)*( وقوهلم: جاب املدرى، أي غليظ القرن، يدل بذلك على صغر سنِ  الغزال ; ألنَّ قرنه يف أو ل ما يطلع 
 يغُلظ، مث َيِدقُّ بعد ذلك إذا طال.

( إذا مشى درحايه * حيسبىن 1الدرحاية: الرجل الضخم القصري، وهو فعالية. قال الراجز: عكوك ) ]درحى[
 ال أعرف احلداية

 ، أي أخفاها. وهو يف األصل َدسََّسها، فأبدل من إحدى السينني ايء.َدسَّاها ]دسا[
الَدْعَوُة إىل الطعام ابلفتح. يقال: كنا يف َدْعَوِة فالن وَمْدعاِة فالن، وهو يف األصل مصدٌر، يريدون  ]دعا[

الَدْعوى يف النسب. هذا أكثر ْعَوِة و الُدَعاَء إىل الطعام. والِدْعَوُة ابلكسر يف النسب، يقال: فالن َدعيٌّ بني  الدِ 
 كالم العرب إال عدى الرابب فإهنم يفتحون الدال يف النسب ويكسروهنا يف الطعام.

_________ 
 ( يف اللسان: " عكوكا ".1)

(6/2336) 

 



َتُه. قال تعاىل: )وما َجَعَل أْدِعياءَُكْم أبناءكم( . وادَّعيُت على فالنٍ   كذا. واالسم والدعى أيضا: من تـَبَـنـَّيـْ
احلِيطاُن للخراب، أي الَدْعوى. واالدِ عاُء يف احلرب: االعتزاء، وهو أن يقول: أان فالن بن فالن. وَتداَعِت 

داعاة: احملاجاة. يقال: بينهم أدعية يتداعون هبا. وهي مثل األغلوطات. هتادمْت. واأُلْدِعَيُة مثل اال حجية. وامل
ٌة، مثل قول الشاعر: ُأداِعيك ما ُمْسَتْصَحباٌت مع الُسرى * حساٌن وما آاثرُها حىتَّ األلغاز من الشعر ُأْدِعيَّ 

وفيما طوله لسيوف. وقال آخر يصف القلم: حاجيتك اي خنسا * ء يف جنس من الشعر ( يعىن ا1حبساِن )
 شرب * وقد يوىف على الشرب له يف رأسه شق * نطوف ماؤه جيرى

_________ 
 هبا السيوف. ويروى: " ما مستحقبات ":( املستصحبات، عىن 1)

(6/2337) 

 

ُتُه، وَدَعْوُت هللا له وعليه  )*( أبيىن مل أقل هجرا * ورب البيت واحلجر ودعوت فالان، أي ِصْحُت به واْسَتْدَعيـْ
لواو ملا جاءت ُدعاًء. والَدْعَوُة املرَُّة الواحدة. والُدعاُء: واحد األْدِعَيِة، وأصله دعاؤ، النه من دعوت إال أن ا

تدعني، وفيه لغة اثنية: أنت تدعوين، وفيه لغة اثلثة أنت تدعني إبمشام  بعد االلف مهزت. وتقول للمراة: أنت
العني الضمة، وللجماعة: أنْت تدعون مثل الرجال سواء. وداعية اللنب: ما يرتك يف الضرع لَيْدُعَو ما بعده. ويف 

ضم، أي أحد. قال عي الدهر: صروفه. وقوهلم: ما ابلدار ُدْعويٌّ ابلاحلديث: " دَْع داِعَي اللنب ". وَدوا
 الكسائي: هو من َدَعْوُت، أي ليس فيها من َيْدُعو، ال يتكلَّم به إال مع اجلحد. وقول العجاج:

إىن ال أسعى إىل داعيه * مشددة الياء، واهلاء للعماد مثل الىت يف سلطانيه وماليه. قال االخفش: مسعت من 
 ب من يقول:العر 

(6/2337) 

 

 لو دعوان ال ندعينا، أي الجبنا ; كما تقول: لو بعثوان النبعثنا. حكاه عنه أبو بكر ابن السراج.
 ( :1يقال: فالن ذو َدَغواٍت وذو َدَغياٍت، إذا كان ذا أخالق رديئة، الواحدة َدْغَوٌة وَدْغَيٌة. قال رؤبة ) ]دغا[

. ودغة: لقب امرأة من عجل حتمق ; يقال: " أمحق ذا أخالق رديئة متلونة ذا َدَغواٍت قـُلََّب األخالِق * أي
 من دغة " وأصلها دغو أو دغى، واهلاء عوض.

ُتُه وأدفيته. حكامها أبو عبيد. وىف احلديث  ]دفا[ يـْ َدفـَْوُت اجلريح أْدفوُه َدْفوًا، إذا أجهزَت عليه، وكذلك دافـَ



بوا به فأدفوه "، يريد الدفء من الربد، فقال لقوم منهم: " اذه أنه عليه الصالة والسالم أتى أبسري يوعك،
فذهبوا به فقتلوه، فوداه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. والدفا مقصور: االحنناء ; يقال: رجٌل َأْدىف، أي يف 

 صلبه احديداب.
_________ 

 ( .1175( ليس لرؤبة )راجع التكملة ص 1)

(6/2338) 

 

ٌز َدْفواُء. وطائٌر َأْدىف: طويل بني الَدفا، وهو ال )*( ويقال: وعل أدىف ذي طال قرانه جدًا وذَهبا ِقَبَل أذنيه. وَعنـْ
اجلناح. والدفواء: الشجرة العظيمة. وىف احلديث أنه أبصر شجرة دفواء تسمى ذات أنواط النه كان يناط 

منقارها. والَتدايف: التداول. يقال: َتداىف وتعبد دون هللا عزوجل. وإمنا قيل للُعقاب َدْفواُء لعوِج السالح هبا 
ا قيل للنجيبة الطويلة العنق َدْفواُء.البعري َتدافِ   ياً، إذا سار سريًا متجافياً. ورمبَّ

و داق على َفِعٍل، واألنثى َدقى الَفصيُل ابلكسر َيْدقى َدقى، إذا أكثر من شرب اللنب حىت بشم، فه ]دقى[
لدقى اي بكر أم ( ال تنظر سيوح عباءيت * شفاء ا1ى. وأنشد االصمعي: وإىن )َدِقيٌَّة. وقد قيل دقوان ودقو 

 ( حكيم2)
 الَدْلُو: واحدة الِدالِء اليت يستقى هبا. وكذلك الَدال ابلفتح، الواحدة دالة. ومجع ]دلو[

_________ 
 تنكر ". ( يف اللسان: " وإىن وإن1)
 ( يف اللسان: " اي بكر أم متيم ".2)

(6/2338) 

 

الدلو يف أقل العدد أدل، وهو أفعل، قلبت الواو ايء لوقوعها طرفا بعد ضمة. والكثري دالء ودىل على فعول 
صيبه من الود. ( . وقال الراجز: آليت ال أعطى غالما أبدا * دالته إىن أحب االسودا يريد بدالته سجله ون1)

مسٌة لإلبل. وقوهلم: جاء فالن ابلَدْلِو، أي واالسود: اسم ابنه. والدلو: برج من بروج السماء. والَدْلُو: 
نقاء وعنقفريا * والدلو والديلم والزفريا والدالية: املنجنون تديرها البقر، ابلداهية. قال الراجز: حيملن ع

ُتها: أرسلتها يف البئر لتمتلئ. وقد جاء يف الشعر الوالناعورة يديرها املاء. وَدَلْوُت الَدلْ  داىل َو: نزعتها. وَأْدَليـْ



 مبعىن املدىل. وهو يف قول العجاج يصف ماء:
 ( *2يكشف عن مجاته دلو الدال )

_________ 
 ( يف القاموس: ودىل، ودىل كعلى.1)
 ( بعده:2)

 عباءة غرباء من أجن طال:

(6/2339) 

 

 )*( يعىن املدىل. ودلوت الناقة دلوا: سرهتا سريا رويدا. وقال الراجز:
( * وقال آخر: ال تقلواها وادلواها دلوا * إن مع اليوم أخاه غدوا وادلوىل، أي 1)ال تعجال ابلسري وادلواها 

ل. ودلوت الرجل وداليته، إذا رفـَْقت به وداريَته. وَدالَُّه بُغروٍر، أي أوقعه فيما أراد من أسرع، وهو افعوع
ل عمر ملا استسقى ابلعباس تغريره، وهو من إدالء الَدْلِو. وَدَلوُت بفالن إليك، أي استشفعت به إليك. وقا

قفية آابئه وكرب رجاله، دلوان به إليك رضى هللا عنهما: اللهم أان نتقرب إليك بعم النيب صلى هللا عليه وسلم و 
( ، أي تدلل، كقوله تعاىل: )مث ذهب إىل أهله  مستشفعني. وتدىل من الشجرة. وقوله تعاىل: )مثَّ َدان فـََتَدىلَّ

 (2لبيد ) يتمطى( ، أي يتمطط. قال
_________ 

 ( بعده:1)
 لبئسما بطء وال نرعاها

 ( يصف فرسا.2)
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فتدليت عليها قاِفاًل * وعلى األرض َغياايُت الَطَفْل وَأْدىل حبجته، أي احتجَّ هبا. وهو يُْديل برمِحِه، أي ميتُّ هبا. 
 ا إىل احلُك ام( يعىن الرشوة.لوا هبوَأْدىل مباله إىل احلاكم: َدفـََعه إليه. ومنه قوله تعاىل: )وُتدْ 

الَدُم أصله َدَمٌو ابلتحريك، وإمنا قالوا َدمَي َيْدمى حلال الكسرة اليت قبل الياء، كما قالوا َرضَي يـَْرضى  ]دما[
( وبعض العرب 1وهو من الرضوان. قال الشاعر: فلو َأانَّ على حجٍر ُذحبْنا * َجرى الَدَمياِن ابخلرب اليقني )



يته دموان. وقال سيبويه: الدم أصله دمى على فعل ابلتسكني، النه جيمع على دماء ودمى، مثل  تثنيقول يف
 ظىب وظباء ظىب، ودلو ودالء ودىل. قال: ولو كان مثل وقفا وعصا ملا مجع على ذلك.

_________ 
 دونه وأراه دوين يراىن( قبله: لعمرك إنىن وأاب رابح * على طول التجاور منذ حني ليبغضين وأبغضه وأيضا * 1)
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)*( وقال املربد: أصله فعل ابلتحريك وإن جاء مجعه خمالفا لنظائره، والذاهب منه الياء، والدليل عليها قوهلم 
أخرجه على أصله فقال: فلسنا على االعقاب تدمى كلومنا * يف تثنيته دميان ; أال ترى أن الشاعر ملا اضطر 

( فأخرجه على االصل. وال يلزم على هذا قوهلم يداين وإن اتفقوا على أن 1الدما )ولكن على أقدامنا تقطر 
تقدير يد فعل ساكنة العني، النه إمنا ثىن على لغة من يقول لليد يدا. وهذا القول أصح. وتصغري الدم ُدَميٌّ. 

ودميا فهو دم، مثل فرق  مع ِدماٌء، والنسبة إليه َدميٌّ، وإن شئت َدَمويٌّ. ويقال: دمى الشئ يدمى دمىواجل
أمنا اختلفوا يف االسم. والدمية: الضم، واجلمع يفرق فرقا فهو فرق. واملصدر متفق عليه أنه ابلتحريك، و 

ْلَن يف الدمى * والريط واملذهب املصون الدمى، وهي الصورة من العاج وحنوه. وقول الشاعر: والبيَض يـَْرفُـ 
(2) 

_________ 
 ( يف اللسان:1)

 أعقابنا يقطر الدما ولكن على
 ( قبله: إن شواء ونشوة * وخبب البازل االمون2)
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( : اسم جبل، يقال مسى بذلك النه ليس من يوم إال ويسفك عليه دم 1يعىن ثيااب فيها تصاوير. وساتى دما )
وم من المها وقال أت ساتى دما استعربت * هلل در الي( : ملا ر 2; كأهنما امسان جعال واحدا. وأنشد سيبويه )

( وقد حذف يزيد بن مفرغ احلمريى 3يوم ذى ساتى دما * من بىن برجان ذى البأس رجح )االعشى: وهرقال 
 منه امليم فقال:

فدير سوى فساتيدا فبصرى * واملدمى: السهم الذى عليه مُحرة الدم وقد َجِسَد به حىت  يضرَب إىل السواد. 



، جعله يف كنانته ترب كابه. ويقال: املدمى: فأصاب مث رماه به العدو  وعليه دمٌ كان الرجل إذا رمى العدوَّ بسهٍم و 
 الشديد احلمرة من اخليل وغريه. وكلُّ أمحَر شديد احلمرة فهو ُمَدمَّى. يقال: كميث

_________ 
 ( ويكتب أيضا: " ساتيدما ".1)
 ( لعمرو بن قميئة.2)
 يهم.يروى " رجح " ابلتحريك، أي رجح علملة: والرواية يف الناس ابلنون، و ( يف التك3)
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: املُْسَتْدمي:  )*( مدمى. ويقال: املدمى: السهم الذي يتعاوره الُرماُة بينهم. وهو راجع إىل ما ذكرانه. األصمعي 
َنُه ابلرفق. ق ه. ال: واملُْسَتْدمي أيضًا: الذي يقطر من أنفه الدم، املطأطئ رأسالذي َيستخرج من غرميه َديـْ

ُتُه َتْدِمَيًة، إذا ضربَته حىتَّ  ُتُه أان وَدمَّيـْ  خرج منه دم. قال رؤبة: فال تكوين اي ابنَة األَشمِ  * َوْرقاَء َدمَّى ذئبها وَأْدَميـْ
الَعْنَدُم. والَدَمُة أخصُّ من الدم، كما قالوا بياض  املدمى والدامية: الشجة اليت َتْدمى وال تسيل. وَدُم األخوين:

 وبياضة.
ها ; واجلمع دىن مثل الكربى والكرب، والصغرى  ]دان[ َيا ِلُدنـُوِ  َدنـَْوُت منه ُدنـُوًَّا، وَأْدنـَْيُت غريي. ومسِ يت الُدنـْ

نيوى ودين. ويقال: والصغر، وأصله دنو فحذفت الواو الجتماع الساكنني. والنسبة إليها دنياوى، ويقال د
تزداد من ا ني األمرين، أي قاربت. وبينهما َدانَوٌة، أي قرابٌة. يقال: ما أدنت الناقة، إذا َدان نِتاجها. ودانـَْيُت ب

 إال  ُقرابً وَدانَوًة. والَدينُّ: القريب، غري مهموز.
 (6 -صحاح  - 295)
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َيًة، ور َتْدنِ وقوهلم: لقيته أدىن دىن، أي أول شئ. وأما الَدينُّ مبعىن الُدوِن فهو مهموز. ويقال: إنَّه لُيَدين ِ يف األم
أي يتتبَّع صغريها وخسيسها. ويف احلديث: " إذا أكلتم فَدنَّوا "، أي كُلوا ممَّا يليكم. واملَدين ِ من الرجال: 

الضعيف. وَتَدىنَّ فالن، أي َدان قلياًل قلياًل. وَتدانـَْوا، أي َداَن بعُضهم من بعض. واالدنيان: واداين. والدان: 
فعوير ضات * دوارس بعد أحياء حالل وتقول: هو ابن عم دىن ودنيا ودنيا  اه الدانموضع ابلبادية. قال: فأمو 

ودنية، إذا ضممت الدال مل جتر، وإذا كسرت إن شئت أجريت وأن شئت مل جتر. فأما إذا أضفت العم إىل 



 فة.عتا ملعر معرفة مل جيز اخلفض يف دىن، كقولك: هو ابن عمه دنيا ودنية، أي حلا، الن دنيا نكرة فال تكون ن
 ( ممدوٌد: واحد األْدِويَِة. والدواء1الدواُء ) ]دوى[

_________ 
 ( الدواء مثلثة: ما داويت به، وابلقصر: املرض.1)
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( * َعَليَّ إَذْن 2( : يقولون خمموٌر وذاك ِدواُؤُه )1)*( ابلكسر لغة فيه. وهذا البيت ينشد على هذه اللغة )
ُب أي قالوا: إن اجللد والتعزير َدواُؤُه، قال: وَعَليَّ ِحجٌَّة ماشياً إْن كنت شربتها. ويقال: َمْشٌي إىل البيت واج

ا هو مصدر داَويـْتُ  اًة وِدواًء. ورجٌل َدٍو بكسر الواو، أي فاسد اجلوف من داٍء، وامرأٌة َدِويٌَة. ُه ُمداو الِدواُء إمن 
واملؤن ث واجلمع، ألنه مصدر يف األصل. ويقال أيضاً رجٌل فإذا قلَت رجٌل َدو ى ابلفتح استوى فيه املذكَّر 

( ويقال: 3اق املنزل )السفر بقَدو ي ابلفتح، أي أمحق. وأنشد الفراء: وقد أقود ابلدوى املزمل * أخرس يف 
تركت فالانً َدَوًى ما أرى به حياًة. والَدوى مقصوٌر: املرض. تقول منه: َدِوَي ابلكسر، أي َمِرَض. وَدوَي 

 دره. أيضاً أي َضِغَن. وأدواه غريه، أي أمرضه.ص
_________ 

 ( اليب اجلراح العقيلى.1)
 ( يف اللسان واملخطوطات: " وهذا دواؤه ".2)
 كثري الكالم.( بقاق:  3)
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ه. ودووى الشئ، أي وداواه: أي عاجله. يقال: هو يُْدوي ويداوى، أي يعاجل. وتداوى ابلشئ، أي تعاجل ب
 فعل. قال العجاج:وال يدغم فرقا بني فوعل و عوجل، 

( * والدواية والدواية: اجلُلْيَدُة اليت تعلو اللنب واملرق. وقد َدوَّى اللنب َتْدِويًَة، 1بفاحم دووى حىت اعلنكسا )
 ( :2إذا ركبته الُدوايَة. وقد ادََّوْيُت، أي أكلت الدواية، وهو افتعلت. قال الشاعر )

طبة من االعراب خطبت على ابنها جارية، فجاءت أمها ( * وذلك أن خا3أم مدوى )كما كتمت داء ابنها 
إىل أم الغالم لتنظر إليه، فدخل الغالم فقال: أأدوى اي أمي؟ فقالت االم: اللجام معلق بعمود البيت. أرادت 



 دوىبذلك كتمان زلة االبن وسوء عادته. ودوى الريح: حفيفها، وكذلك 
_________ 

 ( بعده:1)
 وبشر مع البياض أحلسا

 هو يزيد بن احلكم الثقفى. (2)
 ( صدره:3)

 بدا منك غش طاملا قد كتمته:
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ً. وا ملَُدوِ ي أيضاً: السحاب ذو )*( النحل والطائر. ويقال دوى الفخل تدوية، وذلك إذا مسعت هلديره َدِوايَّ
: يقال َدوَّى الكلب يف األرض ، كما يقال َدوََّم الطائر يف السماء، إذا دار يف الرعد املرجتس. قال األصمعي 

: وال يكون التدومُي يف األرض، وال التدوية يف السماء. وكان يعيب قول طريانه ولزم السمَت يف ارتفاعه. قال
لغتان مبعىن  ْت يف األرِض راَجَعُه * ِكرْبٌ ولو شاء جَنَّى نـَْفَسُه اهلََرُب * وبعضهم يقول: مهاذى الرمة: حىت إذا َدوَّمَ 

تح: ما يكتب منه، واجلمع جيول، ومنه اشتقت دوامة الصىب، وذلك ال يكون إال يف االرض. والدواة ابلف
. قال أبو ذؤيب: عرفت دوى، مثل نواة ونوى، ودوى أيضا على فعول مجع اجلمع، مثل صفاة وصفا وصفى

َه الكاتب احِلْمرَيِيُّ وث الُث َدَوايٍت إىل العْشر. والَدوُّ والَدوِ يُّ: املفازُة، وكذلك الِدايَر َكَرْقم الُدِو * يِ  حربَّ
 مثلها فنسبت إليها. وهو كقوهلم: قعسر وقعسرى، ودهر دوار ودوارى. الدوية الهنا مفازة
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ْفٍر متََشَّى نَعاُمها * كَمْشِي الَنصارى يف خفاف ا1قال الشاعر ) وضع، ( والدو أيضا: م2الرندج )( : ودوية قـَ
ب. ورمبا قالوا داوية، قلبوا الواو االوىل الساكنة ألفا النفتاح ما قبلها. وال يقاس عليه. وهو أرض من أرض العر 

وقوهلم: ما هبا دوى، أي أحد ممن يسكن الدو، كما يقال: ما هبا دوِريٌّ وطوِريٌّ. ابن السكيت: الَدواُء: ما 
لسالمة بن جندل: ليس أبسفى اجلارية حىت تسمن. وأنشد ضمري وحنذ، وما عوجلت به عوجل به الفرُس من ت
( * ُيْسَقى َدوَاء َقِفيِ  الَسْكِن مربوِب يعىن اللنب، وإمنا جعله دواء الهنم كانوا يضمرون 3وال أقىن وال سغل )

 ؤثر الضيف والصىب.اخليل بشرب اللنب واحلنذ ويقفون به اجلارية، وهى القفية الهنا تؤثر به كما ي



_________ 
 ( الشماخ.1)
 سخة: " نعاجها ". واالرندج: جلد أسود، قال أبو عبيد: أصله ابلفارسية رنده.( يف ن2)
 ( ابلغني املعجمة، وهو املضطرب االعضاء. وىف املطبوعة االوىل: " سفل "، حتريف.3)
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 )*( االصمع رى: أرض دوية خمفف، أي ذات أدواء.
وَدواهي الدهر: ما يصيب الناَس من عظيم نوبه وحوادثه. قال ابن السكيت: ظيم. الداِهَيُة: األمر الع ]دهى[

دهته داهية َدْهياُء وَدْهواُء، وهو توكيٌد هلا. والَدْهُي، ساكنة اهلاء: الُنْكُر وجودة الرأي. يقال: رجٌل داِهَيٌة بني  
 ياوان. وما َدهاَك، أي ما أصابك.ا دهالدهى. والدهاء ممدود، واهلمزة فيه منقلبة من الياء ال من الواو، ومه

 فصل الذال
ذأى االبل يذآها ويذؤها َذأوًا: طرَدها وساَقها. وَذَأى البقل َيْذَأى َذْأوًا: لغة يف َذوى، أي ذبل. عن ابن  ]ذى[

 السكيت.
 ذبيان، وذبيان أيضا بكسر الذال: أبو قبيلة من قيس، وهو ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن ]ذىب[
 بن قيس عيالن.سعد 
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ترتت به. يقال: أان يف ظل فالن يف ذراه، أي يف كنفه وِسرته وِدفئه. األصمعي: الَذرا ابلفتح: كلُّ ما اس ]ذرا[
وذرى الشئ ابلضم: أعاليه، الواحدة ِذْرَوٌة وُذْرَوٌة أيضاً ابلضم، وهي أعلى الَسنام. والَذرا أيضاً: اسٌم ملا َذرَْتُه 

أمري املؤمنني ذرو من  ، واسُم الدمع املصبوب. قال سليمان بن صرد لعلى رضى هللا عنه: " بلغين عنالريح
( ىل فيه ابلوعيد، فسرت إليه جوادا ". قوله ذرو من قول، أي طرف منه ومل يتكامل. ويقال: 1قول تشذر )

 مر فالن يذرو َذْروًا، أي ميرُّ َمرًّا سريعاً. قال العجاج:
ته وأذهبته. قالذار إذا الق أوس: إذا ُمْقَرٌم منا  ى العزاز أحصفا * وذرا الشئ، أي سقط. وذروته أان، أي طري 

 ( انُب آخر مقرم2َذرا َحدُّ انِبِه * خَتَمََّط منا )
_________ 



 ( تشذر: أي توعد. قال أبو عبيد: لست أشك فيها ابلذال، قال: وبعضهم يقول: تشزر ابلزاى.1)
 ا ":( ويروى: " فين2)
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 وَغريَه َتْذروُه وَتْذريِه، َذْروًا وَذْراًي، أي َسَفْتُه. ومنه قوهلم: َذرَّى )*( والذارايت: الرايح. وذرت الريح الرتابِ 
الناس احلِنطة. وَأْذرَْيُت الشئ، إذا ألقيته، كإلقائك احلب للزرع. وطعنه فَأْذراُه عن ظهر دابَّته، أي ألقاه. 

استظللُت هبا وصرُت يف  املعزى، أي اشتهت الفحل، مثل استدرت. واستذريت ابلشجرة، أيواْسَتْذَرِت 
دفئها. واْسَتْذرَْيُت بفالن، أي التجأت إليه وصرُت يف َكَنفه. وَتْذرِيَُة األكداس معروفة. وامِلْذرى: خشبٌة ذاُت 

َذرَّْيُت تراَب املعدن، إذا طلبت منه الذهب.  أطراٍف يَُذرَّى هبا الطعام وتـُنَـقَّى هبا األكداس من الِتنْبِ. ومنه
معروف، وأصله ذرو أو ذرى، واهلاء عوض. قال أبو زيد: َذرَّْيُت الشاَة ت ْذرِيًَة، وهو أن جتز  والذرة: حب 

صوَفها وتدَع فوق ظهرها شيئاً منه لُتعرُف به، وذلك يف الضأن خاص ًة ويف اإلبل. قال: وفالٌن يَُذرِ ي َحَسَبُه، 
 ي ميدحه ويرفع من شأنه. وأنشد لرؤبة:أ

(6/2345) 

 

: َتَذرَّْيُت ( هذار 1عمدا أذرى حسىب أن يشتما * هبذر ) ميج البلغما وتذريت السنام: علوته وَفرعُته. األصمعي 
تُـُهْم، إذا تزوَّجت يف الذروة منهم والناصية. واملذروان: أطراف األليتني، وال واحَد هلم ا، النه بين فالن وتـََنصَّيـْ

ر إذا كان على أربعة لو كان واحدمها مذرى على ما يزعم أبو عبيدة لقالوا يف التثنية مذراين ; الن املقصو 
أحرف يثىن ابلياء على كل حال، حنو مقلى ومقليان. وامِلْذَرواِن من القوس: املوِضعان اللذان يقع عليهما الوَتر 

ء فالن يُنفض ِمْذَرَوْيِه، إذا جاء ابغياً يتهدد. قال عنرتة يهجو من أعلى ومن أسفل، وال واحد هلما. وقوهلم: جا
ُفُض اْسُتَك ِمْذَرَوْيها * لتقتلين فها أان ذا ُعمارا يريد: اي ُعمارَُة. وَأْذَرِت العنُي ُعمارة بن زايٍد العبسي   : َأَحْويل تـَنـْ

 دمعها: صبته.
_________ 

 .1176ملة. وكذلك يف املخطوطات. راجع التكملة ص ( يف أماىل القاىل: " هبدر هدار ". ابمله1)

(6/2346) 



 

)*( 
قد ذَكَي الرجل ابلكسر َيْذكى ذكاء، فهو ذكى على فعيل. والذكاء أيضا: الذكاُء ممدوٌد: ِحد ة القلب. و  ]ذكا[

غري مصروف: اسٌم  السنُّ. وقال احلجاج: " فـُْرْرُت عن ذَكاٍء ". وبلغت الدابُة الذَكاَء، أي السن . وذُكاٌء ابلضم
كاَء، النه من ضوئها. للشمس معرفة ال تدخلها األلف والالم. تقول: هذه ذُكاُء طالعًة. ويقال للصبح: ابن ذُ 

قال محيد األرقط: فورَدْت قبَل انبالج الَفْجِر * وابن ذكاء كامن من كفر * والَتْذِكَيُة: الذبُح. وَتْذِكَيُة النار: 
يضاً: ذَكَّى الرجُل، إذا أَسنَّ. واملَذاكي: اخليل اليت قد أتى عليها بعد ُقروحها سنٌة أو إيقادها ورفُعها. ويقال أ

ياِت غالٌء ". وذََكِت النار َتْذكو ذَكاً سنتان، ال ، مثل املُْخلف من اإلبل. ويف املثل: " َجْرُي املُذَكِ  واحدة ُمَذكٍ 
ُتها أان. وَأذَْكْيت عل  يه العيوَن، إذا أرسْلَت عليه الطالئع. قال الشاعر يف النار:مقصوٌر، أي اشتعلت. وَأذَْكيـْ
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لنا يوم كأنَّ ُأوارُه * ذكا الناِر من جنم الفروع طويل وذكوان: أبو قبيلة من سليم. واملُذِكَيُة: ما يلقى على وظل 
 النار تذكى به.

 ]ذيل[ اْذَلْوىل اْذليالًء، أي انطلَق يف استخفاء.
بوح َيْذمى َذماًء، دوٌد: بقية الروح يف املذبوح. يقال: الضبُّ أطول شئ ذماء. وقد ذمى املذاُء ممالَذم ]ذمى[

إذا حتر ك. والَذَمياُن: اإلسراع. وقد َذمي َيْذمي، إذا أسرع. وَذَمْتين ريُح كذا، أي آَذْتين. وأنشد أبو عمرو: 
َيْصَطكُّ َثْدايها واْسَتْذَمْيُت ما عند فالن، إذا تتبَّعَته وأخذَته.  ليست بَعْصاَلء َتْذمي الكلب َنْكهُتها * وال بَعْنَدَلةٍ 

 ل: ُخْذ من فالن ما َذمى لك، أي ما ارتفع لك.يقا
ً فهو ذاو، أي َذبل. قال: وال يقال ذوى1ابن السكيت: َذوى البقل ابلفتح َيْذوي ) ]ذوى[  ( ُذِوايَّ

_________ 
 ( ذاي كما يف اللسان.1)

(6/2347) 

 

 *( البقل ابلكسر. وقال أبو عبيدة: قال يونس: هي لغة: وأذواه احلر، أي أذبله.)
 فصل الراء



الرؤية ابلعني تتعدى إىل مفعول واحد، ومبعىن العلم تتعدى إىل مفعولني. يقال: رأى زيدًا عاِلماً. ورََأى  ]رأى[
ى فعيل، مثل ضأن ٌء وآراٌء أيضاً مقلوب، ورَئيٌّ علَعٍة. والَرْأُي معروف، ومجعه أْرآرَْأايً وُرْؤيًَة وراَءًة، مثل را

. ويقال: رأى يف الفقه رَْأاًي. وقد تركت العرُب اهلمَز يف  وضئني. ويقال أيضا: به رَِئيٌّ من اجلن، أي َمسٌّ
ا احتاجت إليه فهمَزْته، كما قال الشاعر   ( :1)مستقبله لكثرته يف كالمهم، ورمب 

 ( * وقال سراقة البارقى2َء ويسمع )ومن يـََتَملَّ الَعْيَش يـَرْ 
_________ 

 ( هو االعلم بن جرادة السعدى.1)
 ( صدره:2)

 أمل ترأ ما القيت والدهر أعصر * وىف اللسان:
 ومن يتمل الدهر يرأى ويسمع:
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ا جاء ماضيه بال مهز. 1أرى َعْييَنَّ ما مل تـَْرَأايُه * كالان عاملٌ ابلرُتَّهاِت ) قال امساعيل ابن بش ار: صاِح هل ( ورمبَّ
ى: " يف الِعالِب ". وكذلك قالوا يف َأرَأَْيَت ِب ويرو رَْيَت أو مسعِت َبراٍع * َردَّ يف الَضرِْع ما َقرى يف احِلال

ُلُه * أاتين فقال اختَِّ  ْذين خليال وقال آخر وَأرْأَيـَْتَك: َأرَْيَت وَأرَيـَْتَك بال مهز. قال أبو األسود: َأرَْيَت اْمَرًأ كنُت مل أَبـْ
إذا أمرت منه على األصل قلت: ارء، ( و 3( : َأرَيـَْتَك إْن منعَت كالَم َلْيلى * أمتنُعين على لَْيلى الُبكَاء )2)

 وعلى احلذف: رأ.
_________ 

( قبله: أال أبلغ أاب إسحاق أىن * رأيت البلق دمها مصمتات بعده: كفرت بربكم وجعلت نذرا * على 1)
 حىت املماتقتالكم 

 ( هو ركاض بن أابق الدبريى.2)
 ( قبله: =3)

(6/2348) 

 



ُتُه.  )*( وقوهلم: على وجهه رَْأَوُة احلمق، إذا عرفت احلمق فيه قبل أن ختربه. وأريته الشئ فرآه، وأصله َأرْأَيـْ
ُمْرٍئ. وفالٌن ُمراٍء وقوٌم  ، فهيالدهاواْرََتُه: افْـتَـَعَل من الرأي والتدبري. وَأرَْأِت الشاُة، إذا عظُم ضرُعها قبل وِ 

ُمراُءوَن، واالسم الِرايُء. يقال: فعَل ذلك ِرايًء ومُسعًة. ويقال أيضاً: قوٌم ِرائٌء، أي يقابل بعُضهم بعضاً. وكذلك 
 بيوهتم ِرائٌء. وَتراءى اجلمعان: رأى بعُضهم بعضاً. وتقول: فالن يرتاءى، أي ينظُر إىل وجهه يف املرآة أو يف

راَءى له شئ من اجلن، ولالثنني: َتراَءاي، وللجمع: َتراَءْوا. وقال أبو زيد: بَعنْيِ ما َأرَيـَنََّك، أي اْعَجْل ف. وتَ السي
وكْن كأين ِ أنظُر إليك. وتقول من الرائء: ُيْسرَتَْأى فالٌن، كما تقول يستحمق ويستعقل. عن أىب عمرو. والرئة: 

 السحر، مهموزة، وجتمع على
_________ 

 = فقوال صادقني لزوج حىب * جعلت هلا وإن خبلت فداء وىف اللسان: " كالم حىب ".
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ُتُه، أي أصبت رئته. والرتية: الشئ اخلفى اليسري من الُصْفرة  رئني، واهلاء عوض من الياء. تقول منه: رََأيـْ
برتية. وقوله حليض فهو حيض وليس والُكدرة تراها املرأُة بعد االغتسال من احليض ; فأما ما كان يف أايم ا

تعاىل: )هم أحسن أاثاثً ورِْئياً( َمْن مهزه جعله من املنظر من رأَْيُت، وهو ما رأته العني من حاٍل حسنٍة وُكسوٍة 
: أَشاقـَْتَك الظعائُن يوم ابنوا * ِبذي الرِْئي اجلميِل من  ظاهرٍة سنيٍَّة. وأنشد أبو عبيدَة حملمد بُن مُنري الثـََقفي 

مزه فإما أن يكون على ختفيف اهلمز، أو يكون من رويت ألواهنم وجلودهم راي، أي امتالت األاثِث ومن مل يه
وحسنت. وتقول للمرأة: أنِت تـََرْيَن، وللجماعة: انْت ترين، الن الفعل للواحد واجلماعة سواء يف املواجة يف 

يف اجلمع إمنا هو نون اجلماعة. عالمة الرفع والىت خرب املرأة من بنات الياء، إال أن النون الىت يف الواحدة 
. وسامرا: املدينة الىت  وتقول: أنت ترينىن، وإن شئت أدغمت وقلت َترِيينِ  بتشديد النون، كما تقول َتْضرِبينِ 

 بناها املعتصم، وفيها

(6/2349) 

 

وابن االنباري. وامِلْرآُة لغات: سر من رأى، وسر من رأى، وساء من رأى، وسامرا، عن أمحد بن حيىي ثعلب 
ئَِيًة، إذا أمسكت له الكثري َمرااي. قال أبو زيد: رَْأْيُت الرجل تـَرْ بكسر امليم: اليت يُنَظر فيها. وثالث َمراٍء، و 

َظرِة املرآَة لينظر فيها. واملَْرآُة على َمْفَعلٍة: املنظر احلسن. يقال: امرأة حسنة املَْرآِة واملَْرأى، كما يقال حسنة املَنْ 



يدل  على واملَْنَظِر. وفالٌن حسٌن يف َمْرآِة العني، أي يف املنظر. ويف املثل. " خترب عن جمهوله َمْرآتُُه "، أي ظاِهُرُه 
ابِطنه. والُرواُء ابلضم: ُحسن املنظر. ويقال: راَءى فالٌن الناَس يُرائِيِهْم ُمراءاًة، وراأَيُهْم ُمراأَيًة على القلب 

يف منامه ُرْؤاي، على فـُْعلى، بال تنوين. ومجع الرؤاي رؤى ابلتنوين، مثل رعى. وفالن مىن مبَرأًى مبعىًن. ورأى 
 ع قوله.ومسمٍع، أي حيث أراه وأمس

 راب الشئ يربو ربوا، أي زاد. والرابَِيُة: الَربـُْو، وهو ما ارتفع من االرض. ]راب[
 (6 -صحاح  - 296)
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( . والَربـُْو: 1ضم. وفيها أربع لغات: رُبـَْوٌة ورَبـَْوٌة ورِبـَْوٌة وَرابَوٌة )ا. وكذلك الُربـَْوُة ابلوربوت الرابَِيَة: علوهت
ْربُو رَْبوًا، إذا أخذه الَربـُْو. وَراب الفرس، إذا انتفخ من َعْدٍو أو فزٍع. قال بشر بن أيب النَـَفُس العايل. يقال: َراب يَـ 

ما * َكَتْمَن الَربـَْو كرٌي ُمستعاُر قال الفراء يف قوله تعاىل: )فَأَخَذُهم أخذًة رابَِيًة( أي  خازم: َكَأنَّ َحفيَف ُمْنُخرِِه إذا
 أكثر مما أعطيت. ورَبـَْوُت يف بين فالن ورَبيُت، أي نشأُت فيهم. وينشد ذتَ زائدة، كقولك: َأْربـَْيُت، إذا أخ

(2: ) 
ُتهُ 3ثالثُة أمالٍك رَبـَْوا يف ُحجوِران ) ُتُه، أي غذوته. هذا لكلِ  ما ينمي، كالولد والزرع وحنوه.( * ورَبَـّيـْ   تـَْربَِيًة وتـََربَـّيـْ

_________ 
 ( ورابوة ورابوة، عن اللسان.1)
 الدارمي. ني( ملسك2)
 ( عجزه:3)

 فهل قائل حقا كمن هو كاذب * وربوت يف حجره ربوا وربوا، وربيت رابء وربيا.
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. ابن دريد: لفالٍن على فالن َرابٌء ابلفتح واملد ، أي َربٌَّب أيضاً، أي معمول اب)*( ويقال زجنبيل مرىب ومُ  لُربِ 
َيُة خمففة: لغة يف الراب. وىف احلديث يف صلح  َطْوٌل. والِراب يف البيع. ويثىنَّ رَِبوانِ  ورِبَياِن. وقد َأْرىب الرجل. والُربـْ
راء: إمنا هو ربية خمففة، مساعا من العرب، يعىن أهنم ( وال دم " قال الف1أهل جنران: " ليس عليهم ربية )

احلديث أنه أسقط عنهم كل دم تكلموا هبا ابلياء، وكان القياس ربوة ابلواو، وكذلك احلبية من االحتباء. ومعىن 



 كانوا يطلبون به وكل راب كان عليهم، إال رءوس أمواهلم فإهنم يردوهنا. واالربية ابلضم والتشديد: أصل الفخذ،
 وأصله أربوة فاستثقلوا التشديد على الواو. ومها ُأْربِيَّتان. ويقال أيضاً: جاء فالن يف أربية قومه،

_________ 
كذا روى بتشديد الباء والياء. وقال الفراء: إمنا هو ربية خمفف أراد هبا الراب الذى كان ( قال أبو عبيد: ه1)

 هبا.عليهم يف اجلاهلية، والدماء الىت كانوا يطلبون 
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أي يف أهل بيته من بين األعمام وحنِوهم، وال تكون اأُلْربِيَُّة من غريهم. وقال: وإين ِ َوْسَط ثعلبَة بن عمرٍو * بال 
َتْت فروعا واالربيان ب كسر اهلمزة: ضرب من السمك بيض كالدود يكون ابلبصرة. أبو حامت: الربية: ُأْربِيٍَّة نـَبـَ

 ه رىب.ضرب من احلشرات، ومجع
الَرتْـَوُة: اخلُْطوة. وقد رَتـَْوُت أرتو، أي خطوت. وىف حديث معاذ رضى هللا عنه " أنه يتقدم العلماء يوم  ]رات[

( يذكر جباًل 1ي أرخاه وأوهاه. قال احلارث )القيامة برتوة "، أي خبطوة، ويقال بدرجة. وراته يرتوه، أ
ه. وَراتُه أيضاً، 2 للدهر ُمَؤِيٌد َصمَّاُء )وارتفاَعه: مكفهر ًا على احلوادث ال يـَْر * ُتوهُ  ( أي ال توهيه داهية وال تغريِ 

ُه ;   وهو من اأَلضداد.أي شدَّ
_________ 

 ( احلارث بن حلزة.1)
 قصه وال تضعفه.( ويروى: " ال ترتوه "، أي ال تن2)

(6/2351) 

 

قويه. قال لبيد يصف درعا: فخمة ذفراء ( أي تشده وت1)*( وىف احلديث: " إن اخلزيرة ترتو فؤاد املريض " )
انيا وتركا كالبصل يعىن الدروع هلا عرى يف أوساطها، فيضم ذيلها إىل تلك العرى وتشد إىل ترتى ابلعرى * قردم

ًا رفيقاً. وقال غريه:  فوق لتشمر عن البسها، فذلك الشد هو الرتو. األموي : رَتـَْوُت ابلدلو رَْتوًا، إذا مددهَتا مد 
 برأسه يـَْرُتو رَْتوًا، وهو مثل االمياء. حكاه أبو عبيد.َراَت 

َيُة ابلفتح: وجع يف الرُكبتني واملفاصل. قال مُحيد يذكر كربه ) ]رثى[  ( :2الَرثـْ
 ( *3ورثية تنهض ابلتشدد )



_________ 
 .( يف املختار: اخلزير واخلزيرة: حلم يقطع صغارا على ماٍء كثري فإذا َنِضَج ذر عليه الدقيق1)
 ( يف اللسان: " أبو خنيلة يصف كربه ".2)
 ( قبله:3)

 علتىن ذرأة ابدى بدى * وبعده: وقد
 وصار للفحل لساين ويدى:
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 * الركبتاِن والَنسا واأَلْخدَُع وال ( : وللكبري رَثَياٌت أربعُ 1ويروى: " يف َتَشدُّدي ". واجلمع رَثَياٌت. قال الراجز )
بكيته وَعدَّْدُت حماسَنه، وكذلك إذا نظمَت فيه ( * ورَثـَْيُت املي ت َمْرثِيًَّة ورَثـَْوتُُه أيضاً، إذا 2)يزال رأسه ُيَصدَُّع 

شعرًا. ورَثى له، أي رق  له. ابن السكيت: قالت امرأة من العرب: " رأثت زوجي أببيات " ومهزت. قال 
قالوا: رأثت امليت، ولبأت ابحلج، وحالت لفراء: رمبا خرجت هبم فصاحتهم إىل أن يهمزوا ما ليس مبهموز. ا

( . وامرأة راثءة وراثية. فمن مل يهمز أخرجه على 3هو من احلالوة، إذا كانت تنوح نياحة )السويق حتلثة، وأمنا 
 أصله، ومن مهز فالن الياء إذا وقعت بعد

_________ 
 بن نعيم، ويعرف اببن أم هنار. ( جواس1)
 ( بعده:2)

 عوكل شئ بعد ذاك ييج
 لبعلها أو لغريه ممن يكرم عندها تنوح نياحة ". ( كذا. وىف اللسان: " وامرأة راثءة وراثية: كثرية الراثء3)

(6/2352) 

 

)*( االلف الساكنة مهزت. وكذلك القول يف سقاءة وسقاية وما أشبهها. أبو عمرو: رَثـَْيُت عنه حديثاً َأْرثي 
 ِراثيًَة، إذا ذكرته عنه.

رته، يهمز وال يهمز. وقد قرئ: )وآخرون مرجون المر هللا( و )أرجه وأخاه( . فإذا خَّ  األمر: أَأْرَجْيتُ  ]رجا[
وصفت الرجل به قلت: رجل مرج وقوم مرجية. وإذا نسبت إليه قلت رجل مرجى ابلتشديد على ما ذكرانه يف 



ويقال: ما أتيُتك إال  رَجاَوًة ورَجاَوًة. ابب اهلمز. والرجاء من االمل ممدود ; يقال: رََجْوُت فالانً رَْجوًا ورَجاًء 
ُتُه كل ه مبعىن رََجْوتُُه. قال بشٌر خياطب بنته: فرجى اخلري وانتظري إايىي * إذا ما القارظ العنزي آاب  اخلري. وتـََرجَّيـْ

ترجون  )ما لكم ال ومايل يف فالن رَِجيٌَّة، أي ما أْرجوُه. وقد يكون الَرْجُو والَرجاُء مبعىن اخلوف. قال هللا تعاىل:
هلل َوقارًا( ، أي ختافون عظمَة هللا. وقال أبو ذؤيب: إذا لسعته النحُل مل يـَْرُج لسَعها * وحاَلَفها يف بيت نوب 

 (1عواسل )
_________ 

 ( يروى: " وخالفها ".1)

(6/2352) 

 

:  رَجاً. يقال منه: َأْرَجْيُت. والَرَجوانِ أي مل خَيَْف ومل يُباِل. والَرجا مقصوٌر: انحية البئر وحافَتاها. وكلُّ انحيةٍ 
حافَتا البئر. فإذا قالوا: رُمَي به الَرَجواِن، أرادوا أن ه طُرَِح يف املهالك. وقال املرادي : كأْن مل تـََرْي قبلي أسريًا 

: )واملََلُك على ( أي ال يستطيع أن يستمسك. واجلمع َأْرجاٌء قال تعاىل1مكباًل * وال رجاًل يـُْرمى به الَرَجواِن )
راء ُأْرُجواٌن. وَأْرَجِت الناقة: دان نِتاجها، يهمز وال يهمز. واالرجوان: صبغ أمحر شديد َأْرجاِئها( . وقطيفٌة مح

احلمرة. قال أبو عبيد: وهو الذي يقال له الَنشاْسَتُج. قال: والبَـْهرَمان دونَه. ويقال أيضاً اأُلْرجواُن معر ب، 
ون. وكلُّ لوٍن يشبهه فهو أرجوان. قال عمرو بن واْن، وهو شجٌر له نـَْوٌر أمحر أحسُن ما يكوهو ابلفارسية ُأرغ

 كلثوم: كأنَّ ثيابنا من ا ومنهم * ُخِضنْبَ أبرجوان أو طلينا
_________ 

 ( قبله: لقد هزئت مىن بنجران إذ رأت * مقامي يف الكبلني أم أابن1)
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)*( 
ف منقلبة من الياء. تقول: مها رََحياِن. وقال ُمهلِهل: َكَأانَّ ُغْدَوًة وَبين هي مؤنث ة، َواأللالَرحى معروفة، و  ]رحى[

َزٍة رحيا مدير وكل من مد قال رحاء ورحاء ان وأرحية، مثل عطاء وعطاءان وأعطية، فجعلها  أَبِينا * جبْنِب ُعنَـيـْ
ْرٍح والكثري َأْرحاٌء: ورََحْوُت الَرحى ورََحيُتها، إذا منقلبة من الواو وما أدري ما ُحجَّته وما صحَّته. وثالُث أَ 

 من األرض تستدير وترتفع على ما حوهلا. أدرهَتا. ورََحِت احلي ة َترُحو وتـََرحَّْت، إذا استدارت. والَرحى: قطعةٌ 



البعري. والَرحى:  ورَحى القوِم: سيِ ُدُهْم. ورَحى احلرب: َحْوَمُتها. ورَحى السحاب: مستدارها. والَرحى: ِكرِكرة
الِضرس. واألرحاُء: األضراس. واألْرحاُء: القبائل اليت تستقل  بنفسها وتستغين عن غريها. والرحى يف قول 

 الراعى:
 ( *1ىل ضوء انر بني فردة والرحى )إ

_________ 
 ( صدره:1)

 عجبت من السارين والريح قرة:

(6/2353) 

 

 اإلبل الكثرية تزدحم.اسم موضع. والرحى االبل: الطح انة، وهي 
. ورَخَي ال ]رخا[ شئ يرخى، ورخو أيضا يرخو، إذا صار رِْخوًا. شئ رخو ورخو، بكسر الراء وفتحها، أي َهشٌّ

وفرٌس رِْخَوٌة، أي سهلٌة مسرتِسلٌة. قال أبو ذؤيب: تـَْعدو به َخْوصاُء يـَْفِصُم َجْريُها * َحَلَق الرحاَلِة فهي رِْخٌو 
خية، ملا أرخيت ئ رخو، فلهذا مل يقل رِْخَوٌة. وَأْرَخْيُت الِسرْتَ وغريه، إذا أرسلَته. وهذه أر ( أراد فهو ش1متزع )

من شئ. وقد اسرتخى الشئ. وقول طفيل: َفأَبََّل واسرتخى به اخَلْطُب بعدما * َأساَف ولوال َسْعُينا مل يـَُؤبِ ل يريد 
 به: حسنت حاله.
_________ 

 ني. وحلق الرحالة يعىن االبزمي. والرحالة: سرج من جلود.( خوصاء: فرس غائرة العين1)
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سماُء: أبطأ املطر. أبو عبيد: )*( وأرخت الناقة، إذا اْسرَتْخى َصالها. واإلْرخاُء: ضرٌب من الَعْدِو. وَتراخى ال
اٌء من َخيٍل َمراٍخ. وأاتٌن ِمْرخاٌء: اإلرخاُء: أن خُتلِ َي الفرَس وشهوَته يف الَعْدِو غري ُمْتِعٍب له. يقال: فرٌس ِمْرخ

ح الليِ نة، خاِء، ممدوٌد. ورُخاٌء ابلضم: الريكثرية اإلْرخاِء يف الَعْدِو. ورجٌل رَِخيُّ البال، أي واسع احلال بنيِ  الرَ 
 اًء.قال األخفش يف قوله تعاىل: )فسخَّران له الرِيَح جَتْري أبمرِِه رُخاًء َحْيُث أصاَب( ، أي جعلناها رُخ

ابن السكيت: َردى الفرُس ابلفتح يـَْردي َرْدايً وَرَداياًن، إذا رَجم األرض َرمْجاً َبني الَعْدِو واملشى  ]ردى[
الشديد. قال االصمعي: قلت ملنتجع بن نبهان: ما الرداين؟ فقال: عدو احلمار بني آريه ومتمعكه. ورديت 



ُتُه: ص ْيُت احلجر بصخرٍة أو مِبْعَوٍل، إذا ضربـَْته هبا لتكسره. دمته. وَردَ على اخلمسني وَأْرَدْيُت، أي زدُت. وَرَديـْ
 وامِلْردى: حجٌر يُرَمى به، ومنه قيل

(6/2354) 

 

للرجل الشجاع: إن ه مِلردى حروٍب، وهم َمرادي احلروب. وكذلك امِلرداة. وىف املتل: " كل ضب عند مرداته 
 :والرداة: الصخرة ; واجلمع الردى. قال الراجز . وتشبه هبا الناقة يف الصالبة، فيقال مرداة."

فجل خماض كالردى املنقض * ورديته ابحلجارة َأْرِديِه َرْدايً: رميُته هبا. ابن السكيت: امِلْرداُة: صخرٌة تكسر هبا 
يف بئر، ى. ويقال: َردى يف البئر وتـََردَّى، إذا سقط احلجارة. وَردى الغالُم، إذا رَفع إحدى رجليه وقَفَز ابألخر 

َردى؟ أي أين ذهب؟ والِرداُء: الذي يُلَبس، وتثنيته رداءان وإن شئت  أو هتوَّر من جبل. يقال: ما أدري أين
رداوان، الن كل اسم مهموز ممدود فال ختلو مهزته إما أن تكون أصلية فترتكها يف التثنية على ما هي عليه وال 

صفراوان أنيث فتقلبها يف التثنية واوا ال غري، تقول: لبها فتقول جزاءان وخطاءان، وإما أن تكون للتتق
 وسوداوان. وإما أن تكون منقلبة من واو أو ايء مثل كساء ورداء، أو ملحقة مثل علباء وحرابء ملحقة بسرداح
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إن اوان ورداوان، و ومشالل، فأنت فيها ابخليار، فإن شئت قلبتها واوا مثل الىت للتأنيث فقلت كساوان وعلب
زة مثل االصلية وهو أجود فقلت كساءان وعلباءان ورداءان. واجلمع أكسية وأردية. وتردى شئت تركتها مه

وارتدى مبعىن، أي ليس الرداء. والردية كالركبة من الركوب، واجللسة من اجللوس. تقول: هو حسن الِرْديَِة. 
ُتُه أان تـَْرِديًَة. وراَدْيُت عن ال رة. ويقال أيضاً: راديت فالان، إذا راودته، وهو ذا رميَت ابحلجاقوم ُمراداًة، إوَردَّيـْ

مقلوب منه. قال طفيل الغنوى: يرادى على فأس اللجام كأمنا * يرادى به مرقاة جذع مشذب ويقال أيضا: 
، ٌل َرٍد للمهالكراداه مبعىن داراه، حكاه أبو عبيد. وردى ابلكسر يـَْردى َردًى، أي هلك. وَأْرداُه غريه. ورج

 ٌة على َفِعَلٍة. واملُْرِديُّ: خشبٌة تدفع هبا السفينة تكون يف يد املال ح، واجلمع املَرادي.وامرأٌة َرِديَ 

(6/2355) 

 



الَرِذيَُّة: الناقة املهزولة من السري ; واجلمع الَرذااي. وقال أبو زيد: هي املرتوكة اليت َحَسرها السفر ال  ]رذى[
ِذيٌّ. وقد َأْرَذْيُت انقيت، إذا هزلتها وخلَّفتها. واملرذى: املنبوذ. وقد : والذََكُر رَ تقدر أن َتلحَق ابلركاب. قال

 أرذيته.
 َأْرزَْيُت ظهري إىل فالٍن، أي التجأت إليه. قال رؤبة: ]رزى[

 (1أان ابُن أَْنضاٍد إليها ُأْرزي )
َسِت السفينة ترسوا ، أي ثبتت. ورَ رسا الشئ يرسو: ثبت. وجباٌل راِسياٌت. وَرَسْت أقدامهم يف احلرب ]رسا[

 ( .2رسوا، أي وقفت على اللنجر )
_________ 

 ( قبله:1)
 ال توعدىن حية ابلنكز * وبعده:

 نغرف من ذى غيث ونؤزى
 ( يف القاموس: " االجنر " وكذلك يف =2)
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و: )جَمْراها وَمْرساها( ابلفتح من  )*( وقوله تعاىل: )بسم هللا جُمْراها ومرساها( ابلضم من أجريت وَأْرَسْيُت،
َرْت. وَرَسْوُت بني القوم َرْسوًا، أي أصلحت. والَرْسَوُة: شئ من خرز ينظم كالدستينج. وَرَسْوُت عنه َرَسْت وجَ 

حديثاً، أي حدَّثت به عنه. ويقال أيضاً: َرَسْوُت، إذا ذكرت منه طرفاً. وامِلْرساُة: اليت تـُْرَسى هبا السفينة، 
ها، إذا دامت. والَرواسي من اجلبال: الثوابت الرواسخ. قال يها الُفْرُس لَْنَكْر. وألقت السحابة َمراِسيتسم ِ 

األخفش: واحدهتا راسيٌة. ورمبا قالوا: قد َرسا الفحل ابلَشول، وذلك إذا َقعا عليها. ويقال مترة نرسيانة بكسر 
 النون ; لضرب من التمر جيد.

_________ 
سفينة، وهو اسم عراقى. ورمبا قالوا: فالن أثقل : " قلت قال االزهرى يف جنر: االجنر: مرساة ال= املختار وقال

من أجنر ". وىف هامش املطبوعة االوىل: لفظة اللنجر لعله تعريب لفظ الككنر، لكنه مل يذكر يف هذا الكتاب. 
 كذا هبامش.
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مع ِرشاً وُرشاً. وقد َرشاُه ِرْشَوُة معروفة، والُرْشَوُة ابلضم مثله ; واجل]رشأ[ الِرشاُء: احلبل، واجلمع َأْرِشَيٌة. وال
لِرْشَوَة. واسرَتْشى يف حكمه: طلب الرْشَوَة عليه. واْسرَتْشى الَفصيُل، إذا طلب يـَْرشوُه َرْشوًا. واْرَتشى: أخذ ا

ُتُه إْرشاًء. وَأْرَشْيُت الدلو: جعلُت هلا ِرشاًء. ُته، إذا  الرضاع. وقد َأْرَشيـْ وتـََرشَّْيُت الرجُل، إذا الينَته. وراَشيـْ
ْرِشَيِة. والِرشاُء: كواكٌب كثريٌة ِصغار على صورة ظاهرَته. وَأْرشى احلنظُل، إذا امتدَّت أغصانُه، شبِ ه ابأل

 السمكة، يقال هلا بطن احلوت، ويف ُسرَّهِتا كوكٌب نريِ ٌ ينزله القمر.
ُتُه فهو َمْرِضيٌّ، وقد ك الُرْضواُن ابلضم. واملر الِرْضواُن: الِرضا، وكذل ]رضا[ ضاة مثله. ورضيت الشئ واْرَتَضيـْ

على األصِل والقياِس. وَرضيُت عنه ِرضاً مقصوٌر، وهو مصدٌر حمٌض، واالسم الِرضاُء قالوا: َمْرُضوٌّ فجاءوا به 
 ممدود، عن االخفش.
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رب من يقوهلما واحلمى. قال: والوجه محيان ورضيان. ومن العومسع الكسائي رضوان ومحوان يف تثنية الرضا 
لواو أكثر. وعيشة راِضَيٌة، أي َمْرِضيٌَّة. كقوهلم: َهمٌّ انصٌب، ألنَّه يقال ُرضيُت معيشُته ابلياء على االصل، وا

يه، مبعىن َرضيُت به على ما مل يسمَّ فاعُله، وال يقال َرِضَيْت. ويقال: َرضيُت به صاحباً. ورمبا قالوا: َرضيُت عل
ُتُه 2 * َلَعْمُر هللِا أعجبين ِرضاها )( : إذا َرِضَيْت َعَليَّ بنو ُقَشرْيٍ 1وعنه. وأنشد األخفش ) ُتُه عين  وَرضَّيـْ ( وَأْرَضيـْ

ُتُه فَأْرضاين. وراضايَن فالٌن َفرضَ  ُتُه بعد جهٍد. واْسرَتَْضيـْ ُتُه: أْرَضيـْ ْوتُُه َأْرُضوُه ابلتشديد أيضًا، فـََرِضي. وتـََرضَّيـْ
عنه ِرضاً وإن كان من الواو، كما قالوا َشِبَع ِشَبعاً،  ابلضم، إذا غلبَته فيه، ألن ه من الواو. وإمنا قالوا َرضيتُ 

 وقالوا َرضَي ملكان الكسر، وحقَّه أن يقال َرُضَو.
_________ 

 ( للقحيف العقيلى.1)
 (6 -صحاح  - 297سنة يف صفاها )( بعده: وال تنبو سيوف بىن قشري * وال متضى اال2)
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 ورضوى: جبل ابملدينة، والنسبة إليه رضوى.
االرطى: شجر من شجر الرمل، وهو أفعل من وجه وفعلى من وجه ; الهنم يقولون أدمي مأروط، إذا  ]رطا[



وق اتء أدمي مرطى. وقد أرطت االرض، إذا أخرجت االرطى، والواحدة أرطاة، وحلدبغ بورقه. ويقولون: 
اق أو بىن االسم عليها. قال الشاعر يصف التأنيث له يدل على أن االلف ليست للتأنيث وإمنا هي لالحل

( * مال إىل أرطاة حقف فاضطجع وراطية: اسم موضع، وكذلك أراط، 1ذئبا: ملا رأى أن الدعه وال شبع )
 ور الدريناوهو يف شعر عمرو بن كلثوم: وحنن احلابسون بذى أراط * تسف اجللة اخل

 الرعى ابلكسر: الكال. وابلفتح املصدر ]رعى[
_________ 

 ( قبله: اي رب أابز من الُعْفِر َصدَْع * تـََقبََّض الذئُب إليه واجتمع1)
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)*( واملرعى: الرعى، واملوضع، واملصدر. ويف املثل: " َمْرعًى وال كالَسْعداِن ". والراعي مجعه رعاة مثل قاض 
ن مثل شاب وشبان، ورعاء مثل جائع وجياع. وفالن يرعى على أبيه، أي يـَْرعى َغَنمه. والراعي: ورعيا وقضاة،

( وتـُْرِعيٌَّة، بكسر التاء وضمها والياء 1لقب عبيد بن احلصني النمريي الشاعر. قال الفراء: رجٌل تـَْرِعيٌَّة )
ٌة يف معىن ترعية. والرعاوى والرعاوى، بفتح ْرعايَ مشددة فيهما، للذي جييد رِْعَية اإلبل. ويقال أيضاً: رجٌل تِ 

ا اإلبل اليت يعتمل عليها. قالت امرأة من العرب  الراء وضمها: اإلبل اليت تـَْرعى حوايل القوم ودايرِهم ; ألهن 
تعاتب زوجها: متششتىن حىت إذا ما تركتين * كنضو الرعاوى قلت إىن ذاهب وراعيت االمر: نظرت إىل أين 

 الحظته. وراَعيُتُه من مراعاة احلقوق. اعيته:يصري. ور 
_________ 

( يف القاموس: ورجل ترعية مثلثة وقد خيفف، وترعاية وترعاية ابلضم والكسر، وترعى ابلكسر: جييد رعية 1)
 االبل.
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لصيَد منتبذًا * كأنه ويقال: احلمار يُراعي احلُُمَر، أي يـَْرعى معها: قال أبو ذؤيب: ِمن َوْحِش َحْوضي يُراعي ا
ُتُه  الشئ فرعاه. وىف املثل: من اْسرَتْعى الذئَب ظََلم ". والراعي: الوايل. كوكٌب يف اجلوِ  ُمْنَحِرُد واْسرَتَْعيـْ

( 1والَرِعيَُّة: العام ة. يقال: ليس املَْرِعيُّ كالراعي. ورعا يرعو، أي كفَّ عن األمور. يقال: فالٌن حسن الَرْعَوِة )
ووزنه افعلل. وإمنا مل يدغم لسكون الياء. َوِة والُرْعوى واالْرِعواِء. وقد ارعوى عن القبيح، وتقديره إفعول، والرِعْ 



ته 2واالسم الرعيا ) ( ابلضم والرعوى ابلفتح، مثل البقيا والبقوى. وتقول: أرعيت عليه، إذا أبقيَت عليه وترمح 
ُتُه مسعي، أي أصغيت إليه. ومنه3)  ( . وَأْرَعيـْ

_________ 
 ( يف القاموس: الرعو والرعوة ويثلثان والرعوى ويضم.1)
 يف القاموس: واالسم الرعيا والرعوى ويفتح.( 2)
 ( كذا. وىف اللسان. " ورمحته ".3)
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)*( قوله تعاىل: )راعنا( . قال االخفش: هو فاعلنا من املراعاة على معىن أرعنا مسعك، ولكن الياء ذهبت 
ه قال: ال تقولوا محقا وال تقولوا هجرا، وهو من قال: )راعنا( ابلتنوين على إعمال القول فيه، كأنلالمر. وي

الرعونة. ورعى االمري رعيته ِرعاية. وَرَعْيُت اإلبَل َأْرعاها َرْعياً. ورعى البعري الكال. وارتعى مثله. وَرَعْيُت 
بن السكيت: لِ ْفُت رِْعيَـَتها * واترة أتغشى فضل أطماري االنجوم: َرقْبتها. قالت اخلنساء: َأْرعى النجوَم وما كُ 

ا ظبيٌة تـَْعُطو إىل  يقال َرَعْيُت عليه ُحْرَمَتُه رَِعايًَة. وَأْرعى هللا املاشيَة، أي أنبت هلا ما تـَْرعاُه. قال الشاعر: كأهنَّ
 فـََنٍن * أتكل من طيب وهللا يرعيها

. وقد رَ  ]رغا[ " َكفى بُرغاِئها منادايً "، . ويف املثل: غا البعري يـَْرغو رُغاًء، إذا ضج  الُرغاُء: صوت ذواِت اخلف 
أي إن  رُغاء بعريِه يقوم مقاَم ندائه يف التعرُّض للضيافة والِقرى. وقد َرَغى اللنب تـَْرِغَيًة، أي أزَبَد. ومنه قوهلم: 

 كالم مرغ، إذا مل يفصح عن معناه.
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أي هلا نشافة ورغوة. حكاه يعقوب. واملرغاة: شئ تؤخذ به الُرْغَوُة. تـَُرغِ ي وتـَُنشِ ُف،  ويقال أيضا: أمست إبلهم
َوُة فيها ثالث لغات: رُْغَوٌة وَرْغَوٌة ورِْغَوٌة. وحكى الكسر فيها اللحياين وغريُه، وهو زُبد اللنب، واجلمع والُرغْ 

 ابلكسر والواو. ومسع أبو املهدى الواو يف الضم، والياء رُغاً. وكذلك رُغايُة اللنب ابلضم والياء، ورِغاَوُة اللنب
ملثل: " ُيِسرُّ َحْسوًا يف اْرتِغاٍء "، يضرب ملن يُظهر أمرا ويريد غريه. يف الكسر. وارتغيت: شربت الَرْغَوة ويف ا

قة رغو قال الشعىب ملن سأله عن رجل قبل أم امرأته: " يسر حسوا يف ارتغائه وقد حرمت عليه امرأته ". وان
ُتُه أان: محلُته على الُرغاء. قال الشاعر ) اٍد علينا * 2يـَْبغي )( : أَ 1على فعول، أي كثرية الُرغاء. وَأْرَغيـْ ( آُل شدَّ



اٍد َفصيُل يقول: هم أِشحَّاُء ال يفر قون بني الفصيل وأم ه بَنْحٍر وال ِهبٍة. وَتراَغْوا، أذا رغا واحد  وما يـُْرغي لَشدَّ
 هاهناهاهنا وواحد 

_________ 
 ( هو سربة بن عمرو الفقعسى.1)
 ( ويروى: " أتبغى ".2)
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)*( وىف احلديث: " إهنم وهللا َتراَغْوا عليه فَقَتلوه ". وقوهلم: ماله اثغية وال راغية، أي ماله مشاة وال انقٌة. 
 أجل. ; كما يقال: ما أحشى وال أي مل يـُْعِط شاًة وال انقةً ويقال أيضاً: أتيته فما أَْثغى وال َأْرغى، 

( الثوَب َأْرفوُه، يهمز وال يهمز. وَرفـَْوُت الرجل: سك نته من الرعب. قال أبو ِخراِش اهلَُذيل ، 1َرفـَْوُت ) ]رفا[
لتحام. قال ملُرافاُة: االت ِفاُق واالوامسه ُخويلد: َرفـَْوين وقالوا اي ُخَوْيِلُد مل تـُرَْع * فقلُت وأنكرُت الوجوَه ُهم ُهم وا

ُتُه تـَْرِفَيًة، إذا  الشاعر: وَلمَّا أْن رأيَت أاب ُرَوميٍْ * يُراِفيين ويكره أن ُيالما والرِفاُء: االلتحام واالتفاق. ويقال: َرفَـّيـْ
ة، من قوهلم: قلت للمتزو ِج: ابلرِفاء والبنني. قال ابن السكيت: وإن شئَت كان معناه: ابلُسكون والطمأنين

 ذا سكنته.رفوت الرجل، إ
_________ 

 ا من ابب عدا.( رف1)
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َرقيُت يف الُسل ِم ابلكسر َرْقياً ورُِقيَّا، إذا صِعدَت. واْرتـََقيُت مثله. واملرقاة ابلفتح: الدرجة، ومن كسرها  ]رقى[
عقوب. ورقى شبهها ابآللة الىت يعمل هبا، ومن فتح قال: هذا موضع يفعل فيه، فجعله بفتح امليم خمالفا. عن ي

والرقوة: دعص من رمٍل. وقوهلم: " اْرَق عليه كالماً تـَْرِقَيًة، إذا رفع وتـََرقَّى يف العلم، إذا َرٌقَي فيه درجة درجة. 
طيق، وال حتمْل على نفسك ما ال تطيقه. والُرقْـَيُة معروفة، واجلمع على ظَْلِعَك " أي اْمِش واْصعد بقدر ما ت

ُتُه فرقاىن رقية فهو راق. وقول الراجز: لقد علمت واالجل الباقي * أن ال ترد القدر رُقًى. تقول منه: اْسرَتْقَـ  يـْ
 بن قيس الرقيات إمنا ى كأنه مجع امرأة راقية أو رجال راقية ابهلاء للمبالغة. ورقية: اسم امرأة. وعبد هللاالرواق



هن. هذا قول االصمعي. وقال أضيف قيس إليهن النه تزوج عدة نسوة وافق أمساؤهن كلهن رقية فنسب إلي
 غريه: إنه كانت له عدة جدات أمساؤهن كلهن رقية فلهذا قيل:
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 قيس بن الرقيات. ويقال: إمنا أضيف إليهن النه كان يشبب بعدة نساء يسمني رقية. والرقى: موضع.
واجلمع رِكاٌء ورََكواٌت ابلتحريك. ويف املثل: " مجعها رَِكيٌّ ورَكااي. والرَْكَوُة اليت للماء، الرَِكيَُّة: البئر. و  ]ركا[

صارت القوس رَْكَوًة "، يضرب يف االدابر وانقالب االمور. والركاء ابلفتح: اسم موضع. واملركو: احلوض 
ترى مركوها يثوب يقول: أستقى اترة الكبري. واجلرموز: الصغري. قال الراجز: السجل والنطفة والذنوب * حىت 

يت إليه، أي جلأت. قال أبو عمرو: فة حىت يرج احلوض مآلن كما كان قبل أن يشرب. وأركذنواب واترة نط
يقال للغرمي: َأرِْكين إىل كذا وكذا، أي َأخِ ْرين. ورََكْوُت احِلْمَل على البعري: ضاعفته. ورََكْوُت على فالن الذْنَب، 

 : ركوت الشئ أركوه، إذا شددته وأصلحته. قال سويد:. ورََكْوُت بقي َة يومي، أي أقمت. ابن االعرايبأي َورَّْكُتهُ 
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وَأرَْكيُت لَبين فالن جندًا، أي هي أتُه هلم.  (1فدع عنك قوماً قد َكَفْوَك ُشُئوهَنُْم * وَشْأُنَك إْن مل تـَرُْكُه يـََتفاَقُم )
 على كذا، أي ُمَعوِ ٌل عليه. ومايل ُمْرَتَكى إال  قال الفراء: َأرَْكْيُت عليه الذنَب واألمر، أي َورَّْكُتُه. وأان ُمْرَتكٍ 

 عليك.
ُتُه ُمراماًة ورِماًء، واْرمَتَْينا  ]رمى[ رميت الشئ من يدى، أي ألقيته فارمتى. وَرَمْيُت ابلسهم َرْمياً ورِمايًَة. وراَميـْ

لك، أي َنَصرك وصنع لك. ابن  وَتراَمْينا. وكانت بينهم رِمِ يَّاً مث صاروا إىل ِحَجيزى. أبو عبيدة: َرمى هللا
عليها. قال: وال تقل َرَمْيُت هبا. قال الراجز: أرمى عليها وهى فرع أمجع  السكيت: َرَمْيُت عن القوس وَرَمْيتُ 

* وهى ثالث أذرع وإصبع قال: ويقال: خرجت أَتـََرمَّى، إذا خرجت تـَْرمى يف األغراض ويف أصول الشجر. 
 نص.وخرجت َأْرمَتي، إذا رميت الق

_________ 
 ( يف اللسان:1)

 وشأنك إن ال تركه متفاقم:
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اً كَأنَّ كعوبَُه * َنوى الَقْسِب قد )*( ورميت على اخلمسني وَأْرَمْيُت أيضاً، أي زدُت. قال حامت طيئ: وَأمْسََر َخطِ يَّ 
، الواحد واجلماعة سواٌء. والَرماُء، ابلفتح واملد : َأْرمى ِذراعاً على الَعْشِر وتقول: للمرأِة أنِت تـَْرمنَي وأنْتَّ تـَْرمنيَ 

د: هاوها، إىن  َتشرتوا الذهب ابلفضة إال  يدا بيالِراب. وَأْرمى فالٌن، أي َأْرىب. قال عمر رضي هللا عنه: " ال
عن فرسه، أخاُف عليكم الَرماَء ". قال الكسائي: هو ممدوٌد. وَترامى اجلُرح إىل الفساد. ويقال: طعنه فَأْرماُه 
ى عليه، أي أي ألقاه عن ظهر دابَّته، كما يقال َأْذراُه. وَأْرَمْيُت احلجر من يدي، أي ألقيت. ويقال: َسابَُّه فَأْرمَ 

يد. يقال: بئس الرمية االرنب، أي بئس الشئ مما يرمى االرنب. وإمنا جاءت ابهلاء الهنا زاد. والَرِميَُّة: الص
على رميت فهى مرمية وعدل به إىل فعيل، وأمنا هو بئس الشئ يف نفسه  صارت يف عداد االمساء، وليس هو

 ي يف احلديث: " لو أنة، وهو نصل مدوٌَّر للسهم. وأما الذمما يـُْرمى األرنُب. أبو عمرو: املرماة مثل السرو 
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اُة الظلف. وقال أبو عبيد: م( [ الصالة "، فيقال: امِلرْ 1أحدهم دعى إىل ِمْرماَتنْيِ ألجاب وهو ال جييب ]إىل )
هو ما بني ظلفى الشاة. قال: وال أدرى ما وجهه، إال أنه هكذا يفسر. والرمى: السقى، وهى السحابة 

العظيمة الَقطِر الشديدة الوقِع من سحائب احلميم واخلريف، واجلمع َأْرِمَيٌة وأسقية، عن االصمعي. ومنه قول 
 ( مظ مائد * وآل قراس صوب أرمية كحل ويروى: " أسقية ".2أىب ذؤيب يصف عسال: ميانية أحياهلا )

َران إليه يـَْرنو رُنـُوًَّا، إذا أدام النظر. يقال: َظلَّ رانياً، وَأْرانُه غريه. ويقال: َأْرانين ُحْسُن ما رأيت، أي مَحََلين  ]ران[
. وكأٌس رَنـَْوانٌة، أي دائمة ساكنة، ووزهنا فعلعلة. قال ابن  ( عليها امللك أطناهبا * 3أمحر: بنت )على الُرنـُوِ 

 إنه مل يسمع إال منه. كأس رنوانة وطرف طمر يقال
_________ 

 ( التكملة من املخطوطة.1)
 ( يف اللسان: " أجىي هلا ".2)
 ( يف اللسان: " مدت عليه ".3)

(6/2363) 

 



ٌء ابلتشد دمي النظَر إىل النساء احِلسان. يد، للذي ي)*( وفالن رنو فالنة، إذا كان يُدمي الَنظر إليها. ورجٌل َرانَّ
والُرانُء، ابلضم واملد : الصوت. والَران ابلفتح مقصور: الشئ منظور إليه. وقوهلم: اي ابن تـُْران، كنايٌة عن اللئيم. 

: فإنَّ اْبَن تـُْران إذا ُزْرُتُكْم * يدافُع عىن قوال عنيفا  قال صخُر الَغي 
املرأة، وهى أفعولة يف االصل، إال أهنم قلبوا الواو الثانية  ى من الوعول، وهبا مسيت( : األنث1اإلْرِوي ة ) ]روى[

ايء وأدغموها يف الىت بعدها وكسروا االوىل لتسلم الياء. وثالث أراوى على أفاعيل، وقد خيفف فيقال ثالث 
املرأة ُن: ضدُّ العطشان ; و ضا: اسم امرأة. والَرايَّ أراو. فإذا كثرت فهى االروى على أفعل بغري قياس. وأروى أي

، ومل يبدل من الياء واو الهنا صفة، وإمنا يبدلون الياء يف فعلى إذا كانت امسا والياء موضع الالم، كقولك  َرايَّ
 شروى هذا الثوب، وإمنا هي من شريت، وتقوى وإمنا هي من التقية. وإن

_________ 
 .( االروية ابلضم والكسر1)
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امرأة خزاي وراي، ولو كانت راي امسا لكانت روى، النك كنت تبدل االلف ى أصلها قالوا تركوها علكانت صفة 
 واوا موضع الالم وترتك الواو الىت هي عني فعلى على االصل. وقول أىب النجم:

الراين واها لراي مث واها واها * إمنا أخرجه على الصفة. وراين: اسم جبل ببالد بىن عامر. قال لبيد: فمدافع 
كما ضمن الوحى سالمها ولنا ِقبَـَلَك َرِويٌَّة، أي حاجة. والَرِويَُّة أيضاً: التفكر يف األمر،   عرى رمسها * خلقا

جرت يف كالمهم غري مهموزة. والَرِويَُّة أيضاً: البقية من الَدْيِن وحنِوِه. والِرواُء ابلكسر واملد : حبٌل يشدُّ به املتاع 
ُتُه على الَرُجِل، إذا شددَته على ظهر البعري لئالَّ يسقَط من َغَلبة النوم. أَلْرِويَُة. يقال: َروَ على البعري، واجلمع ا يـْ

قال الراجز: إىن على ما كان من ختددى * ودقة يف عظم ساقى ويدى أروى على ذى العكن الضفندد ورويت 
 املاء؟ الراء، أي من أين ترتوونعلى أهلى والهلي، إذا أتيَتهم ابملاء. يقال: من أين ريتكم، مفتوحة 
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. وارتويت وترويت، كله مبعىن. وَرَوْيُت ورويت من املاء ابلكسر َأْروي رايً وراي وروى أيضا، مثل رضيت رضا
 يف احلديَث والِشعر ِروايًَة فأان راٍو، يف املاء والِشْعر واحلديث، من قوٍم ُرواٍة. قال ابن أمحر: تـَْروي َلقًى أُْلِقيَ 

ُتُه َصْفَصٍف * تْصَهُرُه الشمُس فما يـَْنَصِهْر قال يعقوب: وَرَوْيُت القوم َأْرويِهْم، إذا استقيَت هلم ا ملاء. وَروَّيـْ



م كانوا يـَْرَتووَن فيه من ا ُتُه أيضاً. ومسِ َي يوُم الرَتِْويَِة ألهنَّ بـَْعُد.  ملاء ملاالِشعر تـَْرِويًَة، أي محلته على ِروايَِتِه ; وَأْرَويـْ
قل اْرِوها، إالَّ وَروَّْيُت يف األمر، إذا نظرت فيه وفك رت، يهمز وال يهمز. وتقول: أَْنِشِد القصيدَة اي هذا، وال ت

أن أتمره بروايتها، أي ابستظهارها. والراية: العلم. والراوية: البعري أو البغل أو احلمار الذي يستقى عليه. 
 ك جائز على االستعارة، واالصل ما ذكرانه. قال أبو النجم:والعامة تسمى املزادة راوية، وذل

(6/2364) 

 

( ابملزاد االثقل وماء رواء ابلفتح ممدود، أي عذب. قال 1متشى من الردة مشى احلفل * مشى الروااي )
ماء ا كسرت الراء قصرته وكتبته ابلياء وقلت ( وإذ2الراجز: اي إبلى ماذأمه فتأبيه * ماء رواء ونصى حوليه )

. ورجل له رواء ابلضم، أي منظر. ورجل راوية للشعر، واهلاء للمبالغة. روى. ويقال: هو الذى فيه للواردة رى
 وقوٌم ِرواٌء من املاء، ابلكسر واملد. قال عمر بن جلأ التَـْيِميُّ: متشي إىل ِرواِء عاِطناهِتا * حَتَبَُّس العاِنِس يف

لِسيِف رَيًَّة * هبا بـَُرأٌ مثل الفسيل املَُكمَِّم ملاء. قال األعشى: فأوَرَدها عيناً من ارَْيطاهِتا وعنٌي رَيٌَّة، أي كثرية ا
والَرِوي : حرف القافية. يقال: قصيداتن على َرِويِ  واحد. والَرِويُّ أيضاً: سحابٌة عظيمة الَقْطر شديدة الوقع، 

 مثل السقى.
_________ 

 ( أراد ابلروااي: االبل.1)
 ذا مقام لك حىت تيبيه:( بعده * ه2)
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 )*( ويقال: شربت شراب رواي. واْرَتوى احلبل: غُلظت قواه. واْرتـََوْت مفاصل الرجل: اعتدلت وغلظت.
ه قوله تعاىل: )واتْـُرِك الَبْحَر َرْهوًا( . والَرْهُو: السري أبو عبيدة: َرها بني رجليه يـَْرهو َرْهوًا، أي فتح. ومن ]رها[

َق. قال الُقطامي يف نعت ال: جاءت اخليل َرْهوًا. قال ابن األعرايب : َرها يـَْرهو يف السري، أي رفَ السهل ; يق
ُو والَرْهَوُة: املكان املرتفع الرِكاِب: مَيْشنَي َرْهوًا فال االعجاز خاذلة * وال الصدور فلى اأَلْعجاِز تـَتَِّكُل والَرهْ 

َنا ِمْثَل َرْهَوَة ذاَت َحدٍ  * حمافظًة وكن  1األضداد. وقال )واملنخفض أيضاً جيتمع فيه املاء , وهو من  ا ( : َنَصبـْ
أنه  ( وقال أبو عبيد: الَرْهَو: اجلَْوبََة تكون يف حمل ة القوم يسيل منها ماء املطر أو غريه. ويف احلديث2اأَلمْيَنينا )

 قضى أن ال شفعة يف فناء وال طريق



_________ 
 ( عمرو بن كلثوم.1)
 (6 -صحاح  - 298يروى: " وكنا السابقينا " )( و 2)
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( وال رهو. واجلمع رهاء. والرهو: املرأة الواسعة اهلن، حكاه النضر ابن مشيل. وأرهيت 1وال منقبة وال ركح )
راب، إذا أدمته هلم، حكاه يعقوب، مثل أرهنت. وهو طعام راهن وراه، عن أىب عمرو، أي هلم الطعام والش

هنة " يعىن نشد لالعشى: ال يستفيقون منها وهي راِهَيٌة * إال  هِباِت وإْن علوا وإن هنلوا ويروى: " رادائم. وأ
لكركي. ورهوة يف شعر أىب ذؤيب اخلمر. وأره على نفسك، أي ارُفْق هبا والَرْهُو: ضرٌب من الطري، يقال هو ا

 هينتك. ( : عقبة مبكان معروف. ويقال: افعل ذلك رهوا، أي ساكنا على2)
_________ 

 كان فضاء ال بناء فيه. خمتار.( املنقبة: الطريق بني الدارين. والركح: انحية البيت من ورائه، ورمبا  1)
 أصداء القبور تصيح ( وبيت أىب ذؤيب: فإن متس يف قرب برهوة اثواي * أنيسك2)
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. وَرها البحُر، أي سكَن. والَرهاُء: األرض الواسعة. )*( وعيش راٍه، أي ساكٌن راِفٌه. ومِخٌْس راٍه، إذا كان سهالً 
 هم رهاوى.ء ابلضم واملد: حى من مذحج، والنسبة إليورها

 فصل الزاى
 زبيت الشئ أزبيه زبيا: محلته. قال: ]زىب[

َيُة: الرابية ال يعلوها املاء. ويف 1فإهنا بعض ما تزىب لك الرقم ) املثل: " ( * وازدبيت الشئ، إذا احتملته والُزبـْ
م كانوا حيَ  َيُة: ُحفرٌة حُتَفر لألسد، مسِ يت بذلك ألهن  ِفروهنا يف موضع عاٍل. ويقال: قد بلغ السيُل الُزىب ". والُزبـْ

 تزبيت زبية. قال:
 ( * واالزىب: السرعة والنشاط، على أفعول،2كاللذ تزىب زبية فاصطيدا )

_________ 
 ( صدره:1)



 تلك استفدها وأعط احلكم واليها
 ( قبله:2)

 فكنت واالمر الذى قد كيدا:
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( * حىت أتى أزبيها ابالدب 2( : بشمجى املشى عجول الوثب )1واستثقل التشديد على الواو. قال منظور )
ضروب خمتلفة من السري، واحدها ُأْزيبٌّ. أبو زيد: لقيت من االزاىب، واحدها ُأْزيبٌّ،  وقال االصمعي: االزاىب:

  واألمر العظيم.وهو الشرُّ 
زجيت الشئ تزجية، أذا دَفعَته برفق. يقال: كيف تـَُزجِ ي األايَم، أي كيف تدافعها. ورجٌل ُمَزجًّى، أي  ]زجا[

ٌ. وتـََزجَّْيُت بكذا: اكتفيت به. ق  ال الراجز:ُمَزجلَّ
َرَة َرْوِقِه * قَلٌم أصاَب من تـََزجَّ من دنياَك ابلبالِغ * وَأْزَجْيُت اإلبل: سْقتها. قال ابن الرِقاع: تـُْزجي أَ  َغنَّ كأن  إبـْ

 مزجاة: قليلة. الدواة ِمداَدها واملُْزجى: الشئ القليل. وبضاعة
_________ 

 ( ابن حبة.1)
 ( بعده:2)

 ب:أرأمتها االنساع قبل السق
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زَجاًء ممدوٌد، إذا تيسَّرْت )*( والريح تـَُزجي السحاب، والبقرة ُتزجي ولدها، أي تسوقه. وزَجا اخلراُج يـَْزجو 
ى هبذا األمر من فالن، أي أشدُّ نفاذًا فيه منه. ويقال: عطاٌء جبابته. والزجاء: النفاذ يف االمر. يقال: فالن َأْزجَ 

 حك حىتَّ زََجا، أي انقطع ضحكه.قليٌل يـَْزجو خرٌي من كثري ال يـَْزجو. وض
رية هي امِلْزداة. يقال: " وًا، أي لعب ورمى به يف احلَفرية، وتلك احلفَزدا الصيبُّ اجلَْوز وابجلوز، يـَْزدو َزدْ  ]زدا[

. قال أبو عبيد: الَزْدُو: لغة يف الَسْدِو، وهو مدُّ اليد حنو الشئ، كما تسدو االبل يف سريها أَْبِعِد املَدى واْزُده "
 أبيديها.



ت عليه. وقال: اي أيها الزارى على عمر * قد قلت فيه َزرَْيُت عليه ابلفتح ِزرايًَة وتـََزرَّْيُت عليه، إذا َعتب ]زرى[
 علمغري ما ت
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وقال آخر: وإىن على لَْيلى َلزاٍر وإنَّين * على ذاك فيما بيننا ُمْسَتدميُها أي عاتب وساخط غري راٍض. وقال أبو 
اُء: التهاون ابلشئ. يقال: أزريت به، عمرو: الزاري على اإلنسان: الذي ال يعدُّه شيئاً ويُنِكر عليه ِفعَله. واإلْزر 

ُتُه، أي حقرت  ه.إذا قص رت به. واْزَدرَيـْ
ْتُه الريح َزفَياانً ) ]زىف[ ( ، أي طردته. قال ابن السراج: وانقة زفيان: 1الَزفياُن: شدَّة ُهبوب الريح. يقال: َزفـَ

ىف الظليم َزْفياً، إذا نَشر جناَحيه سريعة. وقوس زفيان: سريعة االرسال للسهم. وزفيان: اسم شاعر أو لقبه. وز 
 ، إذا رفعه، مثل زهاه.وعدا. أبو عمرو: زىف السراب الشئ يزفيه

 الَزْقو والَزْقى: مصدٌر. وقد َزقا الَصدى يـَْزقو ويـَْزقى زُقاًء ; أي صاح. وكلُّ صائٍح زاٍق. ]زقا[
_________ 

 ( وزاد يف القاموس: زفيا.1)
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م كانوا َيسُمرون، فإذا صاحت : " هو أثقل من الَزواقي "الصيحُة. وقوهلم )*( والَزقْـَيُة: ، هي الُديوك، ألهنَّ
 الِدَيكة تفرقوا.

زََكاُة املال معروفة. وزَكَّى ماله تـَزِْكَيًة، أي أدَّى عنه زَكاَتُه. وتـَزَكَّى، أي تصد ق. وزَك ا: الَشْفُع: يقال: َخساً  ]زكا[
. وهذا االمر ال يز كو بفالن، أي ال يليق به. وغالٌم زْكو زَكاًء ممدوٌد، أي مَنا. وَأزْكاُه هللاأو زَكاً. وزَكا الزرع يَـ 

زَِكيٌّ، أي زَاٍك. وقد زَكا يـَزْكو زكوا وزكاء، عن االخفش. االموى: زكا الرجل يـَزْكو زُُكو ًا، إذا تنعَّم وكان يف 
 خصب.

ملَدُّ ألهل جند. قال الفرزدق. واز. قال تعاىل: )وال تـَْقَربوا الِزىن( . الِزىَن ميدُّ ويقصر، فالقصر ألهل احلجا ]زىن[
 َأاب حاضٍر َمْن يـَْزِن يـُْعَرْف ِزانُؤُه * وَمْن َيشرب اخلرطوم يصبح مسكرا
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ُه تـَْزنَِيًة، أي قال  له اي زاين. وتسم ى القردة وقد زىن يـَْزين. والنسبة إىل املقصور زَِنِويٌّ، وإىل املمدود ِزانِئيٌّ. وَزانَّ
َيٍة وزَْنيُة: نقيض قولك هو ِلِرْشَدٍة وَرْشدَ  َءًة. وقوهلم: هو ِلزِنـْ  ٍة. واملرأُة ُتزاين ُمزاانًة وزانء أي تباغى.َزانَّ

( الشئ: مجعته وقبضته. وىف احلديث: " ُزِوَيْت يل األرض فُأرِيُت 1ِويَُة: واحدة الَزوااي. وَزَوْيُت )الزا ]زوا[
َزَوْت اجللدة يف النار، أي اجتمعْت وتـََقبََّضْت. والِزيُّ: اللباس واهليئة، و م أصله ِزْوٌي. شارَقها ومغارهبا ". وانـْ

ُتُه. ُتُه، والقياس َزوَّيـْ ا *  تقول منه: زِيَـّيـْ وَزوى الرجُل ما بني عيَنيه. وقال األعشى: َيزيُد يُغضُّ الطرف دوين كأمن 
َبِسْط ِمن بني عينيك ما انـَْزوى * وال تـَْلَقين إال  وأنفك راغمَزوى بني عينيه َعَليَّ ا  ملَحاِجُم فال يـَنـْ

_________ 
: مجعه وقبضه. والزاوية من البيت: الشئ يزويه زاي وزواي: حناه فانزوى. وسره عنه: طواه. والشئ( وزوى 1)

 ركنه.
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اسم جبل ابلعراق. قال االصمعي: زؤ املنية: ما حيدث ( : 1)*( وتقول: زوى فالن املال عن وارثه زاي. وزؤ )
َر، وُحمَّ، وُزيَّ. قال الشاعر: من ابن ماَمَة َكْعٍب مث م ن هالك املنية. ويقال: الزؤ الَقَدُر. يقال: ُقِضَي علينا وُقدِ 
عظيمة الىت تضم يَّ به * زؤ املنية إال حرة وقدى االصمعي: يقال قدر زووية وزواوية، مثل علبطة وعالبطة، للعَ 

هي زاى فزيها. قال زيد بن  أعضاء اجلزور. والزاى: حرف ميد ويقصر، وال يكتب إال بياء بعد االلف. تقول:
لزاى. أبو عبيد: الزوزاة: مصدر قولك َزْوَزى اثبت يف قوله تعاىل: )كيف ننشزها( هي زاى فزيها، أي اقرأه اب

قارب اخلطو. قال: ويقال َزْوزَْيُت به، إذا طردته. والزؤ: الرجل يـَُزْوزي، وهو أن ينصب ظهَره ويسرَع وي
 ، إذا جاء هو وصاحبه.القرينان. يقال: جاء فالن َزو اً 

 الَزْهُو: الُبسر امللو ن. يقال: إذا ظهرت ]زها[
_________ 

 اجع التكملة، وهتذيب الصحاح حتقيق عبد السالم هارون وأمحد عطار.( ر 1)
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د ظهر فيه الَزْهُو. وأهل احلجاز يقولون الُزْهُو ابلضم. وقد َزها النخل َزْهوًا، ة يف النخل فقاحلمرة والصفر 
زهى الشئ لعينيك. أبو وَأْزهى أيضا لغة حكاها أبو زيد ومل يعرفها االصمعي. والزهو: املنظر احلسن. يقال: 

( : مىت ما أشْأ 1لَزْهُو: الِكرْبُ والفخر. قال الشاعر )زيد: َزِهِت الشاُة تـَْزُهو َزْهوًا، إذا أضرعْت ودان ِوالُدها. وا
. وللعرب أحرف ال غري َزْهِو امللو * ِك َأْجَعلْ  ، أي تكرب  َك َرْهطاً على ُحيَِّض وقد زُِهَي الرجل فهو َمْزُهوٌّ

ابألمر، ونُِتَجِت  ون هبا إال على سبيل املفعول به وإن كان مبعىن الفاعل، مثل قوهلم: زُِهَي الرجل، وُعيِنَ يتكل م
مر من كل فعل مل يسم فاعله ; النك الشاة والناقة وأشباُهها. فإذا أمرت منه قلت: لتزه اي رجل. وكذلك اال

يوقع به وأمر الغائب ال يكون إال ابلالم كقولك:  إذا أمرت منه فإمنا أتمر يف التحصيل غري الذى ختاطبه أن
 : َزها يزهوليقم زيد. وفيه لغة أخرى حكاها ابن دريد

_________ 
 ( أبو املثلم اهلذىل.1)
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)*( زهوا، أي تكرب. ومنه قوهلم: ما َأْزهاُه. وليس هذا من زُِهَي ; ألنَّ ما مل يسم  فاعله ال يتعجَّب به. قال 
إذا ما فساِء * وَأْزهى جَلاجاً من اخلن ( : لنا صاحٌب موَلٌع ابخِلالِف * كثري اخَلطاِء قليُل الصواِب َأجلُّ 1الشاعر )

َمشى من غراِب وقلُت ألعرايب  من بين ُسَليم: ما معىن زهى الرجل؟ قال: أعجب بنفسه. فقلت: أتقول زها 
إذا افتخر؟ قال: أما حنن فال نتكلم به. االصمعي: زها السراب الشئ يزهاه، إذا رفعه، ابأللف ال غري. وَزَهِت 

( وَزَهاُه 3اُر اجلَزوِر إذا َزَهْت * ريُح الشتاء وَمْأَلُف اجلرياِن )ولَِنْعَم َأْيس ( :2قال َعبيُد )الريح، أي هبِ ْت. 
 واْزَدهاُه: استخف ه وهتاوَن به. قال ُعمر بن أيب ربيعة املخزومى

_________ 
 ( االمحر النحوي يهجو العتىب والفيض بن عبد احلميد.1)
 ( ابن االبرص.2)
 :( يف اللسان3)

 ف اجلريان:ريح الشتا وأتل
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( أقبلت * ُوجوٌه زهاها احلُْسُن َأْن تـَتَـَقنَّعا ومنه قوهلم: فالن ال يـُْزَدهى خبديعة. وَزَهِت 1فلما تواقفنا وسلمت )
: وَزَهْوهُتا أان، يتعدَّى وال يتعد ى. وإبٌل اإلبل َزْهوًا، إذا سارت بعد الِورد ليلًة أو أكثر. حكاها أبو عبيد. قال

م: هم زهاء مائٍة، أي قدر مائة. وحكى بعضهم: ة، إذا كانت ال ترعى احلمض. حكاه ابن السكيت. وقوهلزاِهيَ 
ان ) ال الِكرَبُ ( * مل يرتُك الَشيُب يل َزْهوًا و 2الَزْهُو: الباطل والكذب. وأنشد البن أمحر: وال َتقوَلنَّ َزْهٌو ما خُيَريِ 

ا قالوا: َزَهِت الريُح الشجَر تـَزْ   هاُه، إذا هزته.ورمب 
 فصل السني

 الَسْأُو: الِنيَُّة والِطيَُّة. وقال أبو عبيد ]سأو[
_________ 

 ( قال ابن برى: ويروى:1)
 وملا تنازعنا احلديث وأشرقت

 ( يف اللسان:2)
 وال تقولن زهوا ما ختربين:
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إنَّك لذو َسْأٍو بعيٍد، أي لبعيد اهلم . قال ذو الرمة: )*( الوطن. وقال اخلليل: الَسْأُو: بـُْعُد اهلمِ  والنزاِع. تقول: 
َرٌف * دامي األَظلَّ بعيُد الَسْأِو َمْهيوُم قال: يعين مه ه الذي تنازعه نفسه إليه. ويروى َهوى َخْرقَاء ُمطَّ  كأنَّين من

 سؤته.هذا البيت ابلشني املعجمة من الشأو، وهو الغاية. وسآه: قلب ساءه. ويقال: سأوته، مبعىن 
ُتُه مثله. واملرأة َتْسيب قلب الَسيْبُ والِسباُء: األْسُر. وقد َسبَـْيُت العدو  َسْبياً وِسباًء، إذا أس ]سىب[ رَته. واْستَـبَـيـْ

الرجل. وَسبَـْيُت اخلمَر ِسباًء ال غري، إذا محلَتها من بلد إىل بلد، فهي َسِبيٌَّة. قأما إذا اشرتيتها لتشرهبا فباهلمز. 
ذهبوا أيدي َسبا وأايدي  ُة: املرأة ُتْسىب. وَسباُه هللا يسبيه، أي غربه وأبعده، كما تقول: لعنه هللا. وقوهلم:والَسِبيَّ 

َسبا، أي متفرقني ; ومها امسان جعال امسا واحدا مثل معد يكرب، وهو مصروف النه ال يقع إال حاال، أضفت 
 أو مل تضف.
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النتاج. وإذا كُثر نسل الغنم فهي السابِياُء. وبنو فالن مع الوَلد. والسابِياء أيضاً: والسابياء: املشيمة الىت خترج 
( الربكة يف التجارة وعشر يف السابياء " واجلمع 1َتروح عليهم سابياء من ماهلم. وىف احلديث: " تسعة أعشراء )

ال سالمة بن جندل يذكر اخليل: الَسوايب. وَأسايبُّ الِدماء: طرائقها، واحدهتا إسباءة، عن أىب عبيدة. ق
وله: " أنصاب " يتحمل أن يريد به مجع النصب والعادايت أساىب الدماء هبا * كأن أعناقها أنصاب ترجيب ق

 ( الذى كانوا يعبدونه ويرجبون له العتائر وحيتمل أن يريد به ما نصب من العود والنخلة الرجبية.2)
يه سرابل شديد صفرته ستاه قز لراجز: رب خليل ىل مليح رديته * علالَستا: لغة يف َسدا الثوب. قال ا ]ستا[

 وحرير حلمته
_________ 

( رواه يف مادة عشر: " أعشراء الرزق " قال: والعشر اجلزء من أجزاء الَعَشَرِة، وكذلك الَعشرُي، ومجع 1)
 الَعشرِي أعشراء مثل نصيب وأنصباء.

 ( النصب بفتح فسكون وضم وحيرك.2)
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تُ  ُه. قال أبو عبيدة: اْستاَتِت الناقة )*( أبو زيد: ستاة الثوب وَسداه الثوب مبعىًن. وَأْستَـْيُت الثوب مثل َأْسَديـْ
 اْسَتيتاًء، إذا اسرتخْت من الضبعة.

الَسِجيَُّة: اخلُلُق والطبيعة. وقد سجا الشئ يسجو سجوا: سكن ودام. وقوله تعاىل: )والليِل إذا َسجا(  ]سجا[
ُبنا َأْن أي إذا داَم وسكن. وليلٌة ساِجَيٌة، وساكنٌة، وساِكَرٌة، مبعىًن ومنه البحُر الساج،  ي. قال األعشى: فما َذنـْ

ُكْم * وحَبُْرَك ساٍج ال يُواري الَدعاِمصا وَطْرٌف ساٍج، أي ساكٌن. * وَسجَّْيَت املي ت َتْسِجَيًة،  جاَش حبُر ابِن عمِ 
 إذا مددت عليه ثواب.

أيضاً: الَسحا: اخلف اش، الواحدة َسحاٌة مفتوحان مقصوران، عن النضر بن مشيل. وسحاة كل شئ  ]سحا[
ِقشره ; واجلمع َسحاً. والَسحاة أيضاً: الساحة. يقال: ال َأرَيـَنََّك بسحسحى وسحاتى. وسحاء الكتاب 

 مكسور ممدود، الواحدة سحاءة، واجلمع أسحية.
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ُتُه، إذا يضا َأْسحاُه، إذا وسحوت القرطاس وسحيته أ قشرته. وكذلك َسَحْوُت الطنَي عن وجه األرض وَسَحيـْ
ُتُه، إذا شددته ابلِسحاِء. وَأْسحى  جرفَته. وأان َأْسحا وَأْسُحو وَأْسِحي، ثالث لغات. وَسَحْوُت الكتاب وَسَحيـْ

ة الوْقع اليت تقشر : املَْطرة الشديداجلل: كثرت عنده االسحية. ورجل ُأْسُحواٌن ابلضم: كثري األكل. والساِحَيةُ 
ا من حديد.  وجَه األرض. والِسحاُء أيضاً: نبٌت أتكُل منه النحل فيطيب عسُلها عليه. وامِلْسحاُة كاجملرفة إال  أهن 

لقوم وأمَّا قول أيب زُبيد: كأنَّ َأْوَب َمساحي القوِم فَـْوقـَُهُم * طرٌي َتعيُف على جوٍن مزاحيِف شبََّه رجَع أيدي ا
ْنْد يف َحْفر قرب عثمان رضي هللا عنه، بطري َتعيف على ُجوٍن ابملساحي املع وج ة اليت يقال هلا ابلفارسية َكنـَ

 مزاحيَف. ويقال َضبٌّ ساٍح: يرعى الِسحاَء. ويقال أيضاً: ما يف السماء َسحاٌة من سحاب.
 ال عمرو بن كلثوم:َي َيْسخى مثله، قالَسخاَوُة والَسخاُء: اجلود. يقال منه: َسخا َيْسخو. وَسخِ  ]سخا[
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ْعَشَعًة كأنَّ احُلصَّ فيها * إذا ما املاُء خالطها َسخينا أي ُجْدان أبموالنا. وقول من قال " َسخينا " من ُمشَ 
الُسخونَِة نصب على احلال، فليس بشئ. وسخيت نفسي عن الشئ، إذا تركته. وسخو الرجل يسخو َسخاَوًة، 

ا أوقدَت فاجتمع اجلمُر والرماد ففرَّْجَته. وفيه لغة ِخيًَّا. وَسَخْوُت النار َأْسخوها َسْخوًا، وذلك إذأي صار سَ 
أخرى حكامها مجيعاً أبو عمرو: َسخيُت النار َأْسخاها َسْخيًا، مثال لبثت ألبث لَْبثاً. يقال: اْسَخ انَرَك، أي 

( 2الفصيِل ) ( النار ِإْرزامَ 1ن َيرى املَْعجوَن يـُْلقى * بَسخي )اجعل هلا مكاانً ُتوَقد عليه. وأنشد: ويْرزُِم أ
والَسخا مقصوٌر: ظَْلٌع يصيب البعرَي أو الفصيل، أبْن يثب ابحلمل الثقيل فتعرتَض الريُح بني اجللد والكِتف. 

 يقال: َسِخَي البعري
_________ 

 ( ويروى: " بسخو النار ".1)
لقى يف النار ما يعجن من الدقيق. يهجو رجال هنما إذا رأى العجني ي ( االرزام: التصويت. واملعجون:2)

 لينضج صاح كصياح الفصيل إذا رأى العلف. وسخى النار: موضع استيقادها.
 (6 -صحاح  - 299)
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 سر َيْسَخى َسخًى، فهو َسٍخ مثل عم، حكاه يعقوب. وفالن يـََتَسخى على أصحابه، أي يتكلَّف الَسخاَء.ابلك
اسعة، واجلمع وأرٌض َسخاِويٌَّة: ليِ نة الرُتاب، وهي منسوبة. ومكاٌن َسخاِويٌّ. والَسخواُء: األرض السهلة الو 

 السخاوى والسخاوى، مثل الصحارى والصحارى.
مد  اليد حنَو الشئ. يقال: سدت الناقة تسدو، وهو َتَذرُّعها يف املشي واتِ ساع خطوها. يقال:  الَسْدُو: ]سدا[

مثال  حسن سدو رجَليها وأُتْـَو يديها. ونوٌق َسواٍد. وفالٌن َيْسُدو َسْدَو كذا، أي ينحو حنوه. وبسر سد،ما أ
ة الزرع. قال الكميُت، وجَعَلُه مثاًل للجود: عم، وبسرة َسِديٌَة، وهي الَسداُة. والَسدا: َندى الليل، وهو حيا

 ة القدر ماهلا وسديت االرض، إذا كثر نداها، منفأنت الَندى فيما ينوبك والَسدا * إذا اخلود عدت عقب
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السماء كان أو من االرض، فهى سدية على فعلة. والسدى: املعروف من الَثوب، وهو خالف الُلحمة: 
ُتُه. وَأْسدى النخل: إذا  يـْ َسدى والَسداُة مثله، ومها َسَدايِن، واجلمع َأْسِديٌَة. تقول منه: َأْسَدْيُت الثوَب وَأْستـَ

  الُبسر ابلكسر، إذا اسرتخت ثفاريقه. وهذا بلٌح َسٍد، ومنه قول الشاعر:ُبْسُرُه. وقد َسِديَ 
ُهنَّ الَسدى واحَلْصُل ) ُتُه، أي أصبته. وإن مل تصبه قلت: أعمسته. 1يـَْنَحتُّ ِمنـْ ( * ويقال: طلبُت أمرًا فأْسَديـْ

 ابلفتح. وَأْسَديـُْتها، أي أمهلتها. َمَلة. وبعضهم يقول َسدىً والُسدى ابلضم: املُْهَمُل. يقال: إبٌل ُسدًى، أي ُمهْ 
يـُْتها * فثـَْوابً َنِسْيُت ) اُه، أي َعالُه ورِكبه. قال امرؤ القيس: فَلمَّا دنوُت َتَسدَّ ( وثوابً َأُجرْ  والَسْدُو: 2وَتَسدَّ

 ركوب الرأس يف السري.
_________ 

 ( قبله:1)
 مكمم جبارها واجلعل

 سان: " فثواب لبست ".( يف الل2)
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( أراد السادس 1والسادى: السادس. قال اجلعدى: إذا ما عد أربعة فسال * فزوجك خامس وأبوك سادى )
 فأبدل من السني ايء، كما فسرانه يف ست.

السرو: شجر، الواحدة سروة. والسرو مثل اخليف. والسرو: حملة محري. والسرو: سخاء يف مروءٍة.  ]سرا[



ً. وقال: وَترى الَسِريَّ يقا ل: َسرا َيْسرو، وَسْرَي ابلكسر َيْسرى َسْروًا فيهما. وسرو يسرو سراوة، أي صار َسِرايَّ
( من الرجال بنَـْفسه * وابُن الَسِريِ  إذا َسرى َأْسرامُها ومجع الَسِريِ  سراة. وهو مجع عزيز أن جيمع فعيل 2)

وات. وتسرى، أي تكلف السرو. وَتَسرَّى اجلاريَة أيضاً من على فعلة، وال يعرف غريه. ومجع السراة سر 
الُسر ِيَِّة. وقال يعقوب: أصله تسررت من السرور، فأبدلوا من إحدى الراءات ايء، كما قالوا تقضى من 

 تقضض.
_________ 

 ( يف اللسان، وكذلك يف املخطوطات: " ومحوك سادى ".1)
 ( يف اللسان: " تلقى السرى ".2)
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)*( والسرى أيضا: هنر صغري كاجلدول، واجلمع أسرية وسراين، مثل أجربة وجرابن، ومل يسمع فيه أبسرايء. 
ْروًا، إذا والسرية: قطعة من اجليش. يقال: خري الَسرااي أربعمائة رجل. ابن السكيت: َسَرْوُت الثوَب عينِ  سَ 

( اخلليُط املُزاِيُل أي 2الِصبا املَُتخاِيُل * وآَذَن ابلَبنْيِ )( : َسرى ثـَْوبَُه عنك 1ألقيته عنك. قال ابن َهْرَمَة )
كشف. وَسَرْيُت لغة. وَسَرْوُت عينِ  درعي، ابلواو ال غري. واْنَسَرى عينِ  اهلمَّ: انكشف. وُسرِ َي عينِ  اهلَمَّ مثله. 

ة أوَّل ما تكون وهي دودٌة، وأصله ُة ابلكسر: سهٌم صغرٌي، واجلمع الِسراُء. والِسْرَوُة أيضًا: اجلرادوالِسْروَ 
ٌض َمْسُروٌَّة: ذات سروة. وسراة كل شئ: أعاله. وَسراُة الفرس: أعلى ظهره اهلمز، والِسْريَُة لغة فيها. وأر 

 ت طريق " أي ظهر الطريقووَسطُه، واجلمع َسَرواٌت. ويف احلديث: " ليس للنساء سروا
_________ 

 ( إبراهيم.1)
 دع للبني ".( يف اللسان: " وو 2)
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ووسطه، ولكنهن ميشني يف اجلوانب. وَسراُة النهار: وَسطه. والَسراُء ابلفتح ممدوٌد: َشَجر تـُتَّخذ منه القسى. 
حافله واسرتيت االبل قال زهري يصف وحشاً: ثالٌث كأْقواِس الَسراِء وانِشٌط * قد اْخَضرَّ من َلسِ  الغمري ج

ْسرَتا * ِة ِمن ِخدرها وُأشيُع الِقمارا وهي ( املُ 1م. قال األعشى: وقد ُأْخرُِج الكاعَب )والغنم والناَس، أي اخرتهتُ 



ِسَريُّ إبله وَسراُة ماله. واْسرتى املوَت بين فالٍن، أي اختار َسراهَتُْم. والسارِيَُة: اأُلسطوانة. والسارِيَُة: السحابة 
ل احلجاز، وجاء القرآن َرْيُت مبعىًن، إذا سرَت لياًل. وابأللف لغة أهيت أتيت لياًل. وَسَرْيُت ُسرًى وَمْسرًى وَأسْ ال

 ( رَبََّة اخِلْدِر * َأْسَرْت إليك ومل تكن تسرى2هبما مجيعاً. وقال حس ان بن اثبت: َحيِ  النضريَة )
_________ 

 ( يف اللسان: " فقد أطىب الكاعب ".1)
 النصرية ". ( قال ابن برى رأيت خبط الوزير املغريب: " حى2)

(6/2376) 

 

)*( ويقال: سرينا سرية واحدة، واالسم الُسْريَُة ابلضم والُسرى. وأسراه وأسرى به، مثل أخذ اخلطام وأخذ 
إال ابلليل للتأكيد،  ابخلطام. وإمنا قال تعاىل: )ُسْبحاَن الذي َأْسرى بَعْبِدِه لياًل( ، وإن كان الُسرى ال يكون

ويقل يف املصادر أن جتئ على البارحة ليال. والسراية: سرى الليل، وهو مصدر، كقوهلم: سرت أمس هنارا، و 
هذا البناء، النه من أبنية اجلمع. يدل على صحة ذلك أن بعض العرب يؤنث السرى واهلدى، وهم بنو أسد، 

مز. ل هو مضاف إىل إيل. قال االخفش: هو يهمز وال يهتومها أهنما مجع سرية وهدية. وإسرائيل: اسم يقا
 وا جربين وإمساعني.قال: ويقال يف لغة إسرائني ابلنون، كما قال

( . والسطوة: املرة الواحدة، واجلمع الَسَطواُت. والفحُل 1الَسْطَوُة: القهر ابلبطش. يقال: سطابه ) ]سطا[
 غتلم فيخرج منَيْسُطو على َطروقته. أبو عمرو: الس اطي: الذي ي

_________ 
 ( سطا من ابب عدا.1)

(6/2376) 

 

 ( :1إبل إىل إبل. وقال )
( * قال االصمعي: الساطى من اخليل: البعيد الَشْحوة وهي اخلطوة. وَسطا 2هامته مثل الفنيق الساطى )

يف رمحها لُيخرج ما فيها من الَوْثِر، وهو ماء الفحل. وإذا مل خيرْج مل َتلَقِح الراعي على الناقة، إذا أدَخل يَده 
رُس، أي أبعد اخلطو. وَسطا املاء: كُثر. وفرٌس ساٍط: َيْسطو على سائر اخليل، ويقال: هو الناقة. وَسطا الف

 ذنبه يف حضره.الذي يرفع 



وكسب. وكل من وىل شيئا على قوم فهو ساٍع  َسعى الرجل َيْسعى َسْعياً، أي عدا، وكذلك إذا عمل ]سعى[
عليها، أي عمل عليها ; وهم الُسعاُة. قال الشاعر  عليهم، وأكثر ما يقال ذلك يف ُوالِة الَصدقة. يقال: َسعى

(3: ) 
_________ 

 ( زايد الطماحى.1)
 م إىل عذراء ابلغطاط * ميشى مبثل قائم الفسطاط * مبكفهر اللون ذى حطاط( قبله: قا2)
 ( عمرو بن العداء الكلىب.3)

(6/2377) 

 

عقالني واملَْسعاُة: واحدة املَساعي يف الكرم  )*( سعى عقاال فلم يرتك لنا َسَبدًا * فكيف لو قد سعى عمرو
ابلكسر: الساعة من الليل. يقال: مَضى من الليل سعو وسعواء مثله. وساعاىن فالن فسعيته سعو واجلود. وال

أسعيه، إذا غلبَته فيه. وسعى به إىل الوايل، إذا وشى به. وسعى املُكاَتُب يف ِعْتِق رقبته ِسعايًَة. واْسَتْسَعْيُت 
واالمة. ويقال يف االمة خاصة: قد ساعاها ;  عْبد يف قيمته. وتقول: زىن الرجُل وَعَهر. فهذا قد يكون ابحلرةال

وال تكون املُساعاُة إال  يف اإلماء. ويف احلديث: " إماء ساعني يف اجلاهلية ". وأتى عمر رضى هللا عنه برجل 
 ساعى أمة.

 السحاب. والَسفي مقصورًا:رَْته، فهو َسفيٌّ. والَسفيُّ أيضاً: سفت الريح الرتاب تسفيه سفيا، إذا أذ ]سفى[
ِخفَّة الناصية يف اخليل، وليس مبحموٍد. قال َسالمة بن َجندٍل: ليس أبسفى وال أقىن وال سغل * ُيْسَقى َدوَاء 

 َقِفيِ  الَسْكِن مربوبِ 

(6/2377) 

 

يقال لشئ أسفى خلفة  البغال: السريُع. قال: والاألصمعي: األْسَفى من اخليل: القليل َشَعر الناصية ; ومن 
( 2( : جاءت به معتجرا بربده * سفواء تردى )1انصيته إال للفرس. وبغلة سفواء: خفيفه سريعة. قال دكني )

( وسفا يسفو سفوا: أسرع يف املْشي ويف الطريان. والَسفا أيضاً: َشوك الُبهمى. وَأْسفى الزرُع، 3بنسيج وحده )
 راف سنبله.إذا خشن أط

_________ 



 ابن رجاء الفقيمى يف عمر بن هبرية، وكان على بغلة معتجرا بربد رفيع، فقال على البديهة.( 1)
 ( ويروى: " ختدى ".2)
( بعده: مستقبال حد الصبا حبده * كالسيف سل نصله من غمده خري أمري جاء من معده * من قبله أو 3)

ثوى ثوى الندى يف حلده * واختشعت يرجون رفع جدهم جبده فإن  رافد من بعده فكل قيس قادح من زنده *
 أمته لفقده

(6/2378) 

 

 ( :1)*( والسفى: الرتاب. والَسفاُة أخصُّ منه. وقول الشاعر )
 رَّاَطُهْم فَتأَثَّلوا *( : وقد أرسلوا فُـ 3( * يعين تراب القرب. وقال أبو ذؤيب )2وَرْهُن الَسفى َغْمُر الطبيعِة ماِجُد )

الَقواِعِد قوله " َسفاها "، اهلاء فيه للَقليِب. وسفيان: اسم رجل، يكسر ويفتح ويضم. َقليباً َسفاها كاإلماِء 
( : جارية بسفوان دارها * متشى اهلوينا ساقطا مخارها 4وسفوان ابلتحريك: موضع قرب البصرة. قال الراجز )

 اًء، إذا سافـََهُه. وقال( وَسافاُه ُمسافاًة وِسف5)
_________ 
 ( كثري.1)
 ره:( صد2)

 وحال السفى بيىن وبينك والعدا * وىف اللسان: " غمر النقيبة ". والعدا: احلجارة والصخور جتعل على القرب.
 ( يصف القرب وحفاره.3)
 ( منظور بن مرثد.4)
 ( بعده:5)

 قد أعصرت أو قد دان إعصارها:

(6/2378) 

 

 (1وزمي بفارسي وأخ للروم ) إن كنت ساىف أخا متيم * فجئ بعلجني ذوى
ساٍق. والَوْطُب ابن السكيت: الِسقاُء يكون للنب وللماء، واجلمع القليل أسقيتة وُأْسِقياٌت والكثري أَ  ]سقى[

ُتُه، أي قلت له َسْقياً. وَسقاُه هللا الغيث  لل نب خاص ًة، والِنْحُي للسمن، والقربة للماء. وَسَقْيُت فالانً وَأْسَقيـْ



، واالسم الُسْقيا ابلضم. وقد مجعهما لبيٌد يف قوله: َسقى قـَْومي َبين جمٍد وُأْسقى * مُنريًا والقبائَل من وَأْسقاهُ 
ُتُه ملاشيته وأرضه، واالسم السقى ابلكسر، واجلمع االسقية. قال أبو ذؤيب ِهالِل ويقا ُتُه ِلَشَفِتِه، وَأْسَقيـْ ل: َسَقيـْ

 (2آل قراس صوب أسقية كحل )يصف عسال: ميانية أحياهلا مظ مائد * و 
_________ 

 ( بعده:1)
 إن سرك الرى أخا متيم * والوزمي: اكتناز اللحم.

 ( قبله: =2)

(6/2379) 

 

)*( هذا قول االصمعي، ويرويه أبو عبيدة " صوب أرمية كحل "، ومها مبعىن واحد. أبو عبيد: الَسِقيُّ على 
 الَسقيُّ أيضاً: الرَبِْديُّ يف قول امرئ القيس:ع، واجلمع اأَلْسِقَيُة. و عظيمة الَقطر الشديدة الوقَفعيٍل: السحابة ال

( * الواحدة َسِقيٌَّة. قال عبُد هللا بن َعْجالَن الَنهدي : جديدُة ِسْرابِل الشباِب 1وساٍق كأنبوب الَسقيِ  املَُذلَِّل )
ا * َسِقيَُّة بـَْرِديٍ  مَنَْتها غُ  ْقيُّ أيضاً كأهنَّ ََ ٌة وَسقَّايٌَة. ويف املثل: " اسق رقاش إهنا : النخل. وامرأٌة َسقَّاءَ يوهَلا والِس

سقاية "، يضرب للمحسن، أي َأْحِسنوا إليه الحسانه. عن أىب عبيد. واملسقوى من الزرع: ما ُيْسَقى ابلَسْيِح. 
: ما تسقيه السماء، وهو ابلفاء تصحيٌف. واملَْسق  مناُة ابلفتح: موضع الشرب، و واملَْظَمِئيُّ

_________ 
 ٍج مل يَر الناُس ِمثَله * هو الَضْحُك إال  أن ه َعمُل النحل املزج، بفتح امليم وكسرها.= فجاء مبَزْ 

 ( صدره:1)
 وكشح لطيف كاجلديل خمصر:

(6/2379) 

 

 كسر امليم جعلها كاآللة اليت هي ِمْسقاُة الديك. وَسَقى َبْطُنهُ 
سر. والِسْقُي أيضاً: احلظ  جتمع فيه ماء أصفر، واالسم السقى ابلك( [ واْسَتسقى مبعىًن، أي ا1]َسقياً )

َتُه واغتبته قال ابن أمحر: وال علَم يل ما نـَْوَطٌة  ُتُه، إذا ِعبـْ والنصيب من الُشرب. يقال: كم ِسْقُي أرضك. وَأْسَقيـْ
ُتُه املاء، شد د للُمْسَتِكنٌَّة * وال أيُّ من عاديُت َأْسقى  ُتُه أيضاً، إذا قلت لهِسقائِيا وَسقَّيـْ َسقاَك هللا.  كثرة. وَسقَّيـْ



ُتُه. قال ذو الرمَّة:  وكذلك َأْسَقيـْ
( * واملُساقاُة: أن يستعمل رجٌل رجاًل يف خَنيل أو ُكروم ليقوم إبصالحها، 2فما زلُت ُأْسقي رَبـَْعها وأخاطبْه )

ي ُيْسَقياِن واحٍد منهم صاحَبه جِبمام اإلانء الذ مما تُغل ه. وَتساقى القوم: َسقى كلُّ على أن يكون له سهٌم معلوم 
 ( ُمرًَّة * وَعال اخليَل دماٌء كالشقر3فيه. قال طرفة: وَتساقى القوُم كأساً )

_________ 
 ( التكملة من املخطوطة.1)
 العبه( يف نسخة بدله: وأسقيه حىت كاد مما أبثه * تكلمين أحجاره وم2)
 ( ويروى: " مسا انقعا ".3)

(6/2380) 

 

( : َوما َشنَّتا خرقَاء واٍه ُكالمُها 1)*( واستقيت من البئر. وأسقيت يف الِقْربة وَسَقْيُت فيها أيضاً. قال الشاعر )
َت َمْنزال وِسقايَُة املاء 2)* َسقى فيهما ُمْستْعِجٌل مل تـَبَـلَّال  َبَع من عينيَك للدمع ُكل ما * تـََعرَّْفَت دارًا أو تومه  ( أبَنـْ

 ( :3فة. والِسقايَُة اليت يف القرآن قالوا: الُصواُع الذي كان املِلك َيشرب فيه. وقول اهلَذيل  )معرو 
 كسى " من الكسوة.( * أي يتشربه. ويروى: " يت4دٌَّل يـََتَسقَّى ِجْلُدُه َدَمُه )جمَُ 

 الخفش: مل أمسعَسلْوُت عنه ُسُلوًَّا. وَسلْيُت عنه ابلكسر سليا مثله. والسلوى: طائر. قال ا ]سال[
_________ 

 ( ذو الرمة.1)
 ى فيهما ساق وملا تبلال( يف اللسان:.... واهيتا الكلى * سق2)
 ( املتنخل.3)
 ( عجزه:4)

 كما تقطر جذع الدومة القطل:

(6/2380) 

 

( . قال: وهو يشبه أن يكون واحده سلوى مثل مجاعته، كما قالوا دفلى للواحد واجلماعة. 1له بواحد )
 ( :2ىل )وى: العسل. قال اهلذوالسل



( * ويقال: هو يف سلوة من العيش، أي يف رغد. عن أىب زيد. والسال 3ألذ من السلوى إذا ما نشورها )
مقصور: اجللدة الرقيقة الىت يكون فيها الولد من املواشي إْن نزعت عن وجه الفصيل ساعَة يوَلد، وإال  قتلْته. 

ِلَمِت الناقة وَسِلَم الولد، وإن انقطع يف بطنها هلكْت فإذا خرج الَسال سَ  وكذلك إن انقطع الَساَل يف البطن.
وهلك الولد. ويقال: انقٌة َسْلياُء، إذا انقطع َسالها. وَسلَّْيُت الناقة ُأَسلِ ْيها َتْسِلَيًة، إذا نزعت َسالها، فهي 

 ال وإمناواجلمل ال يكون له سَسْلياُء. ويف املثل: " وَقع القوُم يف َسال مجٍل "، أي يف أمٍر صعب. 
_________ 

 ( يف القاموس: واحده سلواة.1)
 ( خالد بن زهري.2)
 ( صدره. * وقامسها ابهلل جهدا النتم:3)

(6/2381) 

 

)*( يكون للناقة. وهذا كقوهلم: " أعز من االبلق العقوق، ومن بيض االنوق ". ويقال أيضًا: " انقطع الَسال يف 
لعظم. وسالىن فالن من مه ي َتْسِلَيًة وَأْسالين، أي كَشفه احليلة، كما يقال: بلغ السكني االبطن "، إذا ذَهبت 

. واْنَسلى عنه اهلمُّ وَتَسل ى مبعىًن، أي انكشف. والُسْلوانَُة ابلضم: َخَرزٌة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء  عينِ 
ايمى ما أسلو واسم ذلك ُمْزنٍَة * فال وَجديِد العيش  املطر فشر به العاشُق سال. وقال: شربت على ُسْلوانٍَة مَاء

( * ما يب ِغىًن عنك وإْن َغِنيُت قال األصمعي: 1املاء الُسْلواُن. قال رؤبة: لو أشرُب الُسْلواَن ما َسليُت )
َتين َسْلَوًة وُسْلواانً، أي طَيـَّْبَت نفسي عنك. وقال بعضهم: الُسْلواُن دو  اٌء ُيسقاه يقول الرجل لصاحبه َسَقيـْ

 طباء يسمونه املفرح.احلزيُن فيسلو. واال
 الَسماُء يذكر ويؤن ث أيضاً، وجيمع على أمسية ]مسا[

_________ 
 ( قبله:1)

 (6 -صحاح  - 300مسلم ال أنساك ما حييت * )

(6/2381) 

 



، يقال: ما زلنا نطأ ومساوات. والسماء: كلُّ ما عالك فأظل ك، ومنه قيل لسقف البيت: مَساٌء. والَسماُء: املطر
( : إذا سقط الَسماُء أبرض قوٍم * َرَعْيناُه وإْن كانوا َغضااب وجيمع على 1 أتيناكم. قال الشاعر )الَسماَء حىتَّ 

 ( :2أمسية ومسى على فعول. قال العجاج )
. تقول منه: مَسْوُت ومَسَْيُت، مث : االرتفاع والعلو  ل علوت وعليت، وسلوت تلفُّه الِرايُح والُسِمي  * والُسُموُّ

لب. وفالن ال ُيسامى. وقد عال من ساماُه. وتساموا، أي تباروا. ومساىل شخٌص: ارتفَع حىت  وسليت، عن ثع
اْستَـثْـبَـتُُّه. ومَسا بصره: َعاَل. والُقروُم الَسوامي: الفحول الرافعة رؤوسها. وتقول: رددت من سامى طرفه، إذا 

 وله مساوة.وه. ومَسا الفحُل، إذا سطا على شَ قصرت إليه نفَسه وأزلت خنوَته وأب
_________ 

 ( هو معود احلكماء معاوية بن مالك.1)
 ( يف اللسان: قال رؤبة: تلفه االرواح والسمى * يف دفء أرطاة هلا حىن2)
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 ( :1)*( وأما قول الشاعر )
بة على سحائب، مث رده إىل االصل ومل ( * فجمعه على فعائل، كما جتمع سحا2مساء االله فوق سبع مسائيا )

اء االخرية النه جعل مبنزلة الصحيح الذى ال ينصرف، كما تقول مررت ينون كما ينون جوار، مث نصب الي
( : وأمحَر كالديباج أم ا مَساُؤُه * فرايَّ وأم ا 3بصحائف ايفىت. والسماء: ظهر الفرس، الرتفاعه وعلو ه. وقال )

 اوة كل شئ: شخصه. قال العجاج:َأْرُضُه َفُمحوُل ومس
 (5ة البيت: سقفه. قال علقمة )( * ومساو 4مساوة اهلالل حىت احقوقفا )

_________ 
 ( أمية:1)
 ( صدره:2)

 له ما رأت عني البصري وفوقه * قال الصاغاىن: الرواية: " فوق ست مسائيا " والسابعة هي الىت فوق الست.
 ( طفيل الغنوى.3)
 االين مها وجفا * طى اللياىل زلفا فزلفا ( قبله: انج طواه4)
 ( صوابه امرؤ القيس.5)
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ُتُه بزيٍد 1* مساوته من أحتمى معصب ) ( * والسماوة: موضع ابلبادية انحية العواصم. ومسيت فالان زيدا ومَسَّيـْ
ُتُه مثله، فَتَسمَّى به. وتقول: يُّ فالٍن، إذا وافق امسُ  مبعىًن، وَأمْسَيـْ ُه. وقوله تعاىل: ه امَسه، كما تقول: هو َكِنيُّ هذا مسَِ

يَّا( أي نظريًا يستحقُّ مثَل امسه، ويقال مساميا يساميه. وأمسى فالن، أي أخذ انحية السماوة.  )َهْل تـَْعَلُم له مسَِ
ألن ه تنويٌه  صيد. واالسم مشتقٌّ من مَسَْوُت،والسماة: الصيادون مثل الرماة. وقد مَسَوا واْسَتَموا، إذا خرجوا لل

ديره اْفٌع والذاهب منه الواو، ألنَّ مجعه أمساء وتصغريه مسى. واختلف يف تقدير أصله، فقال ورفعٌة. واْسٌم تق
بعضهم فعل، وقال بعضهم فعل، وأمساء يكون مجعا هلذين الوزنني، مثل جذع وأجذاع، وقفل وأقفال، وهذا ال 

 واسم واسم ابلضم،إال ابلسمع. وفيه أربع لغات اسم تدرك صيغته 
_________ 

 صدره:( 1)
 ففئنا إىل بيت بعلياء مردح * فئنا: رجعنا. مردح: واسع. اال حتمى املعصب: الربود احملوكة بعصب اليمن.
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( . وينشد: وهللا أمساك مسا مباركا * آثرك هللا به إيثاركا وقال آخر: وعامنا أعجبنا مقدمه * 1)*( وسم وسم )
وألفه ألف وصل ورمبا جعلها الشاعر ألف قطع  ( ابلضم والكسر مجيعا.2السمح وقرضاب مسه ) يدعى أاب

للضرورة، كقول االحوص: وما أان ابملخسوس يف جذم مالك * وال من تسمى مث يلتزم االمسا وإذا نسبت إىل 
يٌّ تركَته على حاله. ومجع األمْساء َأساِم. و   حكى الفراء: ُأعيذك أبمساوات هللا.االسم قلت مَسَِويٌّ، وإن شئت امسِْ

 لَسنا مقصوٌر: ضوء الربق. والسنا أيضا: نبت يتداوى به. والَسناُء من الرفعة والشرف ممدوٌد.]سنأ[ ا
_________ 

 ( زاد اجلواليقى: " ومسى كهدى ".1)
 ( بعده:2)

 مبرتكا لكل عظم يلحمه:
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وَأْعَلُم ِعْلماً ليس ابلظن  أنَّه * إذا  أعاله. وَسنَّاُه، أي فتحه وسهَّله. وقال:والَسيِنُّ: الرفيع. وَأْسناُه، أي رفعه و 
نيت الرجل، إذا راضيته وداريته وأحسنت معاشرته. قال لبيد: وسانـَْيُت من ذي هللا َسىنَّ َعْقَد شئ تيسر وسا

ه وأحسنت معاشرته. قال لبيد: هبجٍة ورقيته * إذا هللا سىن عقد شئ تيسرا وسانيت الرجل، إذا راضيته وداريت
ُتُه * عليه الُسموُط عابٍس ُمتَـَعصِ ِب الفراء: يقال َتسَ  يـْ . وقال أبو عمرو: وسانـَْيُت من ذي هبجٍة وَرقـَ ، أي تغري  ىنَّ

، فأبدل من إحدى النوانت ايًء، مثل تقَ  ضَّى )مل يـََتَسنَّ( : مل يتغري، من قوله تعاىل: )من مَحٍَأ َمْسنوٍن( ، أي متغريِ 
الَسواين  من تـََقضََّض. واملَُسنَّاُة: الَعرُِم. والسانَِيُة: الناضحُة، وهي الناقة اليت يستقى عليها. ويف املثل: " سري

سفٌر ال ينقطع ". يقال: َسَنِت الناقة َتْسُنو َسناَوًة وَسنايًَة، إذا سقت األرض. والَسحابَُة َتْسنو األرض، والقوُم 
ٌة وَمْسِنيٌَّة، قلبوا الواو ايء كما قلبوها يف قنية. َيْسنوَن ألنفسهم إذا  استَقوا. واألرض َمْسنُـوَّ
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الفراء: يقال أخذه ِبسنايَِتِه وِصنايَِتِه، أي أخذه كلَّه. والَسَنُة إذا قلته ابهلاء وجعلت نقصانه الواو فهو من هذا 
َنًة. وَأْسَنتوا، إذا أصاهبم اجلُدوبة، تقلب الواو وا يف موضٍع سَ ناًء، إذا لبثالباب. وتقول: أْسىن القوُم ُيْسنوَن إسْ 

 اتء للفرق بينهما. قال بكر املازىن: هذا شاذ ال يقاس عليه.
الَسواُء: العدُل. قال هللا تعاىل: )فانِْبذ إليِهْم َعلى َسواِء( . وسواء الشئ: وسطه. قال تعاىل: )يف سواء  ]سوا[

 ه. قال االعشى:سواء الشئ: غري اجلحيم( . و 
( * قال االخفش: سوى إذا كان مبعىن َغرْيٍ أو مبعىن الَعْدِل يكون فيه ثالث 1وما عدلت عن أهلها لسوائكا )

 لغات: إن
_________ 

 ( صدره:1)
جتانف عن جو اليمامة انقيت * معناه: وما عدلت من أهلها بك. قال أبو بكر: هكذا رواه أبو عبيدة وفسره، 

 لها لسوائكا "، وقالوا: معناه لغريك.وما عدلت عن أهورواه غريه: " 
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ضممت السني أو كسرهتا قصرت فيهما مجيعاً، وإن فتحت مددت ال غري. تقول: مكاٌن ُسو ى وِسو ى وَسواٌء، 
: َوجدان أابان كان َحلَّ ببلدٍة * َسو ى بأي عدٌل ووسٌط فيما ب ني قيس ني الفريقني. قال موسى بن جابٍر احلنفي 



ومها يف هذا األمر َسواٌء وإن قيس عيالن والفرز وتقول: مررت برجٍل ُسواَك َوِسواَك وَسواِئَك ; أي غريك. 
ية على غري قياس. قال االخفش: ووزنه شئت َسواءاِن، وهم َسواٌء للجميع وهم َأْسواٌء، وهم َسواِسَيٌة مثل مثان

ال: فأما سواسية أي أشباه فإن سواء فعال وسية جيوز أن فعافلة، ذهب عنها احلرف الثالث وأصله الياء. ق
أقيس الن أكثر ما يلغون موضع الالم، وانقلبت الواو يف سية ايء لكثرة ما قبلها  تكون فعة أو فلة، إال أن فعة

الشئ، أي تركته وأغفلته. هكذا حكاه أبو عبيد. وأان أرى أن أصل هذا احلرف الن أصله سوية. وأسويت 
. وهذا ال يلة السواء: ليلُة ثالث عشرة. الفراء: هذا الشئ ال يساوى كذا، ومل يعرف َيْسوي كذامهموز. ول

 يساويه، أي ال يعادله.
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وسويت الشئ فاستوى. ومها على سوية من هذا األمر، أي على سواء. وقسمت الشئ بينهما ابلسوية. ورجٌل 
على ظهر دابته، أي عال واستقر. وساَوْيُت بينهما، ن اعوجاٍج. واستوى َسِويُّ اخلَْلِق، أي ُمْسَتِو. واْسَتوى م

( . واْسَتوى، أي استوىل وظَهَر. وقال: قد اْسَتوى ِبْشٌر على 1أي َسوَّْيُت. واْسَتوى إىل السماء، أي َقَصَد )
فالن، أي قصدت الِعراِق * من غري سيٍف ودٍم ُمْهراِق واْسَتوى الرجل، إذا انتهى شبابُه. وقصدُت ِسوى 

. وقال قيس بن اخلطيم: وألْصرَِفنَّ سوى حذيفة مدحيت * لفىت العشى وفارِس األحزاِب والَسِويَُّة: كساٌء قصده
 ( :2حمُشوٌّ بثمام وحنوه، كالربذعة. قال عبد هللا بن عنمة )

_________ 
 ( يف املطبوعة االوىل: " قصدت "، صوابه من نقل اللسان عن اجلوهرى.1)
 الضىب.( 2)
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فازجر محارك ال تنزع سويته * إذا يرد وقيد العري مكروب واجلمع سوااي. وكذلك الذي جيعل على ظهر اإلبل، 
الشئ: اعتدل. واالسم الَسواُء. يقال: َسواٌء على أقمت إال  أن ه كاحلْلَقة ألجل السنام، ويسمى احلوية. واستوى 

فيقولون: مسوون صاحلون، أي أوالدان ومواشينا َسِويَّة صاحلة. وىف أقعدت. الكسائي: يقال كيفف أصبحتم؟ 
وا هلكوا ". وقوله تعاىل: )لو تسوى هبم األرُض( ، أي تستوي هبم. وقول خالد بن ( : " إذا تساو 1احلديث )

 الوليد:



 ( * مها ماءان.2وز من قراقر إىل سوى )ف
_________ 

يزال الناس خبري ما تباينوا، فإذا تساووا هلكوا، أصله أن اخلري يف ( يف املختار: قال االزهرى: قوهلم: ال 1)
استووا يف الشر ومل يكن فيهم ذو خري كانوا من اهللكى. ومل يذكر أنه حديث، وكذا النادر من الناس، فإذا 

  يذكره يف شرح الغريبني.اهلروي مل
 ( قبله:2)

 هلل در رافع أىن اهتدى:
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)*( 
في  يف بنات نعٍش الكربى والناس ميتحنون به أبصارهم. ويف املثل: " ُأرِيها الُسها كوكٌب خ  الُسها: ]سها[

تكون بني يدي البيوت. قال أبو عبيد: مسعُت غري واحٍد من أهل  وُترِيين القمر ". األصمعي: الَسْهَوُة كالُصفَّةِ 
ُكه مرتفٌع من األرض شبيه ابخِلزانة الصغرية اليمن يقولون: الَسْهَوُة عندان بيٌت صغرٌي منحدٌر يف األرض، ومسَْ 

سهاء مثل دلو ودالء.  لِلنُي، واجلمعيكون فيها املتاع. والَسْهَوُة من النوق: الليِ نة السري. والَسْهُو: السكون وا
قال الشاعر: تناوحت الرايُح لفقد َعْمرٍو * وكانت قبل مهلكه سهاء أي ساكنة لينة. واملساهاة يف العشرة: 

رك االستقصاء. والَسْهواُء: ساعٌة من الليل وصدٌر منه. ويف املثل: " إنَّ املُوصَّنَي بنو َسْهواَن "، معناه أن ك ال ت
  من كان غافاًل ساهياً. والَسْهُو: الغفلة. وقد َسها عن الشئ يسهو فهو ساه وسهوان. أن توِصَي إالَّ حتتاج إىل
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ال تبلغ غايته. ومَحََلِت املرأة َسْهوًا، إذا حبلت على  ل ما ال ُيْسهى وال ينهى، أيأبو عمرو: يقال عليه من املا
 حيض.

ِسَيُة القوِس: ما ُعِطَف من طرفيها. واجلمع سيات، واهلاء يف الواحد عوض من الواو. والنسبة إليها  يا[]س
يهمزوهنا. الفراء: يقال هو يف  سيوى. قال أبو عبيدة: كان رؤبة بن العجاج يهمز سية القوس وسائر العرب ال

بيد: وقد يفس ر ِسيُّ رأِسه عدَد شعرِه من اخلري. قال ِسيِ  رأسه، ويف َسواِء رأسه، إذا كان يف النَـْعمة. قال أبو ع
: أرٌض من أراضي العرب، 1ذو الرمة: كأنَّه ) َقِلُب والِسيُّ ( َخاِضٌب ابلِسيِ  َمْرتـَُعُه * أبو ثالثني أمسى وهو ُمنـْ



 د تكون املفازة.وق
_________ 

ضب يعىن الظليم، مسى خاضبا النه ( يف مجهرة أشعار العرب: " أذاك أم خاضب ". أذاك يعىن الثور. خا1)
خيضب ساقيه ابلعشب. والسى: موضع بنجد. مرتعه يعىن مرعاه. أبو ثالثني بيضه. منقلب، أي راجع إىل بيته، 

 من قولك: انقلب إىل أهله: رجع.
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ُكُم وَحيََّة بطِن واد * مه و الناب ليس لكم بسى يريد )*( والسيان: املثالن، الواحد سى. قال احلطيئة: فِإايَّ
تعظيمه. وقوهلم: )ال سيما( كلمة يستثىن هبا، وهو ِسيٌّ ضمَّ إليه ما، واالسم الذى بعد " ما " لك فيه وجهان: 

االسم الذى تذكره خلرب املبتدأ، تقول: جاءين القوم ال  إن شئت جعلت ما مبنزلة الذى وأضمرت مبتدأ ورفعت
أخوك. وإن شئت جررت ما بعده على أن جتعل ما زائدة، وجتر االسم سيما أخوك، أي وال سى الذى هو 

بسى ; الن معىن سى معىن مثل. وينشد قول امرئ القيس: أال رب يوم لك منهن صاحل * وال سيما يوم بدارة 
. وتقول: اضربن القوم وال سيما أخيك، أي وال مثل ضربه أخيك. وإن قلت: وال سيما جلجل جمرورا ومرفوعا

أي وال مثل الذى هو أخوك، جتعل ما مبعىن الذى وتضمر هو وجتعله مبتدأ وأخوك خربه: قال أخوك، 
 االخفش: قوهلم: إن فالان كرمي
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كون من االصل، وحذف هنا االضمار، وصار ما عوضا وال سيما إن أتيته قاعدا، فإن " ما " هاهنا زائدة ال ت
 نه قال: وال مثله إن أتيته قاعدا.منه، كأ

 فصل الشني
َتشاَءى ما بينهما، مثال َتشاعى، أي تباعد. يقال: َتشاَءى القوُم، إذا َتفرَّقوا. قال ذو الرمَّة: َأبوَك َتالىف  ]شأأ[

ع الَكْسِر والَشْأُو: الغاية واألَمد. وَعدا الفرس َشْأوًا، أي الناَس والديَن بعد ما * تشاءوا وبيت الدين منقط
َشَأْوُت القوم َشْأوًا، إذا سبْقتهم. قال امرؤ القيس: فألقيُت يف فيه اللجاَم  طََلقاً. والَشْأُو: الَسْبُق. أبو زيد:

البئر، مثل امِلْشآِة. يقال: أخرج ( * وقال ِصحايب قد َشَأْوَنَك فاْطُلِب والَشْأُو: ما ُأخرج من تراب 1فـََبذَّين )
 شأوا أو شأوين.



_________ 
 ( يف ديوانه:1)

 عقد عذاره: إلباسه اللجام.فكان تنادينا وعقد عذاره * و 
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)*( واملشآة: الزبيل خيَرُج به تراب البئر، وهو على وزن املشعاة، واجلمع املشائى. وقال الراجز: لوال االله ما 
ظللنا ابملشائى قيما وشأوت من البئر، إذا نزعَت منها الرتاب. وشاءاُه على فاَعَله، أي ال * و سكنا خضما 

( : َمرَّ احلُدوُج وما 1سابقه. وشاءه أيضاً مثل شآه على القلب، أي سبقه. وقد مجعهما الشاعُر يف قوله )
 أي استمع. وقال املفضل: سبق.ى، َتأ( أبو عبيد: اشْ 2َشَأْوَنَك نـَْقَرًة * ولقد أراك ُتشاُء ابأَلْظعاِن )

َوُة: العقرب، ال جترى. قال الراجز ]شبا[  شباة كل شئ: حد َطَرِفِه ; واجلمع الَشبا والَشَبواُت. وَشبـْ
_________ 

 ( هو احلار ث بن خالد املخزومى.1)
 ا ابللسان.كذ  اء.( بعده: حتت اخلدور وما هلن بشاشة * أصال خوارج من قفا نعمان وهى االبل عليها النس2)
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.  ( امسها حلما وتقمطر * قد جعلت شبوة تزبئر واجلمع شبوات. وَأْشىب الرجُل، أي1تكسو ) ُوِلَد له ولٌد ذكي 
 وَأْشىب فالانً َوَلدُه، أي َأْشبَـُهوُه. وَأْشبَـْيُت الرجل: رفعته وأكرمته. وأشبت الشجرة: ارتفعت.

َوٍة. ومجع الشِ الِشتاُء معروف. قال املرب د ]شتا[ تاِء َأْشِتَيٌة. والنسبة إليها َشْتِويٌّ وَشَتِويٌّ مثل خرىف : هو مجع َشتـْ
وخرىف. وَشتـَْوُت مبوضع كذا وَتَشتـَّْيُت: أقمت به الِشتاَء. وَأْشىت القوم: دخلوا يف الشتاء. قال الكسائي: 

وضًة: ء. وقال النمر بن تولب يصف ر على فعيل والشتوى: مطر الشتاعاملته ُمشااَتًة، من الشتاء. والشىت 
 َعَزَبْت واَبَكَرها الَشيِتُّ ِبِدمْيٍَة * َوْطفَاء متلؤها إىل َأْصبارِها وهذا الشئ يشتيىن، أي يكفيين لشتائى.

_________ 
 ( يف اللسان: " تكسو استها "، ويروى " تقشعر " أيضا.1)
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 (1فهذا بىت * مقيظ مصيف مشىت ) )*( وقال الراجز يصف بتا له: من يك ذا بت
الَشْجُو: اهلم  واحلزن. ويقال: َشجاُه َيْشجوُه َشْجوًا، إذا أحزنَه. وَأْشجاه ُيْشجيِه إْشجاًء، إذا أغصَّه.  ]شجا[

 ( :2تقول منها مجيعا: شجى ابلكسر يشجى شجى. وقال الشاعر )
شجني. والشجا: ما ينشب يف احللق من ( * أراد: يف حلوقكم، فلهذا قال 3يف حلقكم عظم وقد شجينا )

وغريه. ورجٌل َشٍج، أي حزيٌن. وامرأٌة شجية على فعلة. ويقال: " ويل للشجى من اخللى ". قال املربد:  عظم
 ايء اخللى مشددة وايء الشجى خمففة. قال وقد شدد يف الشعر. وأنشد

_________ 
 ( بعده:1)

 ختذته من نعجات ست
 اة الغنوى.( هو املسيب بن زيد من2)
 ( صدره:3)

 (6 -صحاح  - 301وقد سبينا * )ال تنكروا القتل 
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( * َشأُن الُسالِة سوى شأن احملبينا فإن جعلت الشجى فعيال من شجاه احلزن 1انم اخلليون عن لَْيِل الَشِجيِ ينا )
: الرجل الطويل فهو مشجو وشجى، فهو ابلتشديد ال غري. ومفازة شجواء: صعبة املسلك. والشجوجى

ميم منر، فانقلبت الياء ألفا مث  الرجلني، مثل اخلجوجى. والنسبة إىل شج شجوى بفتح اجليم، كما فتحت
 قلبتها واوا.

َشحا فاه َيْشحوُه وَيْشحاُه َشْحوًا، أي فتح فاه. وفرٌس بعيد الَشْحَوِة، أي بعيد اخلطوة. وجاءت اخليل  ]شحا[
 وشحا فوُه َيْشُحو، أي انفتح، يتعدى وال يتعدى. َشواحَي، أي فاحتاٍت أفواهها.

 ُسْقُتها. والشادي: الذي َيْشدو شيئاً من االدب،َشَدْوُت اإلبل َشْدوًا:  ]شدا[
_________ 

 ( كذا يف املختار واللسان واملخطوطات وهو الصواب. وىف املطبوعة:1)
 انم الشجيون عن ليل اخلليينا:
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عه. وَشَدْوُت َأْشدو، إذا أنشدت بيتاً أو بيتني متد  به صوتك كالغناء. نه، كأن ه ساقه ومج)*( أي أيخذ طرفا م
: الشادي. وقد َشدا شعرًا أو غناًء، إذا غىنَّ به أو ترمن به.  ويقال للمغينِ 

. يقال: قد آَذْيَت وَأْشَذْيَت. والَشذا: ذاب ]شذا[ لى ب الكلب، وقد يقع عالَشذا مقصوٌر: األذى والشر 
َشذاٌة. وقال اخلليل: يقال للجائع إذا اشتدَّ جوُعه: َضرَِم َشذاُه. والَشذا: امللُح. والَشذا: ِحد ة  البعري، الواحدة

ذكاء الرائحة. والَشذاُة: بقية القو ة والِشد ة. قال الراجز: فاِطُم ردى ىل شذا من نفسي * وما َصرمُي األمِر مثل 
( 1والَشذا: شجٌر. والَشذا: ِكَسُر العوِد. قال ابن اإلطنابة )، الواحدة َشذاٌة. َشذا: ضرب من السفنالَلْبِس وال

 ( اندى مبا يف ثياهبا * ذكى الشذا واملنديل املطري2: إذا ما َمَشْت )
_________ 

 ( قال ابن برى: ويقال البيت للعجري السلوىل.1)
 ( يروى: " إذا اتكأت ".2)
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ه: شريت الشئ أشريه شراء، إذا بعته وإذا اشرتيته أيضاً وهو من ويقصر. يقال منالِشراُء ميد   ]شرى[
األضداد، قال هللا تعاىل: )وِمن الناس َمْن َيْشِري نفَسه ابتغاَء َمرضاِة هللا( أي يبيعها. وقال تعاىل: )وَشَرْوُه بثمٍن 

شرتيوا، فاستثقلت الضمة على ابهلدى( أصله اشرتوا الضاللة خَبٍْس َدراِهَم َمعدودة( أي ابعوه. وقوله تعاىل: )ا
الياء فحذفت فالتقى ساكنان الياء والواو، فحذفت الياء وحركت الواو حبركتها ملا استقبلها ساكن. وجيمع 

لفالٍن طعمان: الِشرا على َأْشرِيٍَة، وهو شاذٌّ ألن ِفَعاًل ال جيمع على َأْفِعَلٍة. والَشْرُي ابلتسكني: احلنظل. ويقال: 
* سواعد ظل يف شرى  ( : على حت الرباية زمرى ال1. والشرى أيضا: شجر احلنظل. قال اهلذىل )َأْرٌي وَشْريٌ 

طوال الواحدة َشْريٌَة. والَشْريَة: النخلة تنُبت من النواة. والَشْرُي أيضاً: رُذاُل املال، مثل شواه. وشرى الربق 
 ابلكسر يشرى شرى،

_________ 
 االعلم.( 1)
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)*( إذا كثر ملعانه. وقال: صاح ترى الربق مل يغتمض * ميوت ُفواقاً وَيْشرى ُفواقا ومنه قوهلم: َشِرَي زماُم 
الناقة، إذا كثر اضطرابه. وشرى لفرس أيضا يف سريه واْسَتْشَرى، أي جلَّ يف َسَنِنِه، فهو فرٌس َشِريٌّ على فعيل. 

ر. وشري جلده أيضاً من الشرى، وهي خراج صغار هلا لذع شديد. األم وَشِرَي الرجل واْسَتْشرى، إذا جلَ  يف
والرجل شر على فلل. وَشِرَي فالٌن غَضباً، إذا استطار غضبا. والشرى: طريق يف سلمى كثري االسد. وأشراء 

ِت لُفرا( : ُلِعَن الكواعُب بعد يوِم وَصْلَنين * ِبشرى ا1احلرم: نواحيه، الواحد َشر ى مقصور. قال الشاعر )
وبعد يوم اجلَوَسِق أبو عمرو: َأْشَرْيُت احلوض وَأْشَرْيُت اجلَْفَنَة، إذا مالهتما. والشراين والشراين، ابلفتح 

 والكسر: شجر يتخذ منه القسى.
_________ 

 ( القطامى.1)
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: مثله. وشرورى: اسم والشراين: واحد الَشراِينِي، وهي العروق النابضة، ومنِبتها من القلب. وشروى الشئ
لقوهلم: إان شرينا أنفسنا يف طاعة هللا، أي جبل، وهو فعو عل. والشراة: اخلوارج، الواحد شار، مسوا بذلك 

 لرجل. واملشرتى: جنم.بعناها ابجلنة حني فارقنا االئمة اجلائرة. يقال منه: قد تشرى ا
فعه. ويف املثل: " إذا اْرَجَحنَّ شاصياً فارفْع شصا بصُره يشصو َشُصو ًا: َشَخَص. وَأْشصاه صاحبه: ر  ]شصا[

"، أي إذا سَقط ورفع رجَليه فاْكُفْف عنه. وَشصا السحاب. أي ارتفع يف اهلواء. الكسائي: يقال للميِ ت  يداً 
ِم قد َشَصا َيْشِصي ُشِصي اً، فهو شاٍص. ويقال للزِقاق اململوءِة الشائلِة القوائِ  إذا انتفخ فارتفعت يداه ورجاله:

مع َشواٍص. قال االخطل يصف والِقَرِب إذا كانت مملوَءًة أو نُفخ فيها فارتفعت قوائُمها: شاِصَيٌة ; واجل
 الزقاق:
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ا * رجاٌل من السودان مل تـََتَسْرَبِل ) ( يعين زِقاَق اخلمر. والشاصلى، مثل الباقلى: 1أانخوا َفَجرُّوا شاِصياٍت كأهن 
 ( .2وإذا خففت مددت، يقال له ابلفارسية دكراوند )نبت، أذا شددت قصرت 

 شطا: اسم قرية بناحية مصر تنسب إليها الثياب الشطوية. وقول الشاعر: ]شطا[



 جتلل ابلشطى واحلربات * يريد الشطوى.
 وقال: ا وحنوها، واجلمع الَشظااي. يقال: َتَشظَّى الشئ، إذا تطاير شظااي.الَشِظيَُّة: الِفْلَقُة من العص ]شظى[

الَشظى: ُعظَْيٌم مستِدقٌّ ملَزٌق ابلذراع، فإذا حَترََّك من  ( * قال األصمعي:3كالُدرََّتنْيِ َتَشظَّى عنهما الَصَدُف )
 موضعه قيل:

_________ 
 ( يروى: " مل يتسربلوا ".1)
 اوند ".( يف اللسان: " وكر 2)
 ( صدره:3)

 اي من رأى ىل بنىي اللذين مها:
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رس ابلكسر. قال: وبعض الناس جيعل الَشظى انشقاق العصب. وأنشد المرئ القيس: سليم ى الفقد شظ
الشظى عبل الشوى شنج النسا * له حجبات مشرفات على الفال وشظى القوم: خالف صميمهم، وهم 

 وصميم ( : مبصر عنا النعمان يوم أتلبت * علينا متيم من شظى1الُء عليهم ابحللف. وقال )األتباع والُدخَ 
غارٌة َشْعواُء، أي فاشيٌة متفر قٌة. قال عبد هللا بن قيس الرقي ات: كيف نومي على الفراش وَلمَّا * َتشمل  ]شعا[

 وها. األصمعي: جاءت اخليل شواعى وشوائع،( وَأْشعى القوم الغارة إْشعاًء، إذا أشعل2الشأَم غارٌة َشْعواُء )
_________ 

 ( هو بر احلارثى.1)
التنوين تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى * عن خدام العقيلة العذراء العقيلة فاعلة لتبدى وحذف  ( بعده:2)

 اللتقاء الساكنني للضرورة.
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)*( أي متفرقة. وأنشد لالجدع بن مالك: وكأن صرعيها كعاب مقامر * ضربت على شزن فهن شواعى أراد 
 شوائع فقلبه.

هي اليت ختالِف نبَتتها نبتَة غريِها من األسنان. يقال رجٌل على األسنان، و السن الشاغية: هي الزائدة  ]شغا[



أْشغى وامرأة َشْغواُء، واجلمع ُشْغٌو، وقد َشِغَي َيْشغى َشغًى مقصوٌر. ويقال للعقاب: َشْغواُء، لَفْضل منقارها 
 األعلى على األسفل. قال الشاعر:

 شغواء توطن بني الشيق والنيق
ند موته وللقمر عند إحماقه وللشمس عند غروهبا: ما بقي منه إالَّ َشفاً، ل ع: يقال للرجابن السكيت ]شفى[

أي قليٌل. قال العجاج: وَمْرإٍب عاٍل ملن َتَشرَّفا * َأْشَرفْـُتُه بال َشفاً أو ِبَشفا قوله " بال َشفاً " أي وقد غابت 
 تعاىل: )وُكنتْم على شفا ئ: حرفه. قال هللاالشمس. " أو َبَشفا " أي أو قد بقَيْت منها بقية. وشفا كل ش

 حفرة( . وتثنيته شفوان.
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قال االخفش: ملا مل جتز فيه االمالة عرف أنه من الواو ; الن االمالة من الياء. وشفاه هللا من مرضه شفاء، 
فاء. وأشفيتك ى على الشئ: أشرف عليه. وَأْشفى املريض على املوت. واْسَتْشفى: طلب الشممدود. وأشف

ساًل، إذا جعله له شفاء. حكاه أبو عبيدة. وأشفيت الشئ، أي أعطيتَكه َتْسَتْشفي به. ويقال: َأْشفاُه هللا ع
ا كان لالساقى واملزاود بكذا. وتشفيت من غيظي. واإلْشفى: الذي لألساكفة. قال ابن السكيت: واإلْشفى م

 وأشباهها، واملخصف للنعال
(( ابلكسر، وهى لغة. وإمنا جاء 1نقيض السعادة. وقرأ قتادة )شقاوتنا )قاَوُة ابلفتح: الَشقاُء والشَ  ]شقا[

ابلواو النه بىن على التأنيث يف أول أحواله وكذلك النهاية، فلم تكن الواو والياء حريف إعراب، ولو بىن على 
 ري لكان مهموزاالتذك

_________ 
وأهل املدينة. وقرأ ابن مسعود: )شقاوتنا( ، وقرأ قتادة: ( )ربنا غلبت علينا شقوتنا( هي قراءة عاصم 1)

 سر.)شقاوتنا( ابلك
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انقلبت الواو ايًء  )*( كقوهلم: عظاءة، وعباءة، وصالءة. وهذا أعل قبل دخول اهلاء. تقول: شقى الرجل،
فيكوانن كاملاضي. وأشقاه لكسرة ما قبلها. ويشقى انقلبت يف املضارع ألفا لفتحة ما قبلها. مث تقول: يشقيان، 

ْتُحُه لغٌة. واملُشا قاُة: املعاانة واملمارسة. وشاقاين فالٌن َفَشَقْوتُُه هللا ُيْشِقيِه فهو َشِقيٌّ بنيِ  الِشقوِة ابلكسر، وفـَ



 أي غلبته فيه. َأْشقوُه،
بسوِء فـََعَله بك، فهو َمْشُكوٌّ َشَكْوُت فالانً َأْشكوُه َشكوى وِشكايًَة وَشِكيًَّة وَشكاًة، إذا أخربَت عنه  ]شكا[

ُتُه أيضا، إذا وَمْشِكيٌّ، واالسم الَشْكوى. وَأْشَكْيُت فالانً  ، إذا فعلَت به ِفعاًل أحوَجه إىل أن َيْشكوَك. وَأْشَكيـْ
ِق أو َشْكواُه ونـََزعت عن ِشكايَِتِه وأزلته عما َيْشكوُه ; وهو من األضداد. قال الراجز: مَتُدُّ ابألْعناأعتبته من 

 (2( * وَتْشَتكي لو أَنَّنا نشكيها )1تـَْلوَيها )
_________ 

 ( يف اللسان: " أو تثنيها ".1)
 بعده: (2)

 مس حوااي قلما جنفيها:
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ذ َشْكوًة. قال الفراء: واشتكيته مثل شكوته. واشتكى عضوًا من أعضا ئِه وَتَشكَّى مبعىًن. واْشَتكى، أي اختَّ
ش: ة اليت ليست بنافذة. ورجٌل شاكي السالح، إذا كان ذا شوكة وحد يف سالحه. قال األخفامِلْشكاُة: الكو  

. والَشِكيُّ أيضاً: : الذي َيْشَتكي. والَشِكيُّ أيضاً: املَْشُكوُّ املُوَجُع. قال  هو مقلوب من شاِئٍك. والَشِكيُّ
 الطرِمَّاح:

، فإذا كان ِجْلَد اجلَذَِع ( * َومْسي من الِسمِ 1َومْسي َشِكيٌّ وِلساين عارُِم ) ِة. والِشْكَوُة: جلُد الرضيع، وهو ِللَّنَبِ
 مسى وطبا. والشكى يف السالح معرٌَّب، وهو ابلرتكية َبْش. فما فوقه

احلديث: " ائتىن بشلوها االمين ". وأشالء االنسان: أعضاؤه  الِشْلُو: الُعضو من أعضاء اللحم. وىف ]شال[
 بعد البلى والتفرق.

_________ 
 ( قبله:1)

 أان الطرماح وعمى حامت * وبعده:
 كالبحر حني تنكد اهلزائم:
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وبنو فالن أشالء يف بين فالن، أي بقااي فيهم. قال ثعلب: وقول الناس: َأْشَلْيُت الكلب على الصيد، )*( 
كلب ابلصيد وآسدته، إذا خطأ. وقال أبو زيد: َأْشَلْيُت الكلب: دعوته. وقال ابن السكيت: يقال أوسدت ال

ة والناقة، إذا دعوهتما أبمسائهما لتحلبهما. أغريته به. وال يقال أشليته، إمنا االشالء الدعاء. يقال: أشليت الشا
( وبروعا وقال آخر: أشليت عنزي 1قال الراعى. وإن بركت منها عجاساء جلة * مبحنية أشلى العفاس )

زايد االعجم: أتينا أاب عمرٍو فَأْشلى ِكالبَُه * علينا فكدان بني  ومسحت قعىب * مث هتيأت لشرب قأب وقال
رى كالبه ". واستشاله واْشَتالُه، أي استنقذه. وكلُّ َمن دعوته حىت خترجه تنجيه من بيتيه نؤكل ويروى: " فأغ

 ( . قال القطامى ميدح رجال2موضع هلكة فقد استشليته وأشتليته )
_________ 

 م انقتني للراعي.( عفاس وبروع: اس1)
 ( يف املطبوعة االوىل: " وأشليته ".2)
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َبْكرًا وكْلباً واْشتَـَلْيَت بنا * فقد َأَرْدَت أبن َيْسَتْجِمَع الوادي أبو زيد: ذهبْت ماشية فالن وبقيْت له َشِليٌَّة  قتلت
 ; ومجعها شالاَي، وال يقال إال يف املال.

َاء طاهي ة منه شواءة وأنشد أبو عمرو: واْنِصْب لنا الدمه، واالسم الشواء، والقطعَشَوْيُت اللحم َشيَّاً  ]شوى[
ذت ِشواًء. وقال ) َلْن * لنا بَشواٍة ُمْرَمِعلِ  ذءوهبا واشتويت: اختَّ  ( :1وَعجِ 

املرعبل ( * وقد اْنَشوى اللحم، وال تقل اشتوى. قال الراجز: قد انشوى شواؤان 2فاْشتوى ليلَة ريٍح واْجَتَمْل )
 (3* فاقرتبوا إىل الغداء فكلوا والشاوى: صاحب الشاء. قال الراجز )

_________ 
 ( هو لبيد.1)
 ( صدره:2)

َبَذْلنا ما سأل  أو هنته فأاته رزقه * وقبله: وُغالٍم َأْرَسَلْتُه ُأمُُّه * أبَلوٍك فـَ
 ( مبشر بن هذيل الشمخى3)
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قوم: أطعمتهم شواء. وتعشى فالن فأشوى وال محاراه وال عالته وأشويت ال ( *1)*( . ال تنفع الشاوى شاته )
عشائه، أي أبقى منه بقيَّة. والَشوى: مجع َشواٍة، وهي جلدة الرأس. والَشوى: اليداِن والرجالِن والرأُس من 

( : فإنَّ من القول اليت ال 2هلَذيل  ) مقتاًل. يقال: رماه فَأْشواُه، إذا مل ُيِصِب املَْقَتَل. قال ااآلدميِ ني، وكلُّ ما ليسَ 
ر اللسان اْنِفالهُتا يقول: إنَّ من القول كلمة ال ُتْشوي ولكن تقتل. وقال االعشى: َشوى هلا * إذا َزلَّ عن ظه

بيدة: أنشدها أبو اخلطاب االخفش أاب عمرو بن ( قال أبو ع3قالت قتيلة ماله * قد جللت شيبا شواته )
 ، إمنا هو سراته أي نواحيه فسكت أبو اخلطاب مث قال لناالعالء فقال له: صحفت

_________ 
 ( قبله:1)

 بل رب خرق انزح فالته
 ( هو أبو ذؤيب.2)
 ( بعده: أم ال أراه كما عهد * ت صحا وأقصر عاذالته3)

(6/2396) 

 

اتى، أي بل هو صحف، إمنا هو شوات. قال أبو عبيدة: مث مسعت رجال من أهل املدينة يقول: اقشعرت شو 
ألهنم وَصفوا اخليل أَبساَلِة  جلدة رأسي. وشوى الفرس: قوائمه، النه يقال َعْبُل الَشوى، وال يكون هذا للرأس،

ْيِن وِعْتِق الوجه، و  هو رق ته. والَشوى: رُذاُل املال. والَشوى: هو الشئ اهلني اليسري. والشوية: بقيَّة قوٍم اخلَدَّ
م شر الشوااي من مثود * وعوف شر منتعل وحاىف والشواية ابلضم: الشئ هلكوا ; واجلمع َشوااي. قال: فه

وايَُة اخلبز أيضاً: الُقْرُص منه. من الشاِة إال ُشوايٌَة. وشُ الصغري من الكبري، كالقطعة من الشاِة. ويقال: ما بقي 
مثل املوماة: الناقة السريعة.  والَشيَّاُن: دم األخوين، وهو من َفعالُن. والَشيَّاُن: البعيد النظر. والَشْوشاُة،

 اء ابلعى والشئ.الكسائي: ِعِييٌّ َشِييٌّ إتباٌع له. وبعضهم يقول: َشِويٌّ. وما أعياه وأشياه وأشواه. وج
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الَشْهَوُة معروفة. وطعاٌم َشِهيٌّ، أي مشتهى. ورجل شهوان للشئ. وشهيت الشئ ابلكسر أشهاه شهوة،  ]شها[
َتهُ  . وَتَشهَّْيُت على فالٍن كذا. وهذا شئ يشهى الطعام، أي حيمل على اْشِتهائِِه. ورجٌل شاهي البصر: إذا اْشتَـَهيـْ

 صر، أي حديد البصر.بقلُب شائِِه ال



 فصل الصاد
( على َفعيل: صوت الفرخ وحنوه. يقال: صأى الفرخ يصأى صئيا، مثل صعى يصعى 1الَصْئيُّ ) ]صأى[

والفيل، والفأر، والريبوع. قال: ماىل إذا أنزعها صأيت * أكرب غريين أم بيت  صعيا، إذا صاح. وكذلك اخلنزير،
اء ابملال الكثري، أي ابلناطق والصامت. ويقال أيضاً: جاء مبا صاء وىف املثل: " جاء مباصأى وصمت "، إذا ج

 وصمت، وهو مقلوب من صأى.
_________ 

 ( الصئى مثلثة.1)
 (6 -صحاح  - 302)
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اء: والعقرب أيضاً َتْصئي. ويف املثل: " تلدغ العقرب وتصئى " والواو للحال، حكاه االصمعي يف الفر قال 
 كتاب الفرق.

بصبية، كما مل يقولوا الصىب: الغالم، واجلمع صبية وصبيان وهو من الواو. ومل يقولوا أصبية استغناء  ]صبا[
د جاء يف الشعر ُأَصْيبَيٌة، كأنَّه تصغري َأْصبَيٍة. قال أغلمة استغناء بغلمة. وتصغري صبية صبية يف القياس، وق

ُ الِصبا والَصباِء، إذا الشاعر: اْرَحْم  فتحت ُأَصْيِبَييت الذين كأهنْم * َحْجلى َتَدرَُّج يف الَشَربَِّة ُوقَُّع ويقال َصيبٌّ َبنيِ 
ااي. والصبيان، على فعيالن: الصاد مددت وإذا كسرت قصرت. واجلارية صبية، واجلمع صبااي مثل مطية ومط

ار من اللحم صبيا اللحيني * مؤلل االذن أسيل اخلدين طرفا اللحيني. قال أبو صدقة العجلى يصف فرسا: ع
ْتُه  والصبا أيضا من الشوق، يقال منه: َتصاىب. وَصبا يصبو صبوة وصبوا، أي مال إىل اجلهل والفتو ة. وَأْصبـَ

 عا، أي لعب مع الصبيان.اجلارية. وصىب صباء، مثال مسع مسا
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َيٍة. والَصبا: ريٌح، ومهب ها  وأصبت املرأة، إذا كان هلا صىب وولد ذكر أو أنثى. وامرأٌة ُمْصِبَيٌة ابهلاء، أي ذات ِصبـْ
ذا استوى الليل والنهار، ونيحتها الدبور. تقول منه: صبت تصبو املستوي أن هتبَّ من موضع مطلع الشمس إ

عنه واستقبلته العرب أن الدبور تزعج السحاب وتشخصه يف اهلواء مث تسوقه، فإذا عال كشفت  صبوا. وتزعم
الصبا فردت بعضه على بعض حىت يصري كسفا واحدا، واجلنوب تلحق روادفه به ومتده من املدد، والشمال 



يَف، إذا أدخلَته يف َغمده ب. والصابية الُنَكْيباُء: اليت جتري بني الَصبا والَشمال. وصابـَْيُت السمتزق السحا
 مقلوابً. وصابـَْيُت الرمح: أملته للطعن.

 َصتا َيْصُتو َصْتوًا، وهي مشية فيها وثب. ]صتا[
إبريٍق َكَأنَّ َشرابَُه * املصحاة: إانء. قال االصمعي: ال أدرى من أي شئ هو. قال االعشى: بكأٍس و  ]صحا[

 إذا ُصبَّ يف امِلْصحاِة خاَلَط بـَقَّما
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وصحا من سكره صحوا ; والسكران صاح. والَصْحُو أيضًا: َذهاب الغيم. واليوُم صاٍح. وَأْصَحِت السماُء، 
م، فهي ُمْصِحَيٌة. وقال الكسائي: فهي َصْحٌو، وال تقل ُمْصِحَيٌة. وَأْصَحْينا، أي َأْصَحِت أي انقشع عنها الَغيْ 

 لنا السماء.
ر الذي َيِصرُّ ابلليل ويقفز قـََفزاانً ويطري، عدب س: الَصدى هو هذا الطائالَصدى: ذكر البوم. قال ال ]صدى[

ا هو الَصَدى، فأمَّا 1والناس يرونه اجلندب ) اجلندب فهو أصغر من الَصدى. والَصدى: الذي جُييبك ( وإمنَّ
ات مل يسمع مبثل صوتك يف اجلبال وغريها. يقال: صم صداه وأصم هللا صداه، أي أهلكه، ألنَّ الرجَل إذا م

 الَصدى منه شيئاً فيجيبه. وقد َأْصَدى اجلبل. والَتْصِديَُة: التصفيق. وصاَدْيُت فالانً: داجيُته وساترتُه وداريته.
 قال ابن أمحر يصف قدورا: ودهم تصاديها الوالئد جلة * إذا جهلت أجوافها مل حتلم

_________ 
 ( اجلندب، واجلندب، واجلندب1)
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انظرًا إليه. ويقال أيضاً: إن ه ( له، أي تعر ض وهو الذي يستشرفه 1اُة أيضاً: املعارضة. وَتَصدَّى )املُصادَ )*( . و 
لَصدى إبٍل، أي عاملٌ هبا ومبصلحتها. والَصدى: العطش، وقد َصِدَي َيْصدى َصدًى، فهو َصٍد وصاٍد 

 د تكون الَصوادي اليت ال تشرب املاء.( . والَصوادي: النخيل الطوال، وق2وَصْدايُن، وامرأٌة َصْداي )
الفراء: يقال هو الَصرى والَصري، للماء يطول استنقاعه. وقال أبو عمرو: إذا طال مكثه وتغري. وقد  ]صرى[

 (3صرى املاء ابلكسر، وهذه نطفة َصراٌة. وَصرى املاَء يف ظهره، زماان، أي احتبسه. قال الراجز )
_________ 



الداالت ايء، كما قالوا تقضى أصله تصدد من الصدد، وهو القرب، فقلبت إحدى ( يف املختار: وقيل 1)
 وتظين، من تقضض وتظنن.

 ( وامرأة صداي، وصادية.2)
 ( االغلب العجلى.3)
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( وصرى بـَْوَلُه َصْرايً، إذا قطعه. وَصرى هللا عنه 1رب غالم قد صرى يف فقرته ماء الشباب عنفوان سنبته )
ُتُه، أي منعته. قال ذو الرمة: َوَودَّْعَن مشتاقاً َأَصنْبَ ُفؤاَدُه * َهواُهنَّ إْن مل َيْصرِهِ  شرَّه، أي  هللاُ قاتُِلهْ  دَفع. وَصَريـْ

وَصَرْيُت املاء، إذا استقيته مث قطعته. وقال: َصَرْت نظرًة لو صادفت جوز دارع * غداو العواصى من دم 
ْصرِيًَة، إذا مل حتلْبها أايماً حىتَّ جيتمع اللنب يف َضْرعها، والشاُة ُمَصرَّاٌة. ( وَصرَّْيُت الشاة تَ 2اجلوف تنعر )

: اختصْمنا إىل احلاكم فَصرى ما بيننا، أي قطع ما بيننا وَفَصل. وَصَرْيُت ما بينهم َصْرايً، أي فصلت. يقال
 عراق، وهى العظمى والصغرى.وَصِرَي فالٌن يف يِد فالن، إذا بقي يف يده رهنا حمبوسا. والصراة: هنر ابل

_________ 
 ( بعده:1)

 أنعظ حىت اشتد سم مسته
 ( تنعر: تسيل. وىف املطبوعة االوىل: " تنصر " حتريف.2)
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 س:)*( والصراء ممدود: احلنظل إذا اصفر، الواحدة صراية. ويروى قول امرئ القي
املالح، واجلمع صراء، مثل قار وقراء، وكافر وكفار. وأما ( * والصاري: 1َمداَك َعروٍس أو َصَرايََة َحْنَظٍل )

 الصرارى فقد ذكرانه يف ابب الراء.
 الَصْعَوُة: طائر، واجلمع َصْعٌو وصعاء. ]صعا[
( ، أي مال. وكذلك صغى ابلكسر يصغى َصغًى وُصِغي اً. وَصَغِت 2صغا َيصغو وَيْصغي ُصُغو ًا ) ]صغا[

 زيد: يقال َصْغُوُه معك وِصْغُوُه معك وَصغاُه معك، أي ميله.النجوُم، إذا مالت للغروب. أبو 
_________ 



 ( صدره:1)
هذه رواية االصمعي، وغريه يروى: " صالية  : احلنظلة إذا اصفرت.كأن على املتنني منه إذا انتحى * الصراية

 "، وهو احلجر الذى يدق عليه حب احلنظل.
ا، ورمى، وصدى، وصغيا أيضا. قلت: ومنه قوله تعاىل: )فقد ( يف املختار: صغا: مال، واببه عدا، ومس2)

 آلخرة( .صغت قلوبكما( ، وقوله تعاىل: )ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون اب
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وقوهلم: أكرموا فالانً يف صاِغَيِتِه، وهم القوُم الذين مييلون إليه وأيتونه ويطلبون ما عنده. وَأْصَغْيُت إىل فالٍن، 
ملَت بسمعك حنوه. وَأْصَغْيُت االانء: أملته. ويقال: فالن مصغى إانؤه، إذا نُِقَص حق ه. وَأْصَغِت الناقُة،  إذا

اإذا أمالت رأ تستمع شيئاً حنَي يشدُّ عليها الرحل. قال ذو الرمة: ُتْصغي إذا َشدَّها ابلكوِر  َسها إىل الرحل كأهنَّ
 جاحنة * حىت إذا ما استوى يف غرزها تثب

الَصفاُء ممدوٌد: خالف الكَدر. يقال: َصفا الشراب َيصفو َصفاًء، وصفيته أان تصفية. وصفوة الشئ:  صفا[]
و عبيدة: يقال: له َصْفَوُة مايل، وُصْفَوُة مايل، وِصْفَوُة مايل. خالصه. وحممد صفوة هللا من خلقه ومصطفاه. أب
. وَصَفْوُت الِقْدَر، أي أخذت َصْفَوهَتا. والَصفاُة: صخرة فإذا نزعوا اهلاء قالوا: له َصْفُو مايل ابلفتح ال غري

 فيٌّ على فعول. قال الراجز:مقصوٌر، وأْصفاٌء، وصُ  ملساء ; يقال يف املثل: " ما تـَْندى َصفاتُُه "، واجلمع َصفاً 

(6/2401) 

 

حلجارة اللينة كأن متنيه من النفى * من طول إشراف على الطوى مواقع الطري على الصفى * والصفواء: ا
 املُْلس. وقال امرؤ القيس:

( . ويوم صفوان، إذا 2( * وكذلك الَصْفواُن، الواحدة صفوانة. عن أىب عبيد )1كما زَلَِّت الَصْفواُء ابملُتَـنَـزَِّل )
د. والصفا: موضع مبكة. والصفا: اسم هنر ابلبحرين. قال لبيد يصف خناًل: كان صايفَ الشمس شديد الرب 

: اُسُحٌق ميَُ  لناقة الغزيرة الَدرِ ، واجلمع تِ ُعها الصَّفا وسرِيُُّه * عم نواعم بينهن كروم واملصفاة: الراوق. والَصفيُّ
عن أىب عمرو. والصفى: املصاىف. َصفااي. يقال منه: ما كانت الناقة والشاة َصِفي ًا، ولقد َصَفْت تصفو، 

 والصفى: ما يصطفيه
_________ 



 ( صدره:1)
 لبد عن حال متنهكميت يزل ال

 ( يف املختار: ومنه قوله تعاىل: )كمثل صفوان عليه تراب( .2)

(6/2401) 

 

( : لك املرابع منها 1الرئيس من املغنم لنفسه قبل القسمة، وهو الَصفيَُّة أيضاً، واجلمع صفااي. وقال )
ُتُه. و  َتصافَينا: ختالصنا. والصفااي * وحكمك والنشيطة والفضول وأصفيته الود: أخلصته له، وصافَـيـْ

ُتُه: اخرتته. وأصفيته ابلشئ، إذا آثرته به. وَأْصَفى الر  جُل من املال واألدب، أي خال. وَأْصَفى األمرُي واْصَطَفيـْ
داَر فالن واْسَتْصفى ماَله، إذا أخذه كلَّه. وَأْصَفِت الدجاجُة، إذا انقطع بيضها. وَأْصفى الشاعر، إذا انقطع 

 شعره.
ا واْرَتَسْم ): الدعاالصالة ]صال[ ا * وَصلَّى على َدهنِ  والَصالة من هللا ( 2ء. قال االعشى: وقابلها الريُح يف َدهنِ 

 تعاىل: الرمحة. والصالُة: واحدة الَصَلواِت املفروضة، وهو اسم يوضع موضع
_________ 

 ( بسطام بن قيس.1)
 ( قبله: وصهباء طاف يهوديها * وأبرزها وعليها ختم2)

(6/2402) 

 

)*( املصدر. تقول: صليت صالة، وال تقل َتْصِلَيًة. وَصلَّْيُت على النيب صلى هللا عليه وسلم. وصليت العصا 
: فال تـَْعَجْل أبمرك واْسَتِدْمُه * فما َصلَّى َعصاَك  ابلنار، إذا لينتها وقومتها. وقال قيس بن زُهري العبسي 

ق. يقال: َصل ى الفرُس، إذا جاء ُمَصلِ ياً، وهو الذي يتلو السابق، الساب( أي قوم. واملَُصلَّى: اتيل 1كُمْسَتدمِي )
ألنَّ رأَسه عند صاله. والصالية: الفهر. قال أمي ة يصف السماء: َسراُة َصاليٍَة َخْلقَاء صيَغْت * ُتِزلُّ الشمَس 

ا قال امرؤ القيس:2ليس هلا ِراَئُب )  ( وإمنَّ
 ( *3َمداَك َعروٍس أو َصاليًَة حنظل )

_________ 
 ( يف اللسان: " عصاه ".1)



 ( ويروى: " إايب ".2)
 ( ورواية االصمعي: " أو صراية حنظل ". وصدره:3)

 كأن على املتنني منه إذا انتحى * ويروى:
 كأن سراته لدى البيت قائما:

(6/2402) 

 

( . 1مرو النمريي: أحذ القلعني )فأضافها إليه النه يفلق هبا إذا يبس. والَصالَءُة ابهلمز مثله. وصالءة بن ع
رميا، إذا شويته. وىف احلديث أن ه عليه السالم ُأيتَ بشاٍة مصل يٍة، وصليت اللحم وغريه أصليه صليا، مثال رميته 

، إذا أدخلته النار وجعلته َيْصالها. فإن ألقيته فيها إلقاًء كأنَّك تريد أي مشوي ٍة. ويقال أيضاً: َصَلْيُت الرجل انراً 
ُتُه َتْصِلَيًة. وقرئ: )وُيَصلَّ إ ُتُه ابأللف، وَصلَّيـْ ى سعريًا( ومن خفَّف فهو من قوهلم: َصِلَي فالن حراقه قلت: َأْصَليـْ

 ( :3هبا صليا( . قال العجاج ) ( : احرتق. قال هللا تعاىل: )َأْوىل2النار ابلكسر َيْصَلى ُصِلي اً )
 ( *4اتهلل لوال النار أن نصالها )

_________ 
نا عمرو بن خويلفة بن عبد هللا ( قال ابن برى: القلعان: لقبان لرجلني من بىن منري، ومها صالءة وشريح اب1)

 بن احلارث بن منري.
ايها وفيها وعليها: أدخله إايها ( وصليا وصالء ويكسر: قاسى حرها كتصالها، وأصاله النار، وصاله إ2)

 وأثواه فيها. قاموس.
 ه الزفيان.( قال ابن برى: صواب3)
 ( بعده: أو يدعو الناس علينا هللا * ملا مسعنا المري قاها4)

(6/2403) 

 

)*( ويقال أيضا: صِلَي ابألمر ; إذا قاسى حر ه وشدَّته. قال الطهوي : وال تـَْبلى َبسالَتُـُهْم وإْن ُهْم * َصلوا 
الطائى: وقد َتَصلَّْيُت َحرَّ َحْرهِبِم * كما ابحلرب حيناً بعد حنِي واْصَطَلْيُت ابلنار وتصليت هبا. قال أبو زبيد 

 (1َتَصلَّى املقرور من قرس )
ن ال يصطلى بناره، إذا كان شجاعاً ال يطاق. وصليت لفالن، مثال رميت، إذا عملت له يف أمٍر تريد فال ]و[



احلديث: " إن  أن متحل به فيه وتوقعه يف َهَلكٍة ; ومنه املَصايل، وهي األشراك تنصب للطري وغريها. وىف
اله ; ومها َصَلواِن. وَأْصَلِت للشيطان فخوخا ومصاىل "، الواحدة مصالة. والصال: ما عن ميني الذنب ومِش 

 الفرس، إذا اسرتخى َصَلواها، وذلك إذا قرب نتاجها. والصالء، ابلكسر واملد: الشواء ; النه يصلى ابلنار.
_________ 

 ( يف اللسان: " فقد تصليت ".1)

(6/2403) 

 

والصالء أيضا: ِصالُء النار، فإن فتحت الصاَد قصرت وقلت صال النار. وقوله تعاىل: )وبَِيٌع وَصَلواٌت( ، قال 
 ابن عباس رضى هللا عنها: هي كنائس اليهود، أي مواضع الصلوات.

إذا رميَته فقتلَته وأنت  : شجاٌع. وَأْصَمْيُت الصيَد،الَصَمياُن ابلتحريك: التقلُّب والوثب. ورجٌل َصَميانٌ  ]صما[
. ويف احلديث: " ُكْل ما َأْصَمْيَت ودَْع ما َأمْنَْيَت ". وقد َصَمى الصيد َيْصمي، إذا مات وأنت تراه. وأْصمى تراه

. قال جرير: إين ِ اْنَصَمْيتُ   من السماء الفرُس على جلامه، إذا عضَّ عليه ومضى. واْنَصمى عليه، أي انصبَّ
  عل ويروى: " انصببت ". اْخَتَطْفُتَك اي فرزدُق ِمنْ َعَلْيُكُم * حىتَّ 

 ( واالثنتان صنوان،1إذا خرج خنلتان أو ثالٌث من أصل واحد فكلُّ واحد منهن صنو ) ]صنا[
_________ 

 ( الصنو والصنو ابلكسر والضم، أو عام =1)

(6/2404) 

 

ُو أبيه ". أبو زيد: ركيتان صنوان، إذا تقاربتا أو )*( واجلمع ِصْنواٌن برفع النون. ويف احلديث: " َعمُّ الرجل صِ  نـْ
، وهو تصغري صنو. قالت ليلى االخيلية: ن عني واحدة. والُصيَنُّ: ِحسٌي صغرٌي ال َيِرُدُه أحد وال يُؤبَه لهنبعتا م

أانبغ مل تنبغ ومل تك أوال * وكنت صنيا بني صدين جمهال ويقال: هو شق يف اجلبل. الفراء: أخذت الشئ 
 بصنايته، إذا أخذته كله.

ٌة. ويف احلديث: " إنَّ لإلسالم ُصو ى وَمناراً  ]صوى[  أبو عمرو: الُصوى: األعالم من احلجارة، الواحدة ُصوَّ
 كمنار الطريق ". ومنه قيل للقبور: َأْصواٌء. وكان األصمعي  يقول: الُصوى: ما غلظ

_________ 



. والصاىن: الالزم للخدمة. وتصىن وأصىن: قعد عند القدر = يف مجيع الشجر. ومها صنوان وصنيان مثلثتني
 ن وغري صنوان( .شرها يكبب ويشوى حىت يصيبه الصناء، للرماد، ويقصر. وقال هللا تعاىل: )صنوا

(6/2404) 

 

ُة: خُمتَلف الرِيح. قال الشاعر ) ختلف ( : وَهبَّْت له ريٌح مب1وارتفع من االرض ومل يبلغ أن يكون جباًل. والُصوَّ
( ً . وَصوَّْيُت  (2الُصوى * َصباً ومشااًل يف منازِل قـُفَّاِل والصاوي: اليابس. يقال: َصَوِت النخلة َتْصِوي ُصِواي 

حلة. قال العدَبس الكناين : الَتْصِويَُة للفحول من اإلبل: أن ال حُيَْمَل عليه وال إلبلي فحاًل، إذا اخرتته وربيته للف
( : صوى هلا ذا 3أنشط له يف الِضراب وأقوى. وقال الراجز يصف الراعى واالبل )يُعَقد فيه حبٌل، ليكون 

مسن هلا وأقوى. االصمعي: التصوية أن ييبس الرجل لنب شاته ليكون أ كدنة جلذاي * أخيف كانت أمه صفيا
  ُغرْبُُه ال يرضعيقال: َصوَّيـُْتها َفصَوْت. قال أبو ذؤيب: ُمتَـَفلِ ٌق أَْنساُؤها عن قاِنٍئ * كالُقْرِط صاوٍ 

_________ 
 .54( هو امرؤ القيس. والبيت يف ديوانه ص 1)
 ية وصوية، أصوت وصوت.( وزاد يف القاموس: صويت فهى صاو 2)
 ( هو الفقعسى.3)

(6/2405) 

 

إال   الَصْهَوُة: موضع الِلْبد من ظهر الفرس. وأعلى كلِ  جبل: َصْهَوتُُه. قال عاِرٌق: فأقسمُت ال أْحَتلُّ  ]صها[
( ، الواحدة َصْهَوٌة. أبو عبيد: َصها 1ُه أبو عمرو: الِصهاُء: مناقع املاء )بَصْهَوٍة * حراٍم عليك رمُلُه وَشقائِقُ 

اجلرح ابلفتح َيصهى َصْهياً، إذا َنِدي وسال. وقال اخلليل: َصِهَي اجلرح ابلكسر. والَصْهَوُة: برج يتخذ فوق 
 الرابية.

 فصل الضاد
ْته وشوته. واالنار تَ  َضبَـْتهُ  ]ضبا[ َزُة امِللَّة. والضاىب: الرماد. الكسائي: أضبيت على ْضُبوُه َضْبوًا: غريَّ ملَْضباة: ُخبـْ

 الشئ: أشرفت عليه أن أظفر به.
_________ 



 ( يف املخطوطة: " منابع املاء " ابلباء. وكذلك يف اللسان.1)
 (6 -صحاح  - 303)

(6/2405) 

 

 بعده الُضحا، وهي حني تشرق الشمس، مقصورة تؤن ث وتذكر، بعد طلوع الشمس، مثَضْحَوُة النهار  ]ضحا[
ا مجع ضحوة، ومن ذكر ذهب إىل أنه اسم على فعل، مثل صرد وتغر. وهو ظرف غري فمن أنث ذهب إىل أهن

متمكن مثل سحر ; تقول: لقيته ضحا وضحا، إذا أردت به ضحا يومك مل تنونه. مث بعده الضحاء ممدود 
، وهو عند ارتفاع النهار االعلى. تقول منه: أقمت ابملكان حىت أضحيت، كما تقول من الصباح: مذكر
ت. ومنه قول عمر رضي هللا عنه: اي عباد هللا أضحوا بصالة الضحا، يعىن ال تصلوها إال إىل ارتفاع أصبح

الرم ة: ترى الَثور ميشي  الضحا. والضحاء أيضا: الغداء، وإمنا مسِ ي بذلك ألنه يؤكل يف الَضحاء. قال ذو
ول منه: هم يـََتَضحَّوَن، أي يتغدَّون. وليلٌة َضْحياُء: ضاِحياً من َضحائِِه * هبا مثل َمْشي اهِلرْبِِزيِ  املَُسْرَوِل تق

مضيئٌة ال غيَم فيها. وكذلك ليلٌة إْضِحيانٌَة ابلكسر. واألضَحى من اخليل: األشهب، واالنثى ضحياء. 
 س عمرو بن عامر بن ربيعةوالضحياء: اسم فر 

(6/2406) 

 

( يوم هبالة * إذا اخليل يف 1ابن عامر بن صعصعة، وهو فارس الضحياء. قال الشاعر: أىب فارس الضحياء )
( ، مسى بذلك النه كان يقعد لقومه يف 2عثر وعامر الضحيان: رجل من النمر بن قاسط )القتلى من القوم ت

: انحيُته البارزة. ويقال: هم ينزلون الَضواِحَي. ومكاٌن ضاٍح، أي ابرز. الضحاء يقضى بينهم. وضاحية كل شئ
 الضاحيةي البارزة للشمس. وىف احلديث: " أن لنا ( ، ه3والقلة الضحيانة يف قول أتبط شرا )

_________ 
وله : الرواية: " فارس احلواء "، وهى فرس أىب ذى الرمة، والبيت لذى الرمة. وق1195( يف التكملة ص 1)

والضحياء فرس عمرو بن عامر صحيح، والشاهد عليها بيت خداش بن زهري: أىب فارس الضحياء عمرو بن 
 واختار الوفاء على الغدرعامر * أىب الذم 

 ملخطوطة: " وهو عامر بن سعد بن اخلزرج بن تيم هللا ابن النمر بن قاسط ".( زايدة يف ا2)
 ( وبيت أتبط شرا هو قوله: =3)



(6/2406) 

 

من البعل ولكم الضامنة من النخل "، وقد فسرانه يف ابب النون. ويقال: فعل ذلك األمر ضاِحَيًة، أي 
ذي َمَنَع الديناَر ضاِحَيًة * ديناَر خنة كلب وهو مشهود والضواحي: السموات. وأما قول عالنية. قال: عمى ال

ا ليست يف نواٍح. قال 1واحي )جرير: فما شجراُت ِعيِصَك يف قريٍش * بَعشَّاِت الفروِع وال ضَ  ا أراد أهن  ( فإمن 
ا الطريق َيْضحو َضْحوًا، إذا بدا األصمعي: ويستحب  من الفرس أن َيْضحا ِعجانُُه، أي يظهر. أبو زيد: َضح

لك وظهر. وَضحيُت ابلكسر ضًحى: عرقت. وَضحيُت أيضاً للشمس َضحاًء ممدوٌد، إذا برْزَت هلا. وَضَحْيُت 
 واملستقبل أْضحى يف اللغتني مجيعا. وىف احلديث أن ابن عمرابلفتح مثله. 

_________ 
حمراق القلة: رأس اجلبل. وقوله كسنان الرمح، يصف  = وقلة كسنان الرمح ابرزة * ضحيانة يف شهور الصيف

 دقتها وطوهلا وصعوبة صعودها.
 عيدان وال ورق عليها.( العشة: الشجرة اللئيمة املنبت الدقيقة القضبان والضواحي، ابدية ال1)

(6/2407) 

 

رضى هللا عنهما رأى رجال حمرما قد استظل فقال: " أضح ملن أحرمت له ". هكذا يرويه احملدثون بفتح االلف 
أضحيت. وقال االصمعي: إمنا هو واضح ملن أحرمت له، بكسر االلف وفتح احلاء، من  وكسر احلاء، من

مس. ومنه قوله تعاىل: )وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى( . وتقول: ضحيت أضحى، النه إمنا أمره ابلربوز للش
قال أيضاً: الٌن غنَمه، أي رعاها ابلُضحا. ويأضحى فالُن يفعل كذا، كما تقول: ظل يفعل كذا. وَضحَّى ف

ة َضحَّى بشاٍة من اأُلْضِحيَِّة، وهي شاة تذبح يوم األضحى. قال األصمعي: وفيها أربع لغات إْضِحيٌَّة وأضحي
واجلمع أضاحى، وضحية على فعيلة واجلمع ضحااي، وأضحاة واجلمع أضحى كما يقال أرطاة وأرطى. وهبا 

( : رأيتكم بىن 1كر ذهب إىل اليوم. وأنشد )الفراء: االضحى تؤنث وتذكر، فمن ذ مسى يوم االضحى. قال 
 (2أو جذام ) اخلذواء ملا * دان االضحى وصللت اللحام توليتم بودكم وقلتم * لعك منك أقرب

_________ 
 ( الشعر اليب الغول النهشلي.1)
 ( الرواية: =2)



(6/2407) 

 

وضحيت عن الشئ: رفقت به. وضح رويدا، أي ال تعجل. وقال زيد اخليل الطائى: ولو أن نصرا أصلحت 
 ( ونصر وعمرو: ابنا قعني، ومها بطنان من بىن أسد.1ن مطالبها عمرو )ذات بينها * لضحت رويدا ع

 ِعْرٌق َضِريٌّ: ال يكاد ينقطع دمه. قال العجاج: ]ضرا[
( * وقد ضرا يضرو َضْروًا فهو ضاٍر أيضاً، إذا بدا منه الدم. قال االخطل: َلمَّا 2مما ضرا العرق به الضرى )

َزهِلْم )  ( * سارْت إليهم سئور االجبل الضارى3أَتـَْوها مبِْصباٍح وِمبـْ
_________ 

 .1195جذام * ووقع يف نوادر أىب زيد " لعك ". تكملة ص = * أعك منك أقرب أو 
 : " فلو ".( يف اللسان1)
 ( قبله:2)

 هلا إذا ما هدرت أتى
ويشرتيه  ( املبزل عند اخلمارين: حديدة تغرز يف زق اخلمر إذا حضر املشرتى، ليكون أمنوذجا للشراب3)

 حينئذ، ويستعمل يف احلضر يف أسقية املاء.
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: الضاري من أوالد ابلكسر: صمغ شجرٍة تدعى الَكْمكاَم، جيلب من اليمن. والِضْرُو أيضاً  الضرو)*( و 
الكالب، واألنثى ِضْرَوٌة، واجلمع أضر وضراء، مثل ذئب وأذؤب وذائب. قال ذو الرم ة: ُمَقزٌَّع أْطَلُس األْطماِر 

لب ابلصيد َيْضَرى َضراَوًة، أي تعوَّد. وكلٌب ضاٍر ( وقد َضِرَي الك1ليس له * إال الِضرَاء وإال  صيدها َنَشُب )
 ُه صاحُبه، أي درَّبه وعوَّده. وَأْضراُه به أيضاً، أي أغراه. وكذلك الَتْضرِيَُة. قال زهري:وكلبٌة ضارِيٌة. وأضرا

 عنه: " ( * وقد َضريُت بذلك األمر أضرى ضراوة، ومنه قول عمر رضي هللا2وَتْضرى إذا َضرَّيـُْتُموها فَتْضَرِم )
 إايكم وهذه اجملازر فإن هلا ضراوة كضراوة اخلمر ".

_________ 
( مقزع: قليل الشعر. أطلس: أغرب. االطمار: الثياب االخالق. ليس له نشب، أي مال. إال الضراء، وهى 1)

 الكالب الضارية. وهو يصف الصياد.



 ( صدره:2)
 مىت تبعثوها تبعثوها ذميمة:
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ََم. والَضراء ابلفتح:الرجل اضري (1واضرورى ) الشجر امللتف  يف الوادي.  راء: انتفخ بطُنه من الطعام واختَّ
يقال: توارى الصيُد مينِ  يف َضراِء. وفالٌن ميشي الَضراء، إذا مشى مستخفياً فيما يوارى من الشجر. ويقال 

( : َعطْفنا هلم َعْطَف الضروِس من 2ال بشر )للرجل إذا َخَتَل صاحبه: هو ميشي له الَضراَء ويدبُّ له اخلََمر. ق
شي الَضرَاء َرقيبها واْسَتْضَرْيُت للصيد، إذا ختْلته من حيث ال يعلم. وضرية: قرية لبىن املال * بشْهبَاء ال مي

 كالب على طريق البصرة إىل مكة، وهى إىل مكة أقرب.
 عوات. قال جرير:الضعة: شجر، وأصلها ضعو، واهلاء عوض النه جيمع على ض ]ضعا[

 ( *3متخذا يف ضعوات توجلا )
_________ 

 اظرورى واطرورى، وابلضاد غلط كما نبه عليه أبو زكراي واهلروى.( صوابه: و 1)
 ( ابن أىب خازم.2)
 ( قبله:3)

 كأنه ذيخ إذا تفنجا * =
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ه. وقد ذكرانه يف فصل )وضع( ء عوض من الواو الذاهبة من أول)*( والنسبة إليها ضعوى. وقال بعضهم: اهلا
. 

 َضغا الثعلب والسن ور َيْضُغو َضْغوًا وُضغاًء، أي صاح. وكذلك صوت كل ذليل مقهور. ]ضغا[
( : ليايَل ال 2( الشئ يضفو. وثوب ضاف، أي سابٌغ. قال بشر )1الَضْفُو: الُسبوُغ. يقال: َضفا ) ]ضفا[

( 3* وَضفا املال: كُثر. قال االخطل ) وفالن يف َضْفَوٍة من عيشه. وَيْضفو حتت َكْعيَبَّ اإلزارُ  أطاوع من هَناين *
 ( =4: إذا اهلََدُف امِلْعزاُل َصوََّب رَْأَسُه * وأعجبه ضفو من الثلة اخلطل )

_________ 



 =الذيخ: ذكر الضباع الكثري الشعر. التوجل والدوجل: الكناس.
 ب عدا ومسا.( ضفا الشئ، من اب1)
 .( ابن أىب خازم2)
 .43". راجع ديوانه طبع الدار ص  ( صوابه " أبو ذؤيب اهلذىل3)
 ( يف ديوانه: " إذا اهلدف املعزاب " ابلباء، وهو الذى عزب إببله. والثلة: الغنم. واخلطل: الطوال اآلذان.4)
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 ضايف الرأس، أي كثري شعَر الرأس. ورجل
ُو: َضَنِت املرأة َضناًء ممدوٌد: كُثر ولده ]ضنا[ الولد، بفتح الضاد وكسرها ا ; يهمز وال يهمز. أبو عمرو: الَضنـْ

بال مهز. والَضنا: املر ض ; يقال منه: ضىن ابكسر َيْضىن َضىًن شديدًا، فهو رجل َضىًن وَضٍن، مثل حًرى 
األصل. ه ضىن وضنيا، فإذا قلت َضىًن استوى فيه املذكَّر واملؤن ث واجلمع، ألنه مصدر يف وَحٍر. يقال: تركت

 ه وأثقله. واملضاانة: املعاانة.وإذا كسرت النون ثن يت ومجعت كما قلناه يف حٍر. وَأْضناه املرض، أي أدنفَ 
ُة: الصوت واجلَلبة. يقال: مسعت ضوة القوم. وأبو زيد ]ضوا[ مثله. والضوضاة: أصوات  األصمعي الَضوَّ

، الناس وجَلبتهم. يقال: َضْوَضْوا بال مهز، وَضْوَضْيُت،  أبدلوا من الواو ايء. وَضَوْيُت إليه ابلفتح أْضِوي ُضِوايًّ
 ضممت. وأْضَوْيُت األمر، إذا أضعفته ومل حُتِكْمُه. ويقال: ابلبعري َضواٌة أي سلعة.إذا أويت إليه وان
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عقرت عقرا والضوى: اهلزال. وقال ذو الرمة يصف زندة: أخوها أبوها والضوى ال يضريها * وساق أبيها أمها 
 قليَل اجلسم ِخْلقًة ; وفيه وقد َضِوَي ابلكسر َيْضوى َضًوى. * وغالٌم ضاِوٌي، وزنه فاُعوٌل، إذا كاَن حنيفاً 

ِويٌَّة. ويف احلديث: " اغرتبوا ال تضووا " أي تزوجوا يف األجنبيات وال تتزوَّجوا يف العمومة. ضاِويٌَّة، وجاريٌة ضا
الرجل من قرابته جيئ ضاِوايً حنيفاً غري أنَّه جيئ كرمياً على طبع قومه. قال  وذلك أن العرب تزعم أنَّ ولدَ 

 ضاوايصبيا فحملت فولدت  الشاعر: ذاك عبيد قد أصاب ميا * ايليته ألقحها
الَضْهياء ممدوٌد: شجر. والَضْهياُء أيضاً: املرأة اليت ال حتيض. وحكى أبو عمرو: امرأٌة َضْهياٌة  ]ضهى[

لتاء واهلاء، قال: وهي اليت ال َتطُمث. وهذا يقتضي أن يكون الَضْهيا مقصورًا. واملُضاهاة: وَضْهياٌه، اب
 مز. يقال:املشاكلة، هتمز وال هت
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 ضاهيت. وقرئ: )يضاهون قول الذين كفروا( . وهذا ضهئ هذا، على فعيل، أي شبيهه.
 فصل الطاء

مثال طوعي، أي  لى أىب سعيد يف املصنف. وما ابلدار طوئى،الطآة مثل الطعاة: احلمأه، هكذا قرأته ع ]طآ[
 . (1أحد )
َينْيِ ". وقد يكون أيضاً لذوات  ]طىب[ الطىب للحافر وللسباع كالضرع لغريها. ويف املثل: " جاوَز احلزام الطُبـْ

ُتُه عن كذا: صرفُتُه عنه. وطَباهُ  . والِطيْبُ ابلكسر مثُله، واجلمع أْطباٌء وطَبَـيـْ َيْطبوُه وَيْطبيِه، إذا دعاه. قال  اخُلف 
 (2َيْطبيين فأتْـبَـُعُه * كأنَّين ضارٌب يف غمرة لعب )ذو الرم ة: ليايلَ اللهُو 

_________ 
 ( وزاد يف القاموس: وطووى، وطاوى، وطؤوى كجهىن.1)
 ( يروى: لياىل الدهر. والضارب: السابح. والغمرة: هي كثرة املاء.2)
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( 1هو فأتبعه. وكذلك اطَّباه على افْـتَـَعَلُه. ويقال أيضاً، اطَّىب بنو فالن فالانً، إذا خال وُه )يدعوين الل)*( يقول: 
 وقتلوه. وخلف طىب، أي جمبب.

ْوتُُه مثل َدَحْوتُُه، أي بسطته. والَطحا مقصوٌر: املنبسط من األرض. والطاحي: املمتد . يقال: ضَربه َطحَ  ]طحا[
 أي امتد. وقال:ضربًة َطحا منها، 

عمرو: َطحا له عسكٌر طاحي الِضفاِف َعَرْمَرُم * واملَدوِ َمُة الَطواحي، هي الُنسور تستدير حوَل القتلى. قال أبو 
يف األرض. يقال: ما أدري أين َطحا. ويقال: َطحا به قلبه، إذا ذَهَب يف كلِ  شئ. قال الرجل، إذا ذَهَب 

ساِن َطروُب * بـَُعْيَد الشباب َعْصَر حاَن َمشيُب أبو عمرو: َطَحْيُت، علقمة بن عبدة: طحا بك قلٌب يف احلِ 
 أي اضطجعت

_________ 
 ، وهى احملبة.( قوله: خالوه من اخللة1)
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أبو عبيد: الطخاء ابملد: الَسحاب املرتفع. ويقال أيضاً: وجدت على قليب َطخاًء، وهو شبه الغم  ]طخا[
ماىف السماء طخية ابلضم، أي شئ من سحاب. قال: وهو مثل الُطْخروِر. والَطْخياُء  والكرب. قال اللحياىن:

 ممدوٌد: الليلة. املظِلمة. وظالٌم طاٍخ. وتكلم فالٌن بكلمٍة َطْخياَء، أي ال تفهم.
 عادٌة طاِديٌَة، أي اثبتة قدمية. ويقال هو مقلوب واِطَدٍة. قال القطامي: ]طدا[

 ( * والديُن: الدأب والعادة.1ِنها الطادي )وما تـََقضَّى َبواقي َديْ 
شئ طرى، أي غض بنيِ  الَطراَوِة. وَطرَّْيُت الثوب َتْطرِيًَة. وقال قطرب: طرو اللحم وطرى طراوة وطراءة  ]طرا[

(2. ) 
_________ 

 ( صدره:1)
 ما اْعتاَد ُحبُّ ُسَلْيمى حنَي ُمْعتادِ 

 ( زاد يف القاموس: وطراء وطراة.2)
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ٌة ابألفاويِه يُغسل هبا الرأس أو اليد،  وأطراه، أي مدحه. وَأْطَرْيُت العسل، إذا عقدته. وِغْسَلٌة ُمَطرَّاٌة، أي ُمَرابَّ
وكذلك العود املَُطرَّى املرىبَّ منه، مثل املَُطريَِّ، يتبخَّر به. واالطرية، مثال اهلربية: ضرب من الطعام: ويقال هو 

 ه.خش( [ : ال1]ابلفارسية )
( ، أي جاَوز احلد . وكلُّ جماوٍز حدَّه يف الِعصيان فهو طاٍغ. وَطِغَي َيْطغى 2َطغا َيْطغى وَيْطغو طُْغياانً ) ]طغا[

مثله. وأْطغاُه املال، أي جعَله طاِغياً. وَطغا البحر: هاجت أمواُجه. وَطغا الدُم. تبيََّغ. وطغا السيل، إذا جاء 
اجلبل. وكل مكاٍن مرتفع َطْغَوٌة. أبو زيد: الطغية من كل شئ: نبذة منه. قال اهلذىل ى مباٍء كثري. والَطْغَيُة: أعل
( : صب اللهيف هلا الُسُبوَب بَطْغَيٍة * تـُْنيب الُعقاَب كما يلط اجملنب قوله تنىب، أي 3يصف مشتار العسل )

 تدفع، النه ال تثبت عليها
_________ 

 ( التكملة من املخطوطة.1)
 كما يف املختار.،  ( وطغواان2)
 ( هو ساعدة بن جؤية.3)
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( : وإال الَنعاَم وَحفَّانَُه * وطُْغيا مع اللهق الناِشِط قال األصمعي: 1خمالبها ملالستها. وأنشد السامة اهلذىل )
. والَطْغوى طُْغيا ابلضم. وقال ثعلب: َطْغيا ابلفتح، وهو الصغري من بقر الوحش. والطُْغواُن والطُْغياُن مبعىًن 

الطاِغيُة: الصاعقُة. وقوله تعاىل: )فأمَّا مَثْوُد فُأْهِلكوا ابلطاِغَية( يعين ابلفتح مثله. والطاِغَيُة: ملك الروم. و 
صيحَة العذاب. والطاغوُت: الكاهن والشيطان، وكلُّ رأٍس يف الضاللة ; قد يكون واحدًا، قال هللا تعاىل: 

هللا تعاىل: )أولياؤهُم  وِت وقد ُأِمروا أن يكُفروا به( وقد يكون مجيعاً، قال)يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغ
الطاغوُت خيرجوهنم( . وطاغوت وإن جاء على وزن الهوت فهو مقلوب النه من طغا، والهوت غري مقلوب 

 النه من اله، مبنزلة الرغبوت والرهبوت ; واجلمع الطواغيت.
 أبو ذؤيبالطفى ابلضم: خوص املُقل. قال  ]طفا[

_________ 
 اهلذىل.ان: أمية بن أىب عائذ ( يف اللس1)
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( "، الواحدة 2( ويروى: " املناقل )1)*( عفا غري نؤى الدار ما إن تُبيُنُه * وَأْقطاِع طُْفي قد عفْت يف املناِزِل )
ا َطْفَيٌة. ويف احلديث: " اقتلوا من احلي ات ذا الطُْفيَـَتنْيِ واألبرت "، كأن   ه شب ه اخلط ني على ظهره ابلطُْفيَـَتنْيِ. ورمبَّ

ٌة على معىن ذات طُْفَيٍة. قال اهلذيل: وهم يُِذلُّوهنا من بعد ِعزَّهتا * كما َتِذلُّ الطُفى من رُقْـَيِة قيل هلذه احلية طُْفيَ 
قال: أصبنا الراقي أي ذوات الطفى. وقد يسمى الشئ ابسم ما جياوره. والطفاوة ابلضم: دارة الشمس. وي

ن عيالن. وطفا الشئ فوق املاء َيْطفو َطْفوًا طُفاَوًة من الربيع، أي شيئا منه. والطفاوة أيضا: حى من قيس ب
 وطُُفو ٍا، إذا عال ومل يرُسب. ومر  الظيب َيْطفو، إذا خفَّ على وجه األرض واشتد عدوه.

_________ 
 نازل ترتفع عن جمرى السيل، والواحد منها معقل.( يف ديوانه: " املعاقل " وكذا ابللسان، وهى امل1)
 و الطريق يف اجلبل.( املناقل: مجع منقل، وه2)
 (6 -صحاح  - 304)
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الَطال: الولد من ذوات الِظلف، واجلمع أْطالٌء. وأنشد األصمعي لزهري: هبا العنُي واآلراُم مَيشنَي ِخْلَفًة *  ]طال[
َهْضَن من كل جَمَْثِم والَطال: الَشخص ; يقال: إنَّه جلميل الطال. وأنشد أبو عمرو: وَخدٍ  َكَمْْتِ  وَأْطالُؤها ينـْ

: الُصلَّيبِ  َجَلْوَتَه * مجيِل الطال  مستشرب اللون أكحل والطال أيضا: املطلى ابلقطران. ابن السكيت: الطَليُّ
يط إىل وتد أايما. ومجعه طليان، مثل الصغري من أوالد الغنم، وإمنا مسى طليا النه يطلى، أي تشد رجله خب

ُتُه، إذا ربطَته برجله وحبسته. وطليت الشئ: حبس ته، فهو طلى رغيف ورغفان. ويقال: طَلْوُت الَطال وطََليـْ
َياٍن، أي قـََلٌح. تقول منه: طَِلَي ُفوه ابلكسر َيْطلى طلى.  ومطلى. ويقال: أبسنانه طَِليٌّ وِطْليان، مثل َصيب  وِصبـْ

. األعناُق، قال األصمعي: واحدهتا طلية. وقال أبو عمرو والفراء: واحدهتا طالة. وأطلى الرجل، أي والطلى:
 الشاعر:مالت عنُقه للموت أو لغريه. قال 
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( ويروى: " القشعمان " مثال الثعلبان. والطالوة 1تركت أابك قد َأْطلى وماَلْت * عليه الَقْشَعماِن من النسور )
الوة: احلسن والقبول. يقال: ما عليه طالوة. والطالء: ما طبخ من عصري العنب حىتَّ ذهب ثلثاه، ( والط2)

َبْختَ  ا الِطالُء بعينها. ج. وبعض العرب يسمِ ي اخلمر اوتسميه العجم املَيـْ لِطالء، يريد بذلك حتسني امسها، ال أهنَّ
( * كما الذئُب 3قالوا هي اخلَْمُر ُتْكىن الِطاَلء )قال عبيد بن األبرص للمنذر بن ماء السماء حني أراد قتله: و 
كنيته حسنًة فإنَّ   تلي، كما أنَّ الذئب وإن كانتُيْكىن أاب َجْعَدْه ضربه مثاًل، أي تظهر يل اإلكرام وأنَت تريد ق

 عمله ليس حبسٍن. وكذلك اخلمر وإن مسيت طالء وحسن امسها فإن عملها قبيح.
_________ 

 تسائل عن أبيها * فقلت هلا وقعت على اخلبري ( قبله: وسائلة1)
 ( يف القاموس: الطالوة مثلثة.2)
 ( يف اللسان:3)

 هي اخلمر يكنوهنا ابلطال:
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َتُه ابلدهن  والطالء: أيضا الَقِطران وكلُّ ما طََلْيَت به. والِطالُء: احلبل الذي تشد  به رجال الَطال إىل وِتد. وطََليـْ
وَتطَلَّْيُت به ; واطليت به، على افتعلت. وطليت فالان تطلية، إذا مرضته. والطالء مثال املكاء:  وغريه َطْلياً.

ى ِمْفعاٍل: األرض السهلة اللينة تُنبت الِعضاه. ويقال: املَطايل: املواضُع الىت الدم. حكاه أبو عبيد. واملطالء عل
 تغذو فيها الوحش أطالءها.

فهو طاٍم، إذا ارتفع ومأل النهر. ومنه َطَمِت املرأة بزوجها، إذا وًّا وَيْطمي ُطِميًّا، َطما املاء َيْطمو ُطمُ  ]طما[
 ، إذا مر مسرعا.ارتفعت به. وَطمى َيطمي مثل َطمَّ َيِطمُّ 

الَطىن: ُلزوق الِطحال ابجلَنب من شدة العطش. تقول منه: َطيِنَ البعري ابلكسر َيْطىن َطىًن، وبعرٌي َطٍن.  ]طىن[
ُتُه َتْطِنَيًة، إذا عاجلته من الطىن. وقال )وطَنـَّ   (1يـْ

_________ 
 ( أبو مزاحم العقيلى.1)
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)*( أكويه إما أراد الكى معرتضا * كى املطىن من النحز الطىن الطحال ابن السكيت: هذه حي ٌة ال ُتْطين، أي 
 ب اهلمز.ال يعيش صاحُبها، تقُتل من ساعتها، وأصله اهلمز. وقد ذكرانه يف اب

 اجلِلسة والرِكبة، ومنه قول ذي الرم ة:طويت الشئ طيا فانطوى. والِطيَُّة منه مثل  ]طوى[
( * والطوى: اجلوع، يقال: َطِوَي ابلكسر َيْطوى طًوى فهو طاٍو وطَيَّاُن. 1كما تنشُر بعد الِطيَِّة الُكُتُب )

كشَحه، إذا أعرض بود ه. وهذا رجٌل َطوي البطِن على   وَطَوى ابلفتح َيْطوي طَيًّا، إذا تعمَّد ذلك. وفالن طَوى
أي ضامر البطن. عن ابن السكيت. قال العجري السلوىل: فقام فأدىن من ِوسادي ِوساَدًة * َطِوي البطن َفعِل، 

ون ممشوق الذراعني شرجب وتطوت احلي ة، أي حَتَوَّْت. والِطيَُّة: الني ة. قال اخلليل: الِطيَُّة تكون منزاًل وتك
 ها. وبعدت عنا طيته، وهومنتأى. تقول منه: مضى ِلِطيَِّتِه، أي لني ته اليت انتوا

_________ 
 ( صدره:1)

 من دمنة نسفت عنها الصبا سفعا:
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املنزل الذي انتواه. ومضى ِلِطيَِّتِه. وِطيٌَّة بعيدة، أي شاسعة. وطوى اسم موضع ابلشأم، تكسر طاؤه وتضم، 
[ بلدة ( 1ف. فمن صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة، ومن مل يصرفه جعله ]اسم )يصرف وال يصر 

وبقعة وجعله معرفة. وقال بعضهم: طوى مثل طوى، وهو الشئ املثىن. وقال يف قوله تعاىل: )ابلوادي املقدس 
لضم: موضع ( . وذو طوى اب2طوى( طوى مرتني، أي قدس. وقال احلسن. ثنيت فيه الربكة والتقديس مرتني )

ايَُة: السطح، ومر بد التمر. وأطواء الناقة: طرائق مبكة. والطوية: الضمري. والَطِويُّ: البئر املَْطِوي ُة. والط
 شحمها.

 الَطْهُو: طبخ اللحم. ويف احلديث: " فما طْهوي إذن "، أي فما عملي إن مل أحكْم ذلك. ]طها[
_________ 

 ( التكملة من املخطوطة.1)
 لقاموس: وذو الطوى مثلثة الطاء وينون: موضع قرب مكة.( يف ا2)
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( . وَطها الرجل: ذهب يف األرض، مثل َطحا. قال الشاعر: 1يقال منه: طهاه ويطهوه وَيطهاُه طْهوًا وطْهياً )
يف ملر عبل وكذلك َطَهِت اإلبل، إذا ذهبْت اندًَّة طها هذراين قل تغميض عينه * على دبة مثل اخلنيف ا

 ِبِقْرَفٍة * إذا ما طها ابلليل منتشراهتا ويبعد أن يقال إنه من األرض. وقال األعشى: فلسنا لباغي املُْهَمالتِ 
اء ماط مييط. والطاهى: الطبَّاخ. والَطهاُء ممدوٌد: لغة يف الطخاِء، وهو السحاب املرتفع. يقال: ما على السم

( بنو مالك بن 2أمهم، وهم أبو سود وعوف وحبيش ) طهاءة، أي قزعة. وطهية: حى من متيم نسبوا إىل
حنظلة. قال جرير: أثعلبة الفوارس أو رايحا * عدلت هبم طهية واخلشااب والنسبة إليهم طهوى ساكنة اهلاء، 

 وبعضهم يقول طهوى على القياس.
_________ 

 طهيا وطهاية: عاجله ابلطبخ أو الشى.( زاد يف القاموس: وطهوا و 1)
 طوطات: " وحنش ".( يف املخ2)
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 فصل الظاء
الَظيْبُ معروف ; وثالثة أْظٍب، وهو أفعل فأبدلوا من ضمة العني كسرة لتسلم الياء. والكثري ظباء وظىب  ]ظىب[

 والظىب أيضا: واد. قال امرؤ القيس:على فعول مثل ثدى، وظبيات ابلتحريك. 
ملرأة. وقال األصمعي: هي لكلِ  ذات حافر. وقال ( * والظبية: فرج ا1أساريع ظىب أو مساويك إسحل )

لشماتة: " به ال بظىب "، أي جعل هللا ما أصابه الزما له. ومنه قول الفراء: هي للكلبة. ومن دعائهم عند ا
نعيه * به ال بظىب ابلصرمية أعفرا وظبة السيف وظبة السهم: طَرفه. قال ( : أقول له ملا أاتىن 2الفرزدق )

 ا أبيدينا( : إذا الُكماُة تـََنحَّْوا أْن يَناهَلُْم * حدُّ الظُباِت َوَصلناه3 النهشلي  )َبشامة بن حري  
_________ 

 ( صدره:1)
 وتعطو برخص غري شئن كأنه

 ( يف زايد.2)
 .100 ( أنظر شرح احلماسة للمرزوقي3)
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دد مثل أدل، وظبات وظبون ابلواو ( ، واهلاء عوض من الواو، واجلمع أظب يف أقل الع1)*( وأصلها ظبو )
 ينهم * كئوس املنااي حبد الظبينا وفالن بن ظبيان، ابلفتح.والنون. قال كعب: تعاور أمياهنم ب

ُء: قليلة الدم. وعنٌي َظْمياُء: رقيقة شفة َظْمياء بيِ نة الَظَمى، إذا كاَن فيها مسرة وذبوٌل. ولِثٌة َظْميا ]ظمى[
 من الزرع: ما تسقيه يلة اللحم. وِظلٌّ َأْظمى: أسوُد. ورمٌح َأْظمى: أمسر. واملَْظِميُّ اجلفن. وساٌق َظْمياُء: قل

 السماء. واملسقوى: ما يسقى ابلسيح. والظميان: شجٌر ينبت بنجٍد، يشبه الَقَرَظ.
 من إحدى النوانت ايًء، وهو مثل تقضى من تقضض.تظىن: تفعل من الظن، فأبدل  ]ظىن[

_________ 
 صرد، كما يف اللسان.( بوزن 1)
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ايم ذو ِحَيِد مبُْشَمِخرٍ  به الظَيَّاُن ( : اتهلِل يـَْبقى على األ1الظيان: ايمسني الرب، وهو فعالن. قال اهلَذيل ) ]ظىي[
واآلس يعىن ال يبقى، النه لو أراد االجياب الدخل عليه الالم، الن الالم يف االجياب مبنزلة ال يف النفى. ويقال: 

 الظيان: العسل. واآلس: بقية العسل يف اخللية.
 فصل العني

ْعِبَيًة  الَعباَءُة والَعبايَُة: ضرٌب من األكسية، واجلمع ]عىب[ الَعباُء والَعباَءات. وقال يونس: َعبـَّْيُت اجليش تـَ
ْعِبَئًة وتـَْعِبيئاً، إذا هي أته يف مواضعه. وقال أبو زيد: عبأته ابهلمز.  وتـَ

_________ 
هو مالك بن خالد اخلناعى: ايمى إن سباع االرض هالكة * والعفر واالدم واآلرام والناس واجليش لن  (1)

 حيد * مبشمخر اخل ...يعجز االايم ذو 
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)*( 
ُعتُـوًّا وُعِتيًّا وِعِتيًّا، واألصل عتو، مث أبدلوا من إحدى الضمتني كسرة يقال: َعتَـْوَت اي فالن تـَْعتو  ]عتا[

ورجل عات وقوم عىت،  لبت الواو ايء فقالوا عتيا، مث أتبعو االكسرة الكسرة فقالوا عتيا ليؤكدوا البدل.فانق
را فحقها قلبوا الواو ايء. قال حممد بن السرى: وفعول إذا كانت مجعا فحقها القلب، وإذا كانت مصد

( . وَعتا الشيخ يـَْعُتو 1قل َعتَـْيُت )التصحيح ; الن اجلمع أثقل عندهم من الواحد. وتعتيت مثل َعتَـْوُت، وال ت
 : ، وقرئ: )َعىتَّ حنٍي( .ُعِتيًّا وِعِتيًّا: كرب ووىل. وَعىتَّ  لغة هذيل وثقيف يف حىتَّ

ْعثى. وقال هللا تعاىل: )وال تـَْعثـَْوا يف األرض( ، أي ال َعثَا يف األرض يَعثو: أفسد. وكذلك َعِثَي ابلكسر يَـ  ]عثا[
 ( .2تُفسدوا )

_________ 
ضا، وقيل العاتى هو املبالغ يف ( قال يف املختار: العاتى: اجملاوز للحد يف االستكبار، والعاتى: اجلبار أي1)

 ركوب املعاصي املتمرد الذى ال يقع منه الواعظ والتنبيه موقعا.
ة الثانية ال ار: قال االزهرى: القراء كلهم متفقون على فتح الثاء، دل على أن القرآن نزل ابللغ( يف املخت2)

 غري.
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ل للضبع َعْثواء، لكثرة شعرها، وللِضْبعان َأْعَثى. ورمبا قيل للرجل كثري الشعر َأْعثى، ولألمحق الثقيل ويقا
 َأْعثى، وللعجوز َعْثواء. والِعْثياُن ابلكسر: الضبعان.

ه بلنب غريها، : الذي متوت أمُّه فريب ِيه صاحبُ َعَجِت األم ولدها تـَْعجوُه َعْجوًا، إذا سَقْته اللنب. والَعِجيُّ  ]عجا[
واالنثى عجية. قال الشاعر: عداىن أن أزورك أن هبمى * عجااي كلها إال قليال والعجوة: ضرٌب من أجود التمر 

يَته اب لطعام. قال ابملدينة، وخنلُتها تسمَّى لِيَنًة. وعاَجْيُت الصيبَّ، إذا أرضعَته بلنب غرِي أم ه أو منْعَته اللنَب وغذ 
ًة. ولق اه اجلعدي: إذا شئَت أْبصَ  ْرَت من َعِقِبهْم * يتامى يُعاجوَن كاألْذُؤِب ولقي فالن ما َعجاُه، أي لقي شد 

 (1هللا ما َعجاُه وما َعظاُه، أي ما ساءه. ويقال: العجى: اجللود اليابسة تطبخ وتؤكل، الواحدة عجية. وقال )
_________ 

 ( أبو املهوش.1)
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( والعجايتان: َعَصَبتاِن يف ابطِن َيدي 1)*( ومعصب قطع الشتاء وقوته * أكل العجى وتكسب االشكاد )
ا األظفار، تسم ى الَسْعداانت. ويقال: كلُّ َعَصٍب يتصل ابحلافر فهو عجاية.  الفرس، وأسفَل منهما َهناٌت كأهن 

ُة والُعجاَوُة لغتان، نفها معرق االصمعي: الُعجايَ ب العجى مدملق * وساق هيق أ( : وحافر صل2قال الراجز )
 ومها قدُر ُمضغٍة من حلٍم تكون موصولًة بَعَصَبٍة، تنحدر من ركبة البعري إىل الفرس.

: ضدُّ الَويلِ  ; واجلمع األعداُء، وهو وصٌف ولكن ه ضارع االسَم. يقال: َعَدوٌّ بنيِ  ا ]عدا[ لَعداَوِة الَعُدوُّ
عول إذا كان يف أتويل فاعل كان مؤنثه بغري هاء، حنو رجل ثى عدوة. قال ابن السكيت: فواملعاداة، واالن

 صبور وامرأة صبور، إال حرفا واحدا جاء اندرا، قالوا هذه عدوة هللا. قال الفراء: وإمنا أدخلوا فيها اهلاء.
_________ 

 شحم قبل حممد وزايد( بعده: فبدأته ابحملض مث ثنيته * ابل1)
 فيان.( الز 2)
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تشبيها هلا بصديقة، الن الشئ قد يبىن على ضده. والعدا، بكسر العني: األْعداُء، وهو مجٌع ال نظرَي له. قال 
وقوٌم عدا أي ابن السكيت: ومل أيت ِفَعٌل يف الُنعوت إال حرف واحد، يقال: هؤالء قوٌم ِعًدا، أي غرابء، 

ن ( : إذا كنت يف قوم عدا لست منهم * فكل ما علفت م1ن )أعداء. وأنشد لسعد بن عبد الرمحن بن حسا
خبيث وطيب قال: ويقال قوم ِعًدا وُعًدا، أي أْعداٌء، مثل سوى وسوى. قال األخطل: أال اي اْسَلمي اي هنُد 

ًدا ر يروى ابلضم والكسر. وقال ثعلب: يقال قوم أْعداٌء وعِ هنَد بين َبْدِر * وإْن كاَن َحيَّاانً ُعًدا آخر الده
 بكسر العني، فإن أدخلت اهلاء قلت عداة ابلضيم.

_________ 
: وأنشد لدودان بن سعد من بىن أسد: تبدلت من دودان 172ص  1( قال يف هتذيب إصالح املنطق ج 1)

بلهما: لعمري لرهط املرء خري بقية * عليه قسرا وأرضها * فما ظفرت كفى وال طاب مشريب إذا كنت.. اخل وق
 ه كل مركبوإن عالوا ب
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. قالت امرأٌة من العرب: أمْشََت رب  العاملني عاِدَيَك. وَتعادى القوم من الَعداَوة. وَتعادى  )*( والعادي: الَعُدوُّ
* جوُه إال  النهاَر فما تـَعْ  ما بينهم أي فَسد. وَتعادى: تباعد. قال األعشى يصف ظبيًة وغزاهلا: وَتعادى عنه

 هبا على ولدها. والِعداُء ابلكسر واملد : يقول: تباعد عن ولدها يف املرعى لئال يستدل الذئبُ ُعفاَفًة أو فواق 
املواالة بني الصيَدين َتْصرَع أحَدمها على إثر اآلخر يف طََلق واحد. قال امرؤ القيس: فعادى ِعداًء بني ثوٍر 

ِضِه واملد : َطواُر كل  شئ، وهو ما انقاد معه من َعرْ  ومل يـُْنَضْح مباء فيُـْغَسِل والَعداُء ابلفتح ونعجٍة * ِدراكاً 
وطوله. والَعداُء أيضاً: جتاُوز احلد  والظُلم. يقال َعدا عليه َعْدوًا وُعُدوًّا وَعداًء، ومنه قوله تعاىل: )فَيُسبُّوا هللا 

ا، تقول: جاءين وا( مثل جلوس. وعدا: فعل يستثىن به مع ما وبغري مَعْدًوا بغري علم( . وقرأ احلسن: )عد
 يدًا، تنصب ما بعدها هبا، والفاعل مضمٌر فيها.القوم ما عدا زيدًا وجاءوين عدا ز 

(6/2420) 

 

وعداه يعدوه، أي جاوزه. وما عدا فالٌن أن صنع كذا. ومايل عن فالن َمْعًدى، أي ال جَتاُوز يل إىل غريه. يقال: 
ُتُه فـَتَـَعدَّى، أي جتاوز. وَعدِ  عما ترى يـْ ، إذا أصاب هذا مثُل داٍء هذا ، أي اصرف بصَرك عنه. وَتعادى القومُ َعدَّ

من الَعْدوى، أو ميوت بعضهم يف إثر بعض. قال الشاعر: فمالك من أروى َتعاَدْيِت ابلَعمى * والقيِت َكالَّابً 



ه مبعىًن. وَعوادي الدهر: ُمِطالًّ وراِميا والُعْدواُن: الظُلم الصراح. وقد َعدا عليه، وتـََعدَّى عليه، واْعَتدى كلُّ 
( 2( : َهَجَرْت َغضوُب وُحبَّ من يـََتَجن ُب * وَعَدْت َعواٍد دون َوليَك َتْشَعُب )1ال الشاعر )عوائقه. ق

والِعْدَوُة والُعْدَوُة: جانُب الوادي وحافـَُته. قال هللا تعاىل: )إذ أنتم ابلُعْدَوِة الُدنيا وُهْم ابلعدوة القصوى( . 
 ء، مثل برمةواجلمع عدا

_________ 
 بن جؤية اهلذىل.( هو ساعدة 1)
 ( بعده: ومن العوادى أن تقتك ببغضة * وتقاذف منها وأنك ترقب2)

(6/2421) 

 

( . وقال أبو عمرو: الُعْدَوُة والِعْدَوُة: املكان املرتفع. والَعْدوى: طلُبك 1)*( وبرام، ورمهة ورهام، وعدايت )
ألمرَي فأْعداين عليه، أي من ظلمك، أي ينتقم منه. يقال: اْستَـْعَدْيُت على فالٍن اإىل واٍل ليُـْعِدَيَك على 

استَعنت به عليه فأعاَنين عليه، واالسم منه الَعْدوى، وهي املَعونَُة. والَعْدوى أيضاً: ما يـُْعدي من َجرٍب أو 
ُلِقِه، أو من ِعلَّة به أو جرٍب. وىف غريه، وهو جماوزتُُه َمن صاَحبه إىل غريه. يقال: أْعدى فالٌن فالانً من خُ 

ُتُه، أي استحضرته. احلديث: " ال عدو  ى " أي ال يعدى شئ شيئا. والَعدو: احُلض ُر. وأْعَدْيُت فرسي واْستَـْعَديـْ
وأْعَدْيَت يف منطقك، أي جرت. وفالن َمْعِديٌّ عليه، أبدلت الياء من الواو استثقااًل. قال الشاعر: وقد 

 اي األصمعي: الُعَدواُء على وزن الُغَلواِء: املكانسي ُمَلْيَكُة أنَّين * أان الليُث َمْعِدايًّ عليه وعادِ َعِلَمْت ِعرْ 
_________ 

 ( قال ابن برى: وصوابه عدوات، وال جيوز عدوات على حد كسرات.1)
 (6 -صحاح  - 350)

(6/2421) 

 

ُعَدواَء، أي ليس مبطمئنٍ  وال مستو. وأبو زيد  الذي ال يطمئنُّ من َقعد عليه. يقال: جئُت على مركٍب ذي
: ذات ِجَحَرٍة الصمعي: منت على مكان ُمَتعاٍد، إذا كاَن متفاواتً ليس مبستٍو. وهذه أرض ُمَتعاِديَةٌ مثله. ا

وخلاقيَق: وُعَدواُء الشغِل أيضا: موانعه. قال العجاج يصف ثورا حيفر كناسا. وإن أصاب عدواء احرورفا * 
ها ظلوفا ظلفا والعدواء أيضا: بعد الدار. ويقال: إنَّه لَعَدواٌن بفتح العني والدال، أي شديد الَعْدِو. عنها ووال



لناس. ومنه قوهلم: السطان ذو عدوان وذو بدوان. وعدوان ابلتسكني: : يـَْعدو على اوذئٌب َعَدواٌن أيضاً 
املقيمة يف الِعضاِه ال تفارقها، وليست ترعى قبيلة، وهو عدوان ابن عمرو بن قيس عيالن. والعادية من اإلبل: 

ل هذه املرأة يطُلبون وادي يقول: أهاحلَْمض. وقال كثَّري: وإن  الذي يبغي من املال أهُلها * أواِرُك ملَّا أتتلْف وعَ 
 من مهرها ماال يكون وال ميكن، كما ال أتتلف هذه االبل

(6/2422) 

 

* وأْمثاهَلا يف الواضعاِت الَقواِمِس  قال: رأى صاحيب يف العاِدايِت جَنيَبةً االوارك والعوادي. وكذلك العاِدايُت. و 
ى أقدامهم، وهو مجع عاد مثل ودفعُت عنك عاِديََة فالٍن، على أي ظلمه وشرَّه. والَعِديُّ: الذين يـَْعدوَن عل

( وعدى من 2ْرفاُء والسلم )( : ملا رأيت عدى القوِم َيْسُلبُـُهْم * َطْلُح الَشواِجِن والطَ 1غاز وغزى. وقال )
الك بن قريش رهط عمر بن اخلطاب رضى هللا عنه، وهو عدى بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن م

من الرابب رهط ذى الرمة. وعدى يف بىن حنيفة. وعدى يف النضر، والنسبة إليه عدوى. وعدى بن مناة 
 بات الصيف بعد ذهاب الربيع،فزارة. وبنو العدوية: قوم من حنظلة ومتيم. والعدوية من ن

_________ 
 ( مالك بن خالد اخلناعى اهلذىل.1)
ملاء. يقول: اهنزم * إىن شنئت الفىت كالبكر خيتطم الشواجن: مسايل ا( بعده: كفت ثويب ال ألوى على أحد 2)

 القوم فجعل الطلح ميشقهم وهم يعدون.

(6/2422) 

 

النمر بن تولب:  االبل عدوية. ومسوأل بن عادايء ممدود. قال خيضر صغار الشجر فرتعاه اإلبل. يقال: أصابت
عاداي حصنا  هال سألت بعادايء وبيته * واخلل واخلمر الىت مل متنع وقد قصره املرادى يف الشعر فقال: بىن لنا

 حصينا * إذا ما سامىن ضيم أبيت
عذى أيضا: اسم موضع. والَعذاُة: ( ابلتسكني: الزرع الذي ال يسقيه إال ماء املطر. وال1الِعْذُي ) ]عذا[

يَِّة الَثرى * َعذاٍة أَنْت عنها األرض الطيِ بة الرتبة، واجلمع عَ  َذواٌت. قال ذو الرم ة: أبرٍض ِهجاِن الرُتِْب ومسِْ
 ملُلوَحُة والَبْحُر وكذلك أرض عذية مثل خربة.ا

 الَعرا مقصور: الِفناُء والساحة، وكذلك ]عرا[



_________ 
يبة البعيدة من املاء والوخم ابلكسر ويفتح. عذا البلد يعذو: طاب هواؤه. والعذاة: االرض الط( العذى 1)

 .كالعذيه، مجعها عذوات، وقد عذوت وعذيت أحسن العذاة. عن القاموس

(6/2423) 

 

لَُنِبَذ ابلعراء( . وعروى: )*( الَعراُة. والَعراُة أيضاً: شد ة الربد. والَعراُء ابملد: الفضاء ال ِسرت به. قال هللا تعاىل: )
وفة. والعروة أيضا من الشجر: الشئ الذي ال يزال ابقياً يف األرض ال هضبة. وعروة القميض والكوز معر 

يذهب، ومجعه عًرى، ويشبه به البُـْنُك من الناس. قال ُمهلِهل: َخلع امللوَك وسار حتت لوائه * شجر العرى 
ا والُعْرَوُة األسد، وبه مسى * ديَن َلمَّا اعتربُت واحَلَسب ُعْرَوَة اخلالئق إال ال وَعراِعُر األقواِم وقال آخر: ومل أجد

الرجل عروة. وأان ِعْرٌو منه ابلكسر، أي ِخْلٍو. وَعراين هذا األمر واْعرَتاين، إذا غشيَك. وَعَرْوُت الرجل أْعروُه 
. وفالن : تـَْعروُه األضياف وتـَْعرَتيه، أي تغشاه. ومنه قول النابغة َعْروًا، إذا أملمَت به وأتيَته طالباً، فهو َمْعُروٌّ

ُتَك عاِرايً َخَلقاً ثيايب * على خوٍف ُتَظنُّ يب الظنون والعرية: النخلة يعريها صاحبها رجاًل حُمتاجاً فيجعل له  أتـَيـْ
 مثرها عاما فيعروها أي أيتيها،

(6/2423) 

 

ل النطيحة هلاء الهنا أفردت فصارت يف عداد االمساء، مثوهى فعيلة مبعىن مفعولة، وأمنا أدخلت فيها ا
أنه رخص يف العرااي بعد هنيه عن املزابنة، واالكيلة، ولو جئت هبا مع النخلة قلت: خنلة عرى. وىف احلديث 

النه رمبا أتذى املعرى بدخوله عليه، فيحتاج أن يشرتيها منه بثمن، فرخص له يف ذلك. قال شاعر األنصار 
ِبيٍَّة * ولكن َعرااي يف السننِي اجلَواِئِح يقول: إان  نـُْعريها الناَس احملاويج. واْستَـعْ ( : ولي1) رى ست بَسْنهَاء وال رُجَّ

الناُس يف كل وجه، وهو من الَعرِيَِّة، أي أكلوا الرطب. والعرية أيضا: الريح الباردة. الكاليب: يقال إن َعِشيـ َتنا 
ال: أْهَلَك فقد أْعَرْيَت، أي غابت الشمس وبردت. والعرواء مثل الغلواء: قرة هذه َلَعرِيٌَّة، أي ابردٌة. ويق

رعدة. وقد ُعِرَي الرجل على ما مل يسمَّ فاعُله، فهو معرو. وقول لبيد: احلُمَّى وَمسُّها يف أول ما أتخذ ابل
 والنيب إن تعرمىن رمة خلقا * بعد املمات فإىن كنت أتئر

_________ 
 امت.( سويد بن الص1)



(6/2424) 

 

)*( ويروى: " تعرمىن " أي تطلب، الهنا رمبا قضمت العظام تتملح هبا. وعرى من ثيابه يـَْعرى ُعْرايً، فهو عاٍر 
نثه فعالنة ابهلاء. وأعريته أان وعريته تـَْعرِيًَة فـَتَـَعرَّى. ويقال: ما وُعْرايٌن، واملرأة عراينة. وما كان على فعالن فمؤ 

بينهم ( : ُمَتَكوِ ريَن على املعاري 1املرأة، وهي يداها ورجالها ووجهها. قال أبو َكبري اهلذيل ) أحسَن َمعارَي هذه
كبُت واْعَرْورَْيُت الفرَس: ركبته ( ويقال: اعروريت منه أمرا قبيحاً، أي ر 2* ضرٌب َكتَـْعطاِط املَزاِد االثجل )

عراء. وأما قول اهلذىل: أبيت على معارى عرايان، وهو افعو عل. وفرس عرى: ليس عليه سرج، واجلمع اال
 أجراها جمرى احلرف واضحات * هبن ملوب كدم العباط فإمنا نصب الياء النه

_________ 
 ( يصف قوما ضربوا فسقطوا على أيديهم وأرجلهم.1)
 يروى: " االثجل ". ومتكورين، أي بعضهم على بعض.( و 2)

(6/2424) 

 

ينكر البيت، ولكنه فر من الزحاف.  النه ال ينصرف. ولو قال معار مل الصحيح يف ضرورة الشعر، ومل ينون
 ويقال أعراه صديقه، إذا تباَعد منه ومل ينصره.

ُتُه لغة، إذا نسبته إليه، فاْعَتزى هو وتـََعزَّى، أي انتمى وانتسب. واالسم 1تُُه )َعَزوْ  ]عزا[ ( إىل أبيه، وَعَزيـْ
اجلاهلية فأعضوه هبن أبيه وال تكنوا " يعىن بنسب اجلاهلية. والعزة: العزاء. وىف احلديث: " من تعزى بعزاء 

َعٍل، وِعزوَن وعزون أيضا ابلضم، ومل يقولوا الفرقة من الناس، واهلاء عوض من الياء، واجلمع ِعًزى على فِ 
َة الرمحِن إنَّ عزات، كما قالوا ثبات. ومنه قوله تعاىل: )َعن اليمنِي وعن الشماِل ِعزيَن( قال الراعي: أَخليفَ 

 زيناعشرييت * َأْمسى َسواُمُهُم ِعزيَن فلوال وقال آخر: فلمَّا أن أَتنْيَ على أضاٍخ * َضَرْحَن َحصاُه أشتااتً ع
_________ 

 ( عزا من ابب عدا ورمى، وعزى كرضى عزاء فهو عز: صرب على ما انبه.1)

(6/2425) 

 



 الدار ِعزوَن، أي أصناف من الناس. )*( أي مجاعات يف تفرقة. قال األصمعي: يقال يف
وَعساًء ممدود، أي يبس واشتدَّ وصلب. وَعسا الشيخ يـَْعسو االصمعي: عسا الشئ يعسو ُعُسوًّا  ]عسا[

ُعِسيًّا: وىلَّ وكرب، مثل عتا. قال األخفش: َعَسْت يده تـَْعسو ُعُسوًّا: َغُلظْت من العمل. قال اخلليل: يقال 
 نبات إذا غلظ: قد َعسا. قال: وفيه لغة أخرى: َعِسَي ابلكسر. وقال أبو عبيد:للشيخ قد َعسا، ويقال لل

( . والعساء مقصور: البلح. وَعسى من أفعال املقاربة، وفيه طمع وإشفاق، وال 1العاسى: مشراخ النخل )
يد يتصرف النه وقع بلفظ املاضي ملا جاء يف احلال تقول: عسى زيد أن خيرج، وعست فالنة أن خترج، فز 

 . ال يقال: عسى زيد منطلقا.فاعل عسى وأن خيرج مفعوهلا، وهو مبعىن اخلروج، إال أن خربه ال يكون امسا
_________ 

( يف القاموس: والغسا للبلح ابلغني، وغلط اجلوهرى. قال يف الوشاح: ولعل فيه لغتني، كعسى الليل إذا 1)
 أظلم، ابلعني والغني.

(6/2425) 

 

مثال ماال أييت يف ذ اندر، وضع أبؤسا موضع اخلرب. وقد أييت يف االالغوير أبوسا " فشاوأما قوهلم: " عسى 
( : 1غريها. ورمبا شبهوا عسى بكاد، واستعملوا الفعل بعده بغري أن، فقالوا: عسى زيد ينطلق. قال الشاعر )

فعل ذاك، وعسيت ( ويقال: عسيت أن أ2عسى هللا يغىن عن بالد ابن قادر * مبنهمر جون الرابب سكوب )
للمرأة: عست أن تفعل ذاك، وعسيْت للنساء، ابلكسر، وقرئ، )فهل عسيتم( ابلكسر والفتح. وتقول 

وعسيتم للرجال، وال يقال منه يفعل وال فاعل. وعسى من هللا واجبة يف مجيع القرآن، إال يف قوله: )عسى ربه 
 إن طلقكن أن يبدله( وقال أبو عبيدة: عسى من هللا إجياب،

_________ 
 ( مساعة بن أسول النعامى.1)
شاده: " عن بالد ابن قارب " وقال: كذا أنشده سيبويه. وبعده: هجف حتف ( قال ابن برى: وصواب إن2)

 الريح فوق سباله * له من لوايت العكوم نصيب

(6/2426) 

 



ل: ظىن هبم كعسى )*( فجاءت على إحدى لغيت العرب، الن عسى يف كالمهم رجاء ويقني. وأنشد البن مقب
 وهم بتنوفة * يتنازعون جوائز االمثال أي ظىن هبم يقني.

( . تقول: أتيته َعِشي  أمس وَعِشيََّة أمس. وتصغري 1َعِشيُّ والَعِشيَُّة: من صالة املغرب إىل الَعَتمة )ال ]عشا[
وقيل أيضا يف تصغريه الَعِشيِ  ُعَشيَّاٌن على غري قياس مكربه، كأهنم صغروا عشياان، واجلمع عشياانت. 

عشيشيات. والعشاء، ابلكسر واملد، مثل عشيشياان، واجلمع عشيشياانت. وتصغري العشية عشيشية، واجلمع 
. والِعشاءان: املغرُب والعتمُة. وزعم قوم أنَّ الِعشاَء من زوال الشمس إىل طلوع الفجر، وأنشدوا:  الَعِشيِ 

 انتصف النهار َغَدْوان غدوًة َسَحرًا بليل * عشاء بعدما
_________ 

وغروهبا. وصالات العشى مها الظهر والعصر، فإذا ( يف املختار: قال االزهرى: العشى ما بني زوال الشمس 1)
 غابت الشمس فهو العشاء.

(6/2426) 

 

والعشاء ابلفتح واملد: الطعام بعينه، وهو خالف الغداء. والَعشا مقصوٌر: مصدر األْعشى، وهو الذي ال يبصر 
نهار، واملرأة َعْشواء وامرأاتن َعْشواواِن. وأعشاه فعشى ابلكسر يعشى عشا، ومها يعشيان ومل ابلليل ويبصر ابل

يقولوا يعشوان ; الن الواو ملا صارت يف الواحد ايء لكسرة ما قبلها تركت يف التثنية على حاهلا. وتعاشى، إذا 
ة َعَشِويٌّ. والَعْشواء: الناقة اليت ال تبصر يٌّ، وإىل العشي  أرى من نفسه أنَّه أْعشى. والنسبة إىل أعشى أْعَشوِ 

أماَمها فهي ختبط بيديها كل شئ. وركب فالٌن الَعْشواَء، إذا خبط أمره على غري بصرية. وفالٌن خابٌط َخْبَط 
ويف املثل: "  َعْشواَء. ابن السكيت: َعِشَيِت اإلبل تـَْعشى َعشاً، إذا تـََعشَّْت، فهي عاِشَيٌة وهذا ِعْشُيها.

عاِشَيُة هَتيُج اآلبَِية " أي إذا رأت اليت أتىب الَعشاَء اليت تـَتَـَعشَّى تبعتها فـَتَـَعشَّت معها. وانشد: ترى املصك ال
 يطرد العواشيا * جلتها واالخر احلواشيا

(6/2427) 

 

 والَعواشي هي اليت ترعى لياًل. وقال أبو النجم:
يقول: يتعشى يف وقت الظلمة. والَعْشَوُة: أن تركب أمرًا على غري بياٍت ; ( * 1يـَْعشى إذا أظلم عن عشائه )

أوطَأَتين ُعْشَوًة وَعْشَوًة، أي أمرًا ملتبساً، وذلك إذا أخربته مبا أوقعته به يف حرية أو بليٍَّة. وَعَشْوُت، أي  يقال:



َعْشَوٌة ابلفتح، وهو ما بني أو له إىل ربعه.  تـََعشَّْيُت. ورجٌل َعْشياٌن، وهو املُتَـَعشِ ي. أبو زيد: مضى من الليل
 أي ابلسواد من الليل. والُعْشَوُة ابلضم: الُشعلة من النار. وقال:يقال: أخذت عليهم ابلَعْشَوِة، 
( * َوَعشوتُُه: قصدتُه لياًل. هذا هو األصل، مثَّ صار كلُّ قاصد عاِشياً. 2كُعْشَوِة القاِبِس تـَْرمي ابلَشَرْر )

 ُت إىل النار أْعشو إليها َعْشوًا، إذا استدللت عليها ببصر ضعيف. قال احلطيئة:وَعَشوْ 
_________ 

 ( بعده:1)
 مث غدا جيمع من غدائه

 ( قبله:2)
 حىت إذا اشتال سهيل بسحر:

(6/2427) 

 

مرفوع بني مىت أتته تـَْعشو إىل ضوء انره * جِتْد خري انٍر عندها خرُي موِقِد واملعىن: مىت أتته عاشيا. وهو 
تفع، كقولك: إن أتت زيدا تكرمه أيتك. جزمت أتت جمزومني، الن الفعل املستقبل إذا وقع موقع احلال ير 

إبن، وجزمت أيتك ابجلواب، ورفعت تركمه بينهما وجعلته حاال. وإذا صدرت منه إىل غريه قلت: َعَشْوُت 
(( . وَعَشْوتُُه فتعشى أي أطعمثه 1له شيطاانً )عنه. ومنه قوله تعاىل: )ومن يـَْعُش عن ذكر الرمحن نـَُقيِ ْض 

( يصف فرسا: كان ابن أمساء يعشوه يصبحه * من هجمة كفسيل النخل درار وكذلك عشيته 2عشاء. وقال )
تعشية. يقال: َعشِ  إبلك وال تغرت. وَعشَّْيُت عنه أيضاً: رفقت به، مثل ضح يت عنه. وإذا قيل لك: تعش 

 قل: ماىب عشاء.قلت: ماىب من تعش، وال ت
_________ 

 ضعف البصر. يقال: عشا يعشو، إذا ضعف بصره.( يف املختار: وفسر بعضهم اآلية ب1)
 ( هو قرط بن التؤام اليشكرى.2)

(6/2428) 

 

)*( 
العصا مؤثثة. وىف املثل: " الَعصا من الُعَصيَِّة "، أي بعض األمر من بعض. يقال َعًصا وعصوان،  ]عصا[



ا بعدها من الكسرة، وأعص أيضا مثله كزمن ى، وهو فعول وإمنا كسرت العني إتباعا ملواجلمع عصى وعص
( : فألقت َعصاها واستقر ْت هبا 1وأزمن. وقوهلم: ألقى عصاه، أي أقام وترك األسفار. وهو مثٌل. وقال )

حلن مسع ابلعراق: هذه  ( وهذه عصاي أتوكأ عليها. قال الفراء: أول2الَنوى * كما قَـرَّ عيناً ابإلايب املسافر )
اخلوارج: قد شق وا َعصا املسلمني، أي اجتماعهم وائتالفهم. واْنَشقَِّت الَعصا، أي وَقع  عصاتى. ويقال يف

 اخلالف. قال الشاعر
_________ 

 ( ذكر اآلمدي أن البيت ملعقر بن محار البارقى.1)
 ام كافر كافر، أي مطر.( قبله: وحدثها الرواد أن ليس بينها * وبني قرى جنران والش2)

(6/2428) 

 

إذا كانت اهليجاء وانشقَّت الَعصا * فحسبك والَضحَّاَك سيٌف ُمَهنَُّد أي يكفيك ويكفي الضحَّاك. وقوهلم: ال 
عن أهلك، يُراد به األدب. والعصا: اسم فرس جذمية االبرش. وىف املثل " ركب العصا قصري ".  ترفع َعَصاكَ 

لَعَصا، أي ِتْرِعيٌَّة. وأنشد األصمعي  للراعي: ضعيُف الَعصا ابدي العروِق َترى له * عليها وقوهلم: إنَّه لضعيف ا
ُ الَعص إذا ما أجدب الناسُ  ا، أي رفيٌق حسُن السياسة ِلما َويَل. قال أوس بن َمعٍن إْصَبعا ويقال أيضاً: إنَّه َللنيِ 

ُ الَعصا * يساجلها مُجَّاتِِه )املَزين  يذكر رجاًل على ماٍء يسقي إباًل: عليه َشريٌب  ( وُتساِجُلْه موضع 1وادٌِع َلنيِ 
: العظام اليت يف اجلناح. وقال: اجلُمَّاِت نصٌب، وجعل ُشرهبا للماء مساجلًة.  والِعِصيُّ

 ويف حقها االدىن عصى القوادم *
_________ 

 ( يقال: جاء يف مجة عظيمة، ومجة، أي يف مجاعٍة يسألون الِديََة.1)

(6/2429) 

 

( 1)*( وعصوته ابلَعَصا: ضربُته هبا. وَعَصْوُت اجلرَح: شددته. والعصى مقصور: مصدر قولك َعِصَي )
يـَْعصى هبا * اي ابن القيون وذاك فعل  ابلسيف يـَْعصى، إذا ضَرب به. قال جرير: َتِصُف السيوَف وغريكم
يف، أي جيعله عصا. والعصيان: خالف الصيقل وفالن يعتصى على عصا، أي يتوك أ عليها. ويـَْعَتصى ابلس

يٌّ. وعاصاُه أيضاً مثل َعصاُه، واْستَـْعصى عليه. الطاعة. وقد َعصاُه يـَْعصيِه َعْصياً وَمْعِصَيًة ; فهو عاٍص وَعصِ 



 اُة، أي اشتدَّت. وأْعصى الَكْرُم، إذا أخرج عيدانَه. والعاصي: الِعْرُق الذي ال يرقأ. وقال: َصَرتْ واْعَتَصَت النو 
َعُر وهو من الياء أيضا. وعصية: ب طن من نظرًة لو صادفْت َجْوَز دارٍِع * َغدا والَعواصي من دم اجلوف تـَنـْ

 ( .2سليم. والعنصوة: اخلصلة من الشعر )
_________ 

 سيفه، وعصا به يعصو عصا: أخذه أخذ العصا، أو ضرب به ضربه هبا. عن اللسان.( وعصى ب1)
 وتفتح عينها، والعنصية ابلكسر: اخلصلة من الشعر.( يف القاموس: والعنصوة 2)
 (6 -صحاح  - 306)

(6/2429) 

 

الُعْضُو والِعْضُو: واحد األعضاء. وَعضَّيُت الشاة تـَْعِضَيًة، إذا جزَّأهتا أعضاء. ويقال أيضا: عضيت  ]عضا[
لَقْسَم " يعين أن ما ال حيتمل الشئ تعضية، إذا فرَّقته. ويف احلديث: " ال تـَْعِضَيَة يف مرياث إال فيما محل ا

َب بعض الورثة الَقْسَم فيه، ألنَّ فيه ضررًا عليهم أو على الَقْسَم كاحلبَّة من اجلوهر وحنوها ال يفرَّق وإن طل
بعضهم، ولكنه يباع مث يقسم الثمن بينهم ابلفريضة. وقوله تعاىل: )الذين َجَعلوا الُقرآَن ِعضنَي( واحدهتا عضة، 

ضوَن وأصناٌف، او واهلاء، وقد ذكرانه يف ابب اهلاء. األصمعي : يف الدار ِفَرٌق من الناس وِعزوَن وعِ ونقصاهنا الو 
 مبعىًن واحد.

أْعطاُه مااًل يـُْعطيه إْعطاًء، واالسم العطاُء، وأصله َعطاٌو ابلواو ; النه من عطوت، أال أن العرب هتمز  ]عطا[
 ( ، والهنم يستثقلون1مزة أمحل للحركة منهما )الواو والياء إذا جاءات بعد االلف، الن اهل

_________ 
بب قلبها، وإمنا ذلك الهنا متطرفة بعد ألف زائدة. وقال: يف قوله يف تثنية رداء ( قال ابن برى: هذا ليس س1)

 ردااين: هذا وهم منه، =

(6/2430) 

 

حلقوا فيها اهلاء فمنهم من يهمزها بناء )*( الوقوف على الواو. وكذلك الياء، مثل الرداء، وأصله رداى، فإذا أ
قول عطاءة ورداءة، ومنهم من يردها إىل االصل فيقول عطاوة ورداية. وكذلك يف التثنية على الواحد في

عطاءان وعطاوان، ورداءان وردااين. واستعطى وتعطى: سأل الَعطاَء. ورجٌل ِمْعطاٌء: كثري اإلعطاء. وامرأٌة 



فش: هذا مثل قوهلم مفاتيح فيه املذكر واملؤنث. وقوٌم معاِطيٌّ ومعاط. قال االخ ِمْعطاٌء، وِمْفعاٌل يستوي
ومفاتح، وأماىن وأمان. والعطية: الشئ املعطى، واجلمع العطااي. وقالوا: ما أعطاُه للمال، كما قالوا: ما أواله 

ا جيوز من ذلك ما مسع للمعروف وما أكرمه يل. وهذا شاذٌّ ال يطرد ; الن التعجب ال يدخل على أفعل، وإمن
: أعطى البعري، إذا انقاد ومل يْستعِصب. وقوٌس عطوى، على فعلى: مواتية من العرب وال يقاس عليه. ويقال

 سهلة.
_________ 

= وإمنا هو رداوان ابلواو، فليست اهلمزة ترد إىل أصلها كما ذكروا، وإمنا تبدل منها واو يف التثنية والنسب، 
 اء.واجلمع اباللف والت

(6/2430) 

 

وعطوت الشئ: تناولُته ابليد. واملُعاطاُة: املناولة. ويف املثل: " عاٍط بغري أْنواٍط "، أي يتناول ما ال مطمع فيه 
ويُعاطيين، إذا كان خيُدمك. وتعاطاُه: تناوله. وفالن يـََتعاطى كذا، أي  وال ُمتناول. ويقال: هو يـَُعطِ يين ابلتشديد

َعَقَر( ، أي قام على أطراف أصابع  خيوض فيه. وَتعاطَينا فَعَطْوتُُه، أي غلبته. وقيل يف قوله تعاىل: )فَتعاطى فـَ
مفتوحة مشددة.  جليه مث رفع يديه فضرهبا. وإذا أردت من زيد أن يعطيك شيئا قلت: هل أنت معطية بياءر 

وأدغمت وفتحت  وكذلك تقول للجماعة: هل أنتم معطية، الن النون سقطت لالضافة، وقلبت الواو ايء
إذا صغرت َعطاًء حذفت ايءك، الن قبلها ساكن. ولالثنني: هل أنتما معطيايه بفتح الياء. فقس على ذلك. و 

ثل على وعدى، حذفت منه الالم إذا مل الالم فقلت ُعَطيٌّ. وكذلك كل اسم اجتمعت فيه ثالث ايءات، م
  من حيا حيىي حتية.يكن مبنيا على فعل، فإن كان مبنيا على فعل ثبتت، حنو حمىي

(6/2431) 

 

العظاء ممدود: مجع عظاءة وهى دويبة أكرب من الوزغة. ويقال يف الواحدة عظاءة وعظاية أيضا. ولقى  ]عظا[
ًة. ولق اه هللا ما عظ  اه، أي ما ساءه.فالن ما عجاه وما عظاه، إذا لقي شد 

إذا دخلُت بييت فأكلُت رغيفاً وشربُت عليه ماًء  الَعفاُء ابلفتح واملد : الرتاب. وقال صفوان بن حمرز: ]عفا[
الدنيا العفاء. وقال أبو عبيدة: العفاُء: الدروُس، واهلالُك. وأنشد لزهري يذكر دارًا: حتمََّل أهلها عنها فعلى 

الِعفاُء فاُء قال: وهذا كقوهلم: عليه الَدابُر، إذا دعا عليه أن يُدِبر فال يرجع. و فبانوا * على آاثِر من ذهب العَ 



ِعفاٍء. والَعْفُو: األرُض الُغْفُل اليت مل توطأ  ابلكسر واملد: ما كُثر من ريش النعام ووَبر البعري. يقال: انقة ذات
 جٌة * إن يـَْهِبطوا الَعْفَو مل يوجد هلم أثر( : قبيلٌة كِشراِك النَـْعِل دارِ 1وليست هبا آاثر. قال الشاعر )

_________ 
 ( االخطل.1)

(6/2431) 

 

والعفو والعفو والعفو: اجلحش. وكذلك الَعفا ابلفتح والقصر، واالنثى عفوة. قال ابن السكيت: العفا 
( : بضرب يزيل اهلام عن َسَكناتِِه * وَطْعٍن كَتْشهاِق الِعَفا هم 1نظلة بن شرقي )ابلكسر. وأنشد املفضل حل

ملال، يعين بغري مسألة. قال الشاعر: ُخذي الَعْفَو ابلنهق وعفو املال: ما يفضل عن النفقة. يقال: أعطيته عفو ا
صفوته. يقال: ذهبْت ِعْفَوُة  مينِ  تستدميي مودَّيت * وال تنطُقي يف سوريت حني أغضب وعفوة الشئ ابلكسر:

هذا النبت أي لينه وخريه. وأكلت ِعْفَوَة الطعام والشراب، أي خياره. ويقال: اْعِفين من اخلروج معك، أي 
. واْستْعفاه من اخلروج معه، أي سأله اإلعفاء منه. وعافاه هللا وأْعفاه مبعىن، واالسم العافية، وهى دعين منه

 موضع املصدر. يقال: عافاه هللا عافية. والعافية: كل طالب رزق من إنسان دفاع هللا عن العبد وتوضع
_________ 

 ( هو أبو الطمحان القيىن.1)

(6/2432) 

 

ء: واِرَدتُُه. والِعفاَوُة ابلكسر: ما يرفع من املرق أوَّاًل خُيَصُّ به من ُيكرم. قال ئٍر. وعاِفَيُة املا)*( أو هبيمٍة أو طا
( تقول منه: َعَفْوُت له من املرق، 1اَن ساغباً * وكاِعبُـُهْم ذاُت الِعفاَوِة أْسَغُب )الكميت: وابت وليُد احلي  طيَّ 

عضهم: الِعفاَوُة ابلكسر: أوَّل املرق وأجوده. والُعفاوة ابلضم: آخره، يردُّها إذا غرفت له أوَّاًل وآثرَته به. وقال ب
َت ذلك يف أسفلها. وأنشد لعوِف بن األحوص ر، إذا تركمستعري الِقدر مع القدر. يقال منه: َعَفوُت الِقد

: العايف: ما ( : فال تسأليين واسأيل عن خليقيت * إذا ردَّ عايف الِقدر من يستعريُها وقا2الباهلي  ) ل األصمعي 
 يتعدى.ترك يف القدر. وأنشد هذا البيت. وَعَفِت الريُح املنزَل: دَرَسْته. وعفا املنزل يـَْعفو: درس، يتعدى وال 

_________ 



 ( يف اللسان: " وظل غالم احلى ".1)
 ( يف اللسان: قال مضرس االسدي.2)

(6/2432) 

 

ُس الرسم ابلِلوى * ألمسَاء َعفي شد د للمبالغة. وقال: أهاَجَك ربٌع دارِ  وتعفت الدر : َدَرَسْت. وعفَُّتها الريح،
ما كان منه، إذا أصلح بعد الفساد. والُعِفيُّ: مجع عاٍف، وهو آيُه املور والقطر ويقال أيضاً: َعفَّى على 

، على َفعوٍل: الكثري العَ  ْفِو. وَعفا املاء، إذا مل يطرقه الدارس. وَعَفْوُت عن ذنبه، إذا تركته ومل تعاقْبه. والَعُفوُّ
ُتُه شئ يكدره. وَعفا الَشعر والبنُت وغريمها: كُثر. ومنه قوله تعاىل: )َحىتَّ َعَفُوا(  أي كثروا. وعَفْوتُُه أان وأْعَفيـْ

أيضاً، لغتان، إذا فعلَت ذلك به. وىف احلديث: " أمر أن حتفى الشوارب وتعفى اللحى ". والعايف: الطويل 
ُتُه مثله. والُعفاُة: طال ب املعروف، الواحد عاٍف. وقد َعفا الشعر. و  عفوته، أي أتيُته أطلب معروفُه. وأْعتَـَفيـْ

  تـَْعفوُه األضياُف وتـَْعَتفيه األضياف، وهو كثري الُعفاِة وكثري العاِفَيِة، وكثري العفى.يـَْعفو. وفالنٌ 

(6/2433) 

 

( بَعْقَوتِِه 1. وتقول: ما يطور )الدار، يقال: اذَهْب فال أرينك بَعْقَوةٍ الَعقاُة والَعْقَوُة: الساحة وما حول  ]عقا[
الصيب قبل أن أيكل. يقال َعَقى الصيبُّ يـَْعقي َعْقياً، إذا أحدَث أوَّل  أحد. والِعْقُي ابلكسر: ما خيرج من بطن

 "، وهو الَرَدج من ما حيدث وبعد ذلك، ما دام صغريًا. يقال يف املثل: " أحرُص من كلٍب على ِعْقي صيب ٍ 
حيصَّل من احلجارة.  السخلة واملُهر. والِعقياُن من الذهب: اخلالص. يقال: هو ما ينبت نبااتً يف معدنه وليس مما

( * لعاقك عن 3( : ولو أىن رميتك من بعيد )2وَعقاُه يـَْعقوُه، أي عاقه، على القلب، وأنشد أبو عبيد حلميد )
: االحتباس، وهو قلب االعِتياق. واالعِتقاء: أن أيخذ احلافر يف البئر مينًة ويسرًة، دعاء الذئب عاقى واالعتقاء

 من قعرها ; وكذلك إذا مل ميكنه أن يُنبط املاءَ 
_________ 

 ( يف اللسان: ما يطور أحد بعقوة هذا االسد.1)
 ( يف اللسان: لذى اخلرق الطهوى.2)
 ابن برى.( يروى: " من قريب "، وهو الصواب كما قال 3)



(6/2433) 

 

 االخذ يف شعب الكالم، ومنه قول رؤبة:
( وأعقى الشئ، إذا اشتدت مرارته. وأعقيت الشئ، إذا أزلته من فيك ملرارته كما 1ويعتقى ابلعقم التعقيما * )

وَعقَّى جل إذا أزلته عما يشكوه. وىف املثل: " ال تكن ُحلوًا فُتْسرَتَط وال مرًّا فتُـْعَقى ". تقول: أشكيت الر 
بسهٍم فلم يشُعر به أحٌد * مثَّ استفاءوا  بسهمه، إذا رمى به يف اهلواء، لغٌة يف َعقَُّه. قال املتنخِ ل اهلذيل : َعقُّوا

 ى الطائر، إذا ارتفع يف طريانه.وقالوا حبذا الواضح وقد ذكرانه يف ابب القاف. وعق
( . 3ي من الشعر من َمغِرز الذَنب ; واجلمع ُعكا )( : أصل َذنب الدابة حيث عر ِ 2الُعْكَوُة ابلضم ) ]عكا[

 ومنه قول الشاعر
_________ 

 ( قبله:1)
 بشيظمى يفهم التفهيما

 ( ويفتح كما يف القاموس.2)
 ( وعكاء كما يف القاموس.:3)

(6/2434) 

 

( * وَعَكْوُت ذنب الدابة َعْكوًا، إذا عقدته. والَعِكيُّ من ألبان الضأن: ما ُحلب 1حىت توليك عكا أذانهبا )
( يف حوااي البطن 2فاشتد وغلظ. قال الراجز: وشربتان من عكى الضأن * ألني مسا ) بعضه على بعض

ٌظ. والَعكواُء: الشاة اليت ابيضَّ مؤخَّرها وعكت الناقة، أي مسنت وغلظت. ويقال: مائٌة ِمْعكاٌء، أي مِساٌن غال
ا قالوا: َعكا ف الن على قومه، أي عطف، مثل قوهلم: واسودَّ سائرها. وَعَكِت املرأة شعرها، إذا مل ترسله. ورمبَّ

 عك على قومه.
ابلفتح يعلى. قال َعال يف املكان يـَْعلو ُعلوًّا. وَعِلَي يف الشرف ابلكسر يـَْعلى َعالًء. ويقال أيضاً: َعال  ]عال[

 رؤبة
_________ 

 ( صدره:1)



 هلكت إن شربت يف إكباهبا
 ذ خشن * يرمى هبا أرمى من ابن تقن( يف اللسان: " أحسن مسا ". وبعده: من يثربيات قذا2)

(6/2434) 

 

جل على، أي شريف ( * فجمع بني اللغتني. وفالٌن من ِعليِة الناس، وهو مجع ر 1* ملا عال كعبك بن عليت )
، ُعلوًّا يف هذا  رفيع، مثل صىب وصبية. وعلوت الرجل: غلبته. وَعَلْوتُُه ابلسيف ضربته. وعال يف األرض: تكربَّ

كلِ ه. وُعْلُو الداِر وِعْلُوها: نقيض ِسفلها. ويقال: أتيته من عل الدار بكسر الالم، أي من عال. قال امرؤ 
 القيس:

تيته من َعال. قال أبو النجم: ابتْت تنوُش احلَْوَض نـَْوشاً من َعال ( * وأ2من َعِل )كجلمود صخٌر حطَّه السيُل 
* نـَْوشاً به تقطع أجواز الَفال وأتيته من َعُل بضم الالم. وأنشد يعقوب لعدي بن زيد: يف ِكناٍس ظاهٍر َتْسرُتُُه * 

 (3ِمْن َعُل الَشفَّاِن ُهدَّاُب الَفَنْن )
_________ 

 ( بعده:1)
 جريتدفعك دأداىن وقد 

 ( صدره:2)
 مكر مفر مقبل مدبر معا

 ( قبله: =3)

(6/2435) 

 

)*( وأما قول أوس: فملك ابلليط الذى حتت قشره كغرقئ بيض كنه القيض من علو فإن الواو زائدة، وهى 
 د يعقوب لدكني ابن رجاء:الطالق القافية، وال جيوز مثله يف الكالم. وأتيته من عال. وأنش

( * يعىن فرسا. وأتيته من معال بضم امليم. قال ذو الرمة. * ونغضان 1 من عال )ظمأى النسا من حتت راي
 ( *2الرحل من معال )
_________ 

 = ولقد أهلو ِببْكٍر شاِدٍن * َمسُّها أَلنَيُ من مس الردن عينها تسجو بطرف فاتر * نظر االحول للشاة االغن



 قع يد عجلى ورجل مشاللوقبل بيت دكني: ينجيه من مثل محام االغالل * و ( 1)
( يصف إبال سار عليها. وقبله: يطرحن ابملهامه االغفال * كل جنني لثق السرابل فرج عنه حلق االغالل * 2)

 جذب العرى وجرية احلبال

(6/2435) 

 

واو وأما قول أعشى ابِهَلَة: إين  أَتـَْتين ِلساٌن الأسر هبا * من َعْلَو ال َعَجٌب منها وال سخر فريوى بضم ال
. وأْعِل عن الوسادة وفتحها وكسرها، أي أاتىن خرب من أعلى جند. ويقال ، أي تنح  عين  : عال عىن، وأعل عينِ 

، أي أمحل. وقول أمية بن أىب الصلت: سلع ما ومثله عشر ما * عائل ما وعالت البيقورا أي 1) ( . وَعاِل عليَّ
( [ عالوة الريح وُسفاَلِتها. 2شر. ويقال كن ]يف )إن السنة اجلدبة أثقلت البقر مبا محلت من السلع والع

الوهتا: أن تكون فوق الصيد. وُسفالَِتها: أن تكون حتت الصيد لئال جيد الوحُش رائحتك. والَعلياُء: كلُّ فعَ 
ه مكاٍن مشرٍف. والَعالُء والعالُء: الرفعة والشرف، وكذلك املَْعالُة، واجلمع املعايل. والَعالُة: حجٌر جيعل علي

 االقط. وقال
_________ 

 قعد عليها. وأعل عنها، أي انزل عنها.( واعل على الوسادة، أي ا1)
 ( التكملة من املخطوطة.2)

(6/2436) 

 

( * وال محاراه وال عالته والعالة: السندان ; واجلمع العال. 2( : ال تنفع الشاوى فيها شاته )1)*( الراجز )
 انقة عالة اخللق قال الشاعر:يف صالبتها. يقال: ويقال للناقة َعالٌة، تشبَّه هبا 

جاوزهتا بعالة اخللق عليان * أي طويلة جسيمة. ويقال رجل عليان مثال عطشان، وكذلك املرأة، يستوى فيه 
َلٍف بني مْوماٍة وَمْهَلَكٍة ) : وَمتـْ ما ( بعالة اخللق عليان والعالية: 4( * جاوْزتُُه )3املذكر واملؤنث. وأنشد أبو علي 

هتامة وإىل ما وراء مكة، وهى احلجاز وما واالها، والنسبة إليها عاىل، ويقال أيضا علوى  فوق جند إىل أرض
 على غري قياس. ويقال: عاىل الرجل وأْعلى، إذا أتى عالَِيَة جند.

_________ 
 ( مبشر بن هذيل الشمخى.1)



 ( يف اللسان: " ال ينفع ".2)
 ( يف اللسان: " مبهلكة ".3)
 زهتا ".( يف اللسان: " جاو 4)

(6/2436) 

 

والعلية: الغرفة، واجلمع العالىل، وهو فعيلة مثل مريقة، وأصله عليوة، فأبدلت الواو ايء وأدغمت، الن هذه 
; وهو من علوت. وقال بعضهم: هي العلية الواو إذا سكن ما قبلها صحت، كما ينسب إىل الدلو دلوى 

ا من املضاعف، ووزهنا فعلية. وبعضهم جيعلها من املضاعف، ووزهنا فعلية. ابلكسر على فعيلة. وبعضهم جيعله
قال: وليس يف الكالم فعيلة. وَعالَِية الرمح: ما دخل يف السنان إىل ثُلثه. واملَعلَّى بفتح الالم: السابع من سهام 

( 1بل ميينها. واملعلى )ه أبو عبيد عن االصمعي. واملعلِ ي بكسر الالم: الذي أييت احللوبة من قامليسر، حكا
أيضا: اسم فرس االسعر الشاعر. وعلوى: اسم فرس سليك. ومييلى مصغر: اسم رجل. وقول الراجز: قد 

رده إىل أصله، وأصل  عجبت مىن ومن يعيليا * ملا رأتىن خلقا مقلوليا أراد يعيلى فحرك الياء ضرورة، النه
 ستعلى الرجل، أي َعال. واْستَـْعالُه، أي عاله. واعتاله مثله.الياءات احلركة، وإمنا مل تنون النه ال ينصرف. وا

_________ 
 ( واملعلى كمعظم، وفرس االشعر، وغلط اجلوهرى فكسر المه.1)

(6/2437) 

 

: الرفيع.  )*( وتعلى، أي َعال يف ُمهلة. وتـََعلَِّت املرأة من نِفاسها، أي سلمت. وتـََعلَّى الرجل من ِعلَِّتِه. والَعِليُّ
ال: عاليت أنساعى وجلب الكور * على سراة رائح ممطور وقال روبة: وإن عالُه هللا: رفعه. وعااله مثله. قوأ

هوى العاثر قلنا دعدعا * له وعالينا بتنعيش لعا وعليت احلبل تعلية: رفعته إىل موضعه من الَبكرِة والِرشاء. 
مرأتني: تعالَيا، وللنسوة: فتح الالم، وللمرأة: تعايَلْ، وللوالَتعايل: االرتفاع. تقول منه إذا أمرَت: َتعاَل اي رجل ب

تعاَلنْيَ. وال جيوز أن يقال منه تعالَْيُت، وال ينهى عنه. ويقال قد تعالَْيُت. وإىل أي شئ أتعاىل. وقوهلم: َعَلْيَك 
مر: اضطلَع به زيدًا، أي ُخذه، ملا كُثر استعماله صار مبنزلة هلم  وإن كان أصله من االرتفاع. وَعال ابأل

 (1عر )واستقل . قال الشا
_________ 



 ( على بن عدى الغنوى.1)
 (6 -صحاح  - 307)

(6/2437) 

 

اعمد ملا تعلو فما لك ابلذي * ال تستطيع من االمور يدان وعلى هلا ثالثة مواضع. قال أبو العباس املربد هي 
و الفعل، ولكن يتفق االسم واحلرف يف اللفظ. رف ألفظة مشرتكة لالسم والفعل واحلرف، ال أن االسم هو احل

أال ترى أنك تقول: على زيد ثوب، فعلى هذه حرف. وتقول: عال زيدا ثوب، فعال هذه فعل النه من عال 
 يعلو. قال طرفة:

( * ويروى: " وعلى اخليل ". قال سيبويه: ألفها منقلبة من واو، إال أهنا تقلب مع 1وعال اخليل دماء كالشقر )
ر تقول عليك. وبعض العرب يرتكها على حاهلا. قال الراجز: أي قلوص راكب تراها * واشدد مبثىن ملضما

حقب حقواها اندية وانداي أابها * طاروا عالهن فطر عالها ويقال: هي لغة بلحارث بن كعب. وعلى: حرف 
 خافض، وقد يكون امساً يدخل عليه حرف جر. قال مزاحم

_________ 
 ( صدره:1)

 القوم مسا انقعا:اقى وتس

(6/2438) 

 

( : َغَدْت ِمن َعَلْيِه 2( بزيزَاء جَمَْهِل وقال آخر )1)*( غدت من عليه بعد مامت ظمؤها * َتِصلُّ وعن قـَْيِض )
فَّعا أي غدت من فوقه ; ألنَّ حرف اجلر ال يدخل على تنفض الطل بعدما * رأت حاجب الشمس استوى َفرتََ 

( وكذلك عام ة 3على عهد فالن، أي يف عهده. وقد توضع يف موضع عن ) حرف اجلر. وقوهلم: كان كذا
حروف اخلفض. وقد توضع موضَع ِمْن، كقوله تعاىل: )إذا اكتالوا على الناس َيْسَتوفون( أي من الناس. وتكون 

 أبو ذؤيب:مبعىن الباء، قال 
  زيدًا وَعليَّ بزيد، معناه أعطين زيدا.( * أي ابلقداح. وتقول: َعَليَّ 4َيَسٌر يفيض على الِقداِح وَيْصدَُع )

_________ 
 ( يف املطبوعة: " وعن قيظ " حتريف.1)



 ( هو يزيد بن الطثرية.2)
 جملاوزة.( يف املطبوعة االوىل: " على " حتريف. وىف القاموس أن على أتتى مبعىن ا3)
 ( صدره:4)

 وكأهنن راببة وكأنه:

(6/2438) 

 

لونه ابلالم والنون. وقد علونته وعنونته. والعالوة: ما علَّيَت به على البعري بعد وعلوان الكتاب: عنوانه، يقو 
سفُّوِد والُسْفَرِة ; واجلمع العالوى مثل إداوة وأداوى. والعالوة متام الِوْقر، أو علَّقته عليه، حنو الِسقاِء وال

 أيضا: رأس االنسان ما دام يف عنقه. يقال: ضرب عالوته، أي رأسه.
الَعمى: ذهاب البصر، وقد َعِمَي فهو أعمى وقوٌم ُعْمٌي، وأْعماه هللا. وَتعامى الرجُل: أرى من نفسه  ]عمى[

( عليهم األنباُء يومئذ( . ورجٌل َعِمي 1التبس، ومنه قوله تعاىل: )فـََعِمَيْت )ذلك. وَعِمَي عليه األمر، إذا 
القلب على َفِعَلٍة، وقوم َعموَن. وفيهم َعِميـَّتُـُهْم، أي  القلب، أي جاهٌل، وامرأٌة َعِمَيٌة عن الصواب، وَعِمَيةُ 

ى. واالعميان: السيل، واجلمل اهلائج جهلهم. والنسبة إىل أعمى أْعْمِويٌّ، وإىل َعٍم عموى، كما قلناه يف شجو 
 الصئول.

_________ 
 ( وقرئ أيضا: " فعميت " ابلبناء للمجهول مع التشديد، كما سيأيت.1)

(6/2439) 

 

( وعمى املوج ابلفتح يعمى َعْمياً، إذا رمى القذى والَزَبَد. وَعمَّيُت معىن البيت تـَْعمَيًة. ومنه املعمى من )*
قرئ: )فعميت عليكم( ابلتشديد. أبو زيد: تركناهم عمًّى، إذا أشرفوا على املوت. والعماء ممدوٌد: الشعر. و 

ل. وعماية: جبل من جبال هذيل. واملعامي من السحاب. قال أبو زيد: هو ِشبه الدخان يركب رءوس اجلبا
أيضاً. قال رؤبة: وبـََلٍد عاِمَيٍة أْعماؤُه * األَرضني: األغفال، اليت ليس هبا أثر ِعمارٍَة وال َمْعَلٌم. وهي األْعماُء 

كأنَّ لون أرضه مساؤه يريد: ورب بلد. ويقال: أتيته صكة عمى، أي وقت اهلاجرة، وهو تصغري أعمى مرمخا. 
يقال: هو اسم رجل من العمالقة أغار على قوم ظهرا فاستأصلهم، فنسب الوقت إليه. واعتميت الشئ: و 

ا يراد به: ما أعمى اخرتته، وهو قلب االعتيام.  وقوهلم: ما أْعماُه، إمنَّ
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 تزيد ال يتعجب منه.قبله ; الن ذلك ينسب إليه الكثرُي الضالل. وال يقال يف َعمى العيون ما أعماُه، ألنَّ ما ي
. وأْعناُه غريه. وم ]عنا[ نه قوله تعاىل: )وَعَنِت الوجوُه للحيِ  القيُّوم( . ويقال أيضاً: َعنا َعنا يـَْعنو: خَضع وذل 

ْعِنَيًة: حبسه وأسره. والعاين: األسري ; وقوٌم  فيهم فالٌن أسريًا، أي أقام فيهم على إساره واحُتبس. وَعنَّاُه غريه تـَ
قال ابن السكيت: َعَنِت األرض نسوٌة َعواٍن. وَعَنْت به أموٌر: نزلت. وعنوت الشئ: أخرجته وأظهرته. عناٌة و 

ابلنبات تـَْعنو ُعنُـوًّا، وتـَْعين أيضاً عن الكسائي، إذا ظهر نبتها. يقال: مل تعن بالدان بشئ ومل تـَْعِن، إذا مل تنبت 
رض شيئاً، ا َعَنْت به * من الُرْطِب إال يـُْبُسها وهجريُها وما أْعَنِت األشيئاً. قال ذو الرم ة: ومل يـَْبَق ابخلَْلصاِء ممَّ 

أي ما أنبتت. وقال عدي بن زيد: وأَيُكْلَن ما أْعىن الَويلُّ فلم يَِلْت * كأنَّ حَبافاِت الِنهاِء املزارعا قوله: " فلم 
 يلت "، أي ينقص منه شيئا.
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ردت وقصدت. ومعىن الكالم وَمْعناتُُه واحد، تقول: عرفُت ذلك يف َمعىَن ( ، أي أ1وعنيت ابلقول كذا )
مه، ويف َمْعينِ  كالمه، أي فحواه. والعنية على فعيلة: بول البعري يعقد يف الشمس يطلى به كالمه ويف َمْعناة كال

ري تـَْعنَيًة، إذا طليَته هبا. وَعيَن االجرب، عن أىب عمرو. وىف املثل: " الَعِنيَُّة تشفي اجلرب ". ويقال: َعنـَّْيُت البع
ُتُه أان . وُعنيُت حباجتك ُأْعىن هبا  اإلنسان ابلكسر َعناًء، أي تعب ونصب. وَعنـَّيـْ ُتُه أيضاً فَـتَـَعىنَّ ْعِنَيًة، وتـََعنـَّيـْ تـَ

سن إسالِم املرء ِعنايًَة، وأان هبا َمْعيِنُّ على مفعول. وإذا أمرت منه قلت: لِتُـْعَن حباجيت. ويف احلديث: " ِمن حُ 
: اجلوانب والنواحى، واحدها عنو تركه ما ال يـَْعنيه "، أي ما ال يهمُّه. والدم العاين هو السائل. واألْعناءُ 

ابلكسر. وقال ابن االعرايب: واحدها عنا مقصورا. قال ابن ُمْقبل: ال حُتِْرُز املَرء أْعناُء البالِد وال * تـُْبىن له يف 
 روى: " أحجاء ".السموات السالليم وي

_________ 
 ( أعىن عناية.1)
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ُتُه. واالسم  َوْنُت الكتاب وَعْلَونـْ ٌو ابلكسر، وهم قوٌم من قبائل شىت. وَعنـْ وجاءان أْعناٌء من الناس، واحدهم ِعنـْ
ُر يف ِدَمْشَق فما ترمي هو ل الوليد بن ُعقبة: َقَطْعَت الَدْهَر كالَسِدِم املُ الُعْنواُن والُعْلواُن. واملَُعىنَّ يف قو  َعىنَّ * هُتَدِ 

الفحل اللئيم إذا هاج ُحِبس يف الُعنَِّة ; ألنه يُرَغب عن ِفحلته. ويقال: أصله ُمَعنٌَّن من الُعنَِّة، فأبدل من إحدى 
ربع فقئ واملعىن * وبيت احملتىب واخلافقات يقول: غلبتك أبالنوانت ايء. واملعىن يف قول الفرزدق: غلبتك ابمل

 (1قصائد. منها قوله: فإنك لو فقأت عينك مل جتد * لنفسك جدا مثل سعد ودارم )
_________ 

: 862( يف اللسان: فلست ولو فقأت عينك واجدا * أاب لك إن عد املساعى كدارم وىف ديوانه ص 1)
 لك إذ عد املساعى كدارمولست وإن فقأت عينك واجدا * أاب 
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إنك إذ تسعى لتدرك دارما * النت املعىن اي جرير املكلف ومنها قوله: بيتا زرارة حمتب بفنائه )*( ومنها قوله: ف
وأين تقضى املالكان أمورها * حبق وأين اخلافقات اللوامع  * وجماشع وأبو الفوارس هنشل وأما اخلافقات فقوله:

ال الشاعر: فقلُت هلا احلاجاُت َيْطَرْحَن ابلَفىت * وَهمٍ  ( واملعاانة: املقاساة. يقال: عاانُه وتـََعنَّاُه، وتـََعىنَّ هو. ق1)
 تـََعنَّاين ُمَعىنَّ ركائبه وهم يعانون ماهلم، أي يقومون عليه.

والذئُب وابن آوى يـَْعوي ُعواًء: صاح. وهو يُعاوي الكالَب، أي ُيصاحُيها. وَعَوْيُت  َعوى الكلب ]عوى[
ُتُه أيضا تعوية. قال الشاعرالَشْعَر واحلَْبَل َعيًّا: لويته. وَعوَّ   يـْ

_________ 
 :518( يف ديوانه 1)

 وأين تقضى املالكان أمورها:
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مجاعًة، فكأهنا ملَّا َعَوْيُت قروهنا * أْدماُء ساَوقها أَغرُّ جَنيُب واْستَـْعويُتُه أان، إذا طلبت منه ذلك. واْستَـْعوى فالٌن 
رأس الناقة بزمامها، أي ُعْجُتها، فانـَْعوى. والناقة تـَْعوي بَرهَتا يف سريها، إذا أي نعَق هبم إىل الفتنة. وَعَوْيُت 

 لوهتا خبطامها. قال رؤبة بن العجاج:
: ( * وعويت عن الرجل، إذا كذَّبت عنه ورددت على ُمْغتابه. والَعوَّاُء ممدودٌ 1تعوى الربى مستوفضات فضا )



إلنسان ; وقد يُقصر. والَعوَّاء من منازل القمر، ميد ويقصر، وهي مخسة الكلب يَعوي كثريًا. والَعوَّاُء: سافلة ا
َة القوم وضوَّهتم،  ُة: الصوت واجلََلَبة، مثل الضوَّة. يقال: مسعت َعوَّ ا وِرُك األسد. أبو زيد: الَعوَّ أجنٍم، يقال إهنَّ

رة، الن كل اسم اجتمع فيه مثله. وتصغري معاوية معية، هذا قول أهل البصأي أصواهتم وجلبتهم. واالصمعى 
 ثالث ايءات أوهلن ايء

_________ 
 ( قبله:1)

 إذا مطوان نقضة أو نقضا:
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)*( التصغري حذفت واحدة منهن، فإن مل يكن أوالهن ايء التصغري مل حتذف منه شيئا. تقول يف تصغري مية: 
معاوية معيية على قول من يقول: أسيد ; ميية. وأما أهل الكوفة فال حيذفون منه شيئا. يقولون يف تصغري 

 ومعيوة على قول من يقول أسيود.
يَّ يف منطقه وَعِيَي أيضاً، فهو عىي على فعيل، وعى أيضا على فعل. وىف الِعيُّ: ِخالف البيان. وقد عَ  ]عىي[

دغام أكثر. وتقول يف اجلمع: املثل: " أْعيا من ابِقٍل ". ويقال أيضاً: َعيَّ أبمره وَعِيَي، إذا مل يهتِد لوجهه. واإل
َعيُّوا أبمرهم كما * َعيَّْت ببيضتها  ( :1َعيوا خمف فاً، كما قلناه يف حيوا. ويقال أيضاً َعيُّوا ابلتشديد. وقال )

( وأعيياء أيضا. قال سيبويه: أخربان هبذه اللغة يونس. قال: ومسعنا من العرب من يقول 2احلمامه وقوم أعياء )
 فيبني. أعيياء وأحيية ;

_________ 
 ( عبيد بن االبرص.1)
 ( قال ابن برى: صوابه وقوم أعياء وأعيياء، كما ذكره سيبويه.2)
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: وعييت أبمرى، إذا مل هتتد لوجهه. وأعياىن هو. وقال: فإنَّ الُكثْـَر أعياين قدمياً * ومل أُْقرِتْ َلُدْن أين ُغالُم يقول
ديدًا وال أمكنين مجُع املال الكثري. ويروى: " أعناىن " أي أذلين وأخضعين. وأعيا كنت متوس طاً مل أفتقر فقرًا ش

الرجل يف املشى فهو ُمْعٍي ; وال يقال َعيَّاُن. وأعياه هللا، كالمها اباللف. وأعيا عليه االمر وتعيا وتعااي، مبعىن. 



ارث بن ثعلبة ابن دودان بن أسد. و فقعس، ابنا طريف بن عمرو بن احلوأعيا: أبو بطن من أسد، وهو أعيا أخ
قال حريث بن عناب النبهاين: تعالوا نفاخركم أأعيا وفقعس * إىل اجملد أدىن أم عشرية حامت والنسبة إليهم 

مجل أعيوى. وداء عياء، أي صعٌب ال دواء له، كأنه أعيا االطباء. واملعااية: أن أتتى بشئ ال يهتدى له. و 
 ورجل عياايء، إذا عى ابالمر واملنطق. عياايء، إذا مل يهتد للضراب.
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 فصل الغني
َيُة: املطرة ليست ابلكثرية، وهي فوق البَـْغَشِة. يقال: أْغَبِت السماء إغباء فهى مغبية، عن أىب زيد.  ]غبا[ الَغبـْ

 قال الراجز:
ا شبه هبا اجلرى الذى جيئ بعد اجلري األوَّ 1ْبُل )وَغَبياٌت بينهنَّ وَ  ل. وقال أبو عبيد: الغبية كالزبية يف ( * ورمبَّ

السري. وتقول: غبيت عن الشئ وغبيته أيضاً، أْغىب َغباَوًة، إذا مل تفطن له. وغىب على الشئ كذلك، إذا مل 
 الواو كما قلناه يف شقى. وتغاىب: تغافل.تعرفه. وفالن َغيبٌّ على َفعيٍل، إذا كان قليل الِفطنة، وهو من 

 لضم واملد: ما حيمله السيل من القماش. وكذلك الغثاء ابلتشديد ; واجلمع االغثاء.الغُثاُء اب ]غثا[
_________ 

 ( يف اللسان: إن دواء الطاحمات السجل * السوط والرشاء مث احلبل وغبيات بينهن هطل:1)

(6/2443) 

 

مثله. والَغثَياُن: ُخبُث النفس.  وغثا السيل املرتع يـَْغثوه َغْثوًا، إذا مجع بعضه إىل بعض وأذهب حالوته. وأْغثاه
 َثْت نفسه تـَْغثي غثيا وغثياان.وقد غَ 
الَغُد أصله َغْدٌو، حذفوا الواو بال عوض. قال لبيد: وما الناُس إال  كالدايِر وأهِلها * هبا يوَم َحلُّوها  ]غدا[

والغدوة: ما بني صالة الغداة وطلوع  وَغْدوًا َبالِقُع فجاء به على أصله. والنسبة إليه َغِديٌّ، وإن شئت َغَدِويٌّ.
س. يقال: أتيته غدوة غري مصروفة، الهنا معرفة مثل سحر، إال أهنا من الظروف املتمكنة. تقول: سري الشم

على فرسك غدوة وغدوة، وغدوة وغدوة. فما نون من هذا فهو نكرة وما مل ينون فهو معرفة، واجلمع غدا. 
لَغدااي والَعشااي، هو الزدواج وات مثل قطاة وقطوات. وقوهلم: إن آلتيه ابويقال: آتيك غداة غد. واجلمع الغد

: نقيض الرواح. وقد َغدا يـَْغدو ا هو َأْمَرأين. والُغُدوُّ  الكالم كما قالوا: هنأين الطعام وَمَرأين، وإمنَّ
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وقت، كما يقال: أتيتك طلوع فعل عن الُغُدوًّا. وقوله تعاىل: )ابلُغُدوِ  واآلصاِل( أي ابلَغَدواِت، فعربَّ ابل
الشمس، أي وقت طلوع الشمس. والَغَداُء: الطعام بعينه، وهو خالف العشاء. وإذا قيل لك: ادن فتغد 

قلت: ماىب من تغد وال تعش، وال تقل: ماىب غداء وال عشاء ; النه الطعام بعينه. وإذا قيل لك: ادن فكل 
. والَغْدايُن:  غدا عليه.قلت: ماىب أكل، ابلفتح. وغاداه، أي  والَغاِديَُة: سحابٌة تنشأ صباحاً. واالغِتداُء: الُغُدوُّ

 املُتَـَغدِ ي. وامرأٌة َغْداي على فعلى. وغديته فتغدى.
الغِذيُّ: السخلة، واجلمع ِغذاٌء مثل فصيل وفصال. ومنه قول عمر رضي هللا عنه: " أحمتسب عليهم  ]غذا[

( : لو أنىن كنت من عاد ومن إرم * غذى هبم ولقماان وذا جدن ورواه خلف 1ابلغذاء " وأنشد االصمعي )
ويقال الغذوى: أن يبتاع االمحر: " غذى " ابلتصغري. وقال: غذى املال وغذويه: صغاره، كالسخال وحنوها. 

 الشئ بنتاج
_________ 

 ( ال فنون التغليب، وامسه صرمي بن معشر.1)
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لعام. قال الفرزدق: ومهور نسوهتم إذا ما أنكحوا * غذوى كله هبنقع تنبال ويروى: " ما نزابه الكبش ذلك ا
غدوى " بدال غري معجمة، منسوب إىل غد، كأهنم مينونه فيقولون: تضع إبلنا غدا فنعطيك غدا. والِغذاُء: ما 

ُتُه ابلياء ) لصيب  ابللنب فاْغَتَذى، أي ربَّيتهيُغتذى به من الطعام والشراب. يقال: َغَذْوُت ا ( 1به. وال يقال: َغَذيـْ
. وَغذا املاء: سال. والِعرُق يـَْغُذو َغْذوًا، أي يسيل دماً، ويـَُغذِ ي تـَْغِذيًَة مثله. وَغذا البوُل: انقطع. وَغَذا، أي 

ِذيَُة أيضاً: بوله تـَْغِذيًة، إذا قطَّعه. والتَـغْ أسرع. والغذوان، ابلتحريك من اخليل: النشيط املسرع. وَغذَّى البعري ب
 الرتبية.
الِغراُء: الذي يلصق به الشئ، يكون من السمك، إذا فتحت العني قصرت وإن كسرت مددت: تقول  ]غرا[

 منه: غروت اجللد، أي ألصقته ابلِغراء. وقوٌس َمْغروٌَّة ومغرية أيضا، حكاه ابن السكيت.
_________ 

 فأنكره.( يف القاموس: غذوته وغذيته، ومل يعرفه اجلوهرى 1)
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، أي أبحد السهمني. وقال ثعلب: أدركين بسهم أو برمح. )*( ومثل للعرب: " أدركين ولو أبحد املغروين "
والغراين، ومها بناءان طويالن، يقال مها قرب مالك وعقيل ندميى جذمية االبرش. ومسيا غريني الن النعمان بن 

( * 2( : أهل عرفت الدار ابلغريني )1 يوم بؤسه. قال الراجز )املنذر كان يغريهما بدم من يقتله إذا خرج يف
يات ككما يؤثفني وأغريت الكلب ابلصيد. وأْغَرْيُت بينهم. واالسم الَغراُة. وَغِرَي به ابلكسر، أي أولع وصال

اليَت. به. واالسم الغراء، ابلفتح واملد. وحكى أبو عبيد عن خالد بن كلثوم: غاريت بني الشيئني غراء، إذا و 
: إذا قلُت أْسلو فاضت العنُي ابلُبكا * غِ  راًء وَمدَّهتا َمداِمُع ُحفَُّل * قال: وقال أبو عبيدة. هي ومنه قول كثريِ 

 فاعلت من غريت ابلشئ أغرى به.
_________ 

 ( خطام اجملاشعى.1)
 (6 -صحاح  - 308( بني هذا الشطر والحقه: مل يبق من آى هبا حيلني * غري خطام روماد كنفني )2)
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وَغِرَي فالٌن، إذا متادى يف َغَضبه، وهو من الواو. والَغرى: احلُسن. ورجٌل َغِريٌّ. والَغْرُو: العَجب، وَغَرْوُت، 
 قال: ال غرو، أي ليس بعجب.أي عجبت. ي

غاز واجلمع غزاة مثل قاض وقضاة،  َغَزْوُت العدوَّ َغْزوًا. واالسم الَغزاُة. والنسبة إىل الَغْزِو َغَزِويٌّ. ورجل ]غزا[
وغزى مثل سابق وسبق، وغزى مثل حاج وحجيج وقاطن وقطني، وغزاء مثل فاسق وفساق. قال أتبط شرا: 

يت فالان، أي جهَّزته للَغْزِو. واملُْغزِيَُة: املرأة فيوما بغزاء ويوما بسرية * ويوما خبشخاش من الرجل هيضل وأغز 
لناقة، إذا عسر لقاحها. قال االموى: املغزية من النوق: الىت جازت السنة ومل تلد، اليت غزا زوجها. وأْغَزِت ا

ِن. وَمْغزى مثل املدراج. وأاتن مغزية: متأخرة النتاج مث تنتج. وأغَزْيُت الرجل: أمهلته وأخَّرت مايل عليه من الَديْ 
 الكالم: َمقصده. وعرفت ما يغزى من هذا الكالم، أي ما يراد.

(6/2446) 

 



وغزية: قبيلة. قال دريد بن الصمة: وهل أان إال من َغزِيََّة إن َغَوْت * َغَوْيُت وإن َترُشْد َغزِيَُّة أرشد وغزوان: 
 اسم رجل.

َغسا الليل يـَْغسو ُغُسوًّا. وَغِسَي يـَْغسى، وأْغسى يـُْغسي، إذا أظلم. قال ابن أمحر: فلما غسى ليلى  ]غسا[
 أبم حبو كرى وأيقنت أهنا * هي االرىب جاءت

الِغشاُء: الغطاء. وجعل على بصره َغْشَوًة وُغْشَوُة وِغْشَوًة، وِغشاَوًة، أي ِغطاء. ومنه قوله تعاىل:  ]غشا[
: يقال رماه هللا بغاشَيٍة، )فأغَشيناُهمْ   فهم ال يبصرون( . والغاشيُة: القيامة، ألهنا تـَْغشى إبفزاعها. األصمعي 

ِشَيُة: اجلَديَّة اليت فوق املؤخرة. والغاشَيُة: غاشية السرج. واالعشى من اخليل وهي داء أيخذ يف اجلوف. والغا
وعنٌز َغْشواُء بينة الَغشا. وتقول: غشيت الشئ وغريها: ما ابيضَّ رأسه كلُّه من بني جسده مثل األرخم. 

 تغشية، إذا غطيته.
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ي جاءه. وأْغشاُه إايه غريه. وَغِشَيها ِغشياانً: جاَمعها. وَغشيُت الرجل ابلسوط: ضربته. وَغِشَيُه ِغْشياانً، أ
 وُغِشَي عليه َغْشَيًة وَغْشياً وَغَشياانً، فهو َمْغِشيٌّ عليه. واْستَـْغشى بثوبه وتـََغشَّى بثوبه، أي تغطى به.

أيكل  ى. وأرٌض َغْضياُء: كثرية الَغضى. وبعري غاض، إذا كانالَغضى: شجر. ومنه قوهلم: ذئُب غضً  ]غضى[
الغضى. وإبل غاِضَيٌة وَغواٍض. وإذا اشتكت بطوهنا من أكل الَغضى قلت: بعرٌي َغٍض. وإبٌل غضية وغضااي، 

مثل رمثة ورماثى. وإذا نسبته إىل الَغضى قلت: بعري َغَضِويٌّ. واإلْغضاء إدانء اجلفون. وأغضى الليل، أي 
 . قال رؤبة:ظلم. وليٌل ُمْغٍض لغة قليلة. وأكثر ما يقال ليٌل غاضٍ أ

 ( *1خَيُرْجَن من أجواِز ليل غاض )
_________ 

( بعده: نضو قداح النابل النواضى * كأمنا ينضحن ابخلضخاض اخلضخاض: القطران. يريد: أهنا عرقت من 1)
 شدة السري فاسودت جلودها.
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 )*( وليلة غاضية، أي مظلمة. وانٌر غاِضَيٌة، أي مضيئة. وهو من االضداد.
الِغطاُء: ما تـََغطَّيَت به. وغطيت الشئ تغطية. وغطيته أيضا أْغطي َغْطياً. وقال: أان ابن كالٍب وابن  ]غطا[



م. وغطا املاء. وكل شئ ارتفع أوٍس فمن يُكن * ِقناعه َمْغِطياً فإين ِ ملُْجتلي وَغطا الليل يـَْغطو ويـَْغطي، أي أظل
ية: كذوائب احلفأ الرطيب غطا به * عبل ومد جبانبيه وطال على شئ فقد غطا عليه. قال ساعدة بن جؤ 

( : 1الطحلب قال الفراء: وإذا امتال الرجل شباابً قيل: َغطى يـَْغطي غطيا وغطيا، ابلفتح والضم. وأنشد )
 (2ْتُه عيون اجلن واحلسده )حيملن سراب َغطَا فيه الشباب معاً وأْخطَأَ 

_________ 
 ( لرجل من قيس.1)
 ى: وإمنا هو:( قال ابن بر 2)

 وأخطأته عيون اجلن واحلسد:
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أْغَفْيُت إْغفاًء، أي منت. قال ابن السكيت: وال تقل َغَفْوُت. والَغفا مقصوٌر: ما خيرج من الطعام فرُيمى  ]غفا[
ضج به كالُزوان. والَغفا أيضاً: آفٌة تصيب النخل، وهو شبه الغُبار يقع على الُبسر فيمنعه من اإلدراك والنُ 

 وميسخ طعمه.
تها أان. وال يقال: غليت. قال أبو األسود الدؤيل: وال أقوُل ِلِقْدِر غلت القدر تغلى غليا وغلياان. وأغلي ]غال[

القوِم قد َغِلَيْت * وال أقول لباب الدار َمْغلوُق أي إىن فصيح ال أحلن. وغال يف االمر يغلو ُغَلوًّا، أي جاوز فيه 
يت به أبعَد ما تقدر عليه. والَغْلَوُة: ًء. وأْغلى هللا السعر. وَغَلْوُت ابلسهم َغْلوًا، إذا رماحلد. وَغال السعر َغال

 الغاية ِمقدار رميٍة. وىف املثل: " جرى املذكيات غالء ". وغاىل ابللحم، أي اشرتاه بثمن غال وقال:
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ف الباء وهو يريده. ويقال أيضا: أغلى ( فحذ1نغاىل اللحم لالضياف نيئا * ونرخصه إذا نضج القدور )
 ابللحم. وقال:

ا ُدرٌَّة أْغلى الِتجاُر هبا * والغالية من الطيب، يقال أول من مساها سليمان بن عبد امللك. تقول منه:  كأهنَّ
غالية. واالغتالء: االسراع. وقال: كيف تراها تغتلى اي شرج * وقد سهجناها فطال السهج وانقة تغليت ابل

 الوهق: تغتلى إذا تواهقت أخفافها. قال رؤبة: مغالة
( * واهلاء للخرق، وهو املفازة. وتغاىل حلم الناقة، أي ارتفع وذهب. قال لبيد: 2تنشطته كل مغالة الوهق )



 رت * وتقطعت بعد الكالل خدامهافإذا تغاىل حلمها وحتس
_________ 

 ( يف اللسان: " القدير ".1)
 ( بعده:2)

 جاب فنق:مضبورة قرواء هر 
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 ورواه ثعلب ابلعني غري غمعجمة. والغلواء: الغلو. والغَُلواُء أيضاً: سرعة الشباب وأوله. عن أىب زيد.
تركت فالانً َغًمى مثل قفاً مقصوٌر، أي مغشيًّا عليه. وكذلك االثنان واجلمع واملؤنث. وإن شئت  ]غمى[

عليه فهو ُمْغًمى عليه، وَغِمَي عليه فهو َمْغِميٌّ عليه على مفعوٍل. ٌء. وقد ُأغِمَي قلت: مها َغَمياِن وهم أْغما
وُأغِمَي عليه اخلرب، أي استعجم، مثل ُغمَّ. وَغمى البيِت: ما فوَق السقف من القصب والرتاب وحنوه، فإن 

ليلة يهم اهلالل. وهى كسرت العني مددت. وقد غميت البيت. الفراء: يقال صمنا للغمى وللغمى، إذا غم عل
 الغمى. قال الراجز: ليلة غمى طامس هالهلا * أو غلتها ومكره إيغاهلا

َيٌة. وَغِنَيِت املرأة بزوجها ُغْنياانً، أي استغنت. قال قيس بن اخلطيم1َغيِنَ ) ]غىن[  ( به عنه ُغنـْ
_________ 

 ( غىن من ابب صدى.1)
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ىن ابملكان، أي أقام. وَغين، أي عاش. وأْغنيُت عنك مغىن )*( أجد بعمرة غنياهنا * فتهجر أم شاننا شاهنا وغ
ما يُغين عنك هذا، أي ( ، إذا أجزأت عنك جُمَْزَأُه. ويقال: 1فالن ومغىن فالن، ومغناة فالن ]ومغناة فالٍن[ )

ُة أميِ ٌ * ما جيزئ عنك وما ينفعك. والغانَِيُة: اجلارية اليت َغِنَيْت بزوجها. قال مجيل: أِحبُّ األايمى إذ بثين
وأحببُت ملَّا أن َغنيِت الَغوانِيا وقد تكون الىت غنيت حبسنها ومجاهلا. وأما قول ابن الرقيات: ال ابرك هللا يف 

ن إال هلن مطلب فإمنا حرك الياء ابلكسر للضرورة ورده إىل أصله. وجائز يف الشعر أن يرد الغواىن هل * يصبح
، مبعىًن. والَغناء، ابلفتح: النفع. الشئ إىل أصله. واالغنية: الِغناُء، و  اجلمع األغاينُّ. تقول منه: تـََغىنَّ وَغىنَّ

 والِغناُء ابلكسر من السماع.



_________ 
 طة.( التكملة من املخطو 1)
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والِغىن مقصوٌر: اليسار. تقول منه: غىن فهو غىن. وغىن أيضا، حى من غطفان. وتغىن الرجل، أي استغىن. 
 َغيِنٌّ عن أخيه حياته هللا. وَتغانـَْوا، أي استغىن بعُضهم عن بعض. وقال املغرية بن َحْبناء التميمي: كالانوأْغناُه 

 * وحنن إذا ُمتنا أشدُّ َتغانِيا واملَْغىن: واحد املَغاين، وهي املواضع الىت كان هبا أهلوها.
: الضالل واخليبة أيضاً. وقد َغوي ابلفتح يـَْغوي غَ  ]غوى[ يًّا وَغوايًَة، فهو غاٍو وغٍو. وأْغواُه غريه فهو الَغيُّ

ي : ال يقال غريه. وأنشد للمرق ش: فمن يـَْلَق خريًا حيمد الناس أْمَرُه * ومن يَغو َغِويٌّ على َفعيٍل. قال األصمع
ُت وإن َترُشْد َغزِيَُّة أْرُشِد ال يـَْعَدْم على الَغيِ  الِئما وقال دريد بن الِصمَّة: وهل أان إال من َغزِيََّة إن َغَوْت * َغَويْ 

. يقال: تغاووا على عثمان رضى هللا عنه فقتلوه.والَتغاوي: التجمُّع والتعاون على الشر، من الغَ   وايَِة أو الَغيِ 
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والَغوى: مصدر قولك َغِوَي الَسْخَلُة والفصيل ابلكسر يغوى غوى. قال ابن السكيت: هو أن ال يروى من لبإ 
هو أن يشرب اللنب حىت يتخم ويفسد جوفه. وقال وال يروى من اللنب حىت ميوت هزاال. وقال غريه:  أمه

يصف قوسا وسهما: معطفة االثناء ليس فصيلها * برازئها درا وال ميت غوى وهو مصدر. والغوغاء: اجلراد 
قال االصمعي: اجلراد إذا صارت له بعد الَدىب، وبه مسي الَغْوغاُء والغاَغُة من الناس، وهم الكثري املختلطون. 

 قبل أن يستقل فيطري غوغاء، وبه شبه الناس. وقال أبو عبيدة: الغوغاء: شئ شبيه ابلبعوض أجنحة وكاد يطري
إال أنه ال يعض وال يؤذى، وهو ضعيف. فمن صرفه وذكره جعله مبنزلة قمقام واهلمزة مبدلة من واو، ومن مل 

ا حللت ودون بيىت ة: اسم جبل. قال املتلمس خياطب عمرو بن هند: فإذيصرفه جعله مبنزلة عوراء. وغاو 
 غاوة * فابرق أبرضك ما بدا لك وارعد
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ووقع الناس يف ُأْغِويٍَّة، أي يف داهيٍة. واملَُغوَّايُت بفتح الواو مشددة: مجع املَُغوَّاِة، وهي حفرة كالُزبية. يقال: " 
 .من حفر ُمَغوَّاًة وقع فيها "

 الَغيايَُة: ضوء شعاع الشمس، وليس هو نفس الشعاع. قال لبيد: ]غيا[
( * وَغيايَُة البئر: قعرها، مثل الَغيابة. أبو عمرو: الغياية: كل شئ أظلَّ 1وعلى األرض َغياايُت الَطَفْل )

عمران كأهنما  اإلنساَن فوق رأسه مثل السحابة والُغربة والظُلمة وحنو ذلك. وىف احلديث: " جتئ البقرة وآل
غمامتان أو غيايتان ". وغااي القوم فوق رأِس فالٍن ابلسيف، كأهنم أظلوه به، عن االصمعي. والغاية: مدى 

الشئ، واجلمع غاى، مثل ساعة وساع. والغاية: الراية: يقال: َغيَّيُت غايٌَة وأغيَـْيُت، إذا نصبتها. عن أىب عبيد. 
 ة.دويقال: فالن لغية، وهو نقيض قولك: لرش

_________ 
 ( صدره. * فتدليت عليه قافال:1)
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)*( 
 فصل الفاء

ُتُه فَأايً، إذا فلقته ابلسيف. وقال ) ]فآ[  ( :1أبو زيد: فأوت رأس الرجل فَأًوا، وفَأيـْ
، ( * وانفأى القدح: انشق. والفأُو: ما بني اجلبلني. والِفَئُة: الطائفة2أو عن أعناقها سحرا )حىت انفأى الف
 ( ، واهلاء عوض من الياء. قال الكميت:3واجلمع فئون )

 ترى منه مجامجعم فئينا * أي فرقا متفرقة.
. والفتاُة: الشابَّة. وقد َفيِتَ ابلكسر يـَْفىت فىًت، ف ]فىت[ هو فتئ السن بني الفتاء. وقد ولد له يف الَفىت: الشابُّ

 اما * فقد ذهب يف اللذاذة والفتاء( : إذا عاش الفىت مائتني ع4فتاِء سنه أوالد. وقال )
_________ 

 ( ذو الرمة.1)
 ( صدره:2)

 راحت من اخلرج هتجريا فما وقعت
 ( وفئات أيضا.3)
 ( الربيع بن ضبع الفزارى.4)
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ٌت تـََفتَّْت، أي تشبَّهت واالفتاء من الدواب: خالف املسان، واحدها فىت مثل يتيم وأيتام. ويقال: لفالن بن
ْفِتَيًة، إذا خدِ رت وسرتت وُمنعت اللعب مع الصبيان. وقول االسود ابلف تياِت، وهي أصغرهن . وفـُتِ َيت اجلاريُة تـَ

( : يعىن أهنم قتلوا بسبب جارية. وذلك أن 2( : ما بعد زيد يف فتاة فرقوا * قتال وسبيا بعد حسن َتدى )1)
لك االكرب، أو إىل بعض ولده ابنة له يقال هلا أم بن مالك االصغر بن حنظلة بن مابعض امللوك خطب إىل زيد 

ِة. وقد  كهف فلم يزوجه، فغزاهم فقتلهم. وزيد هاهنا قبيلة. والفىت: السخى الكرمُي. يقال: هو َفىًت بنيِ  الفتو 
 تـََفىتَّ وَتفاتى، واجلمع فتيان وفتية وفتو على فعول، وفىت مثل عصى.

_________ 
 ( ابن يعفر1)
ل عرف لو بغيت ىل االسى لوجدت فيهم أسوة العواد * فتخريوا االرض الفضاء لعزهم * ( بعده: يف آ2)

 ويزيد رافدهم على الرفاد
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وا الواو يف اجلمع واملصدر ( : يف فتو أان رابئهم * من كالل غزوة ماتوا قال سيبويه: أبدل1)*( وقال جذمية )
ياِن، يعين الليل والنهار، كما يقال: ما اختلف األجدَّان واجلديدان. بدال شاذا. ويقال: ال أفعله ما اختلف الَفتَ 

 واستْفتَـْيُت الفقيه يف مسألٍة فأْفتاين. واالسم الُفْتيا والَفْتوى. وَتفاتـَْوا إىل الفقيه، إذا ارتفعوا إليه يف الُفْتيا.
شئ، أي صار له ُفْجَوٌة. وَفْجَوُة الدار: الَفْجَوُة: الُفْرَجُة واملتَّسع بني الشيئني. تقول منه: تفاجى ال جا[]ف

ساحتها. والَفجا: تباُعُد ما بني ُعرقويَب البعري. وقوٌس َفْجواُء، إذا ابن وترها عن كبدها. وَفَجْوهُتا أان َفْجوًا، إذا 
 ( :2ْت هي ابلكسر تفجى فجا. وقال )رفعت وتَرها عن كبدها. وَفِجيَ 

 ( *3ال فحج يرى هبا والفجا )
_________ 

 ( االبرش.1)
 ( العجاج.2)



 ( بعده:3)
 إذا حجاجا كل جلد حمجا:

(6/2452) 

 

عرفت ذلك يف َفْحوى كالمه ويف َفْحواِء كالمه، ممدودًا ومقصورًا. َفْحوى القول: معناه وحلُنه. يقال:  ]فحا[
الفتح أكثر، واجلمع أفحاء. وىف وإنه ليُـَفحِ ي بكالمه إىل كذا وكذا. والَفحا مقصوٌر: أْبزاُر الِقدِر، بكسر الفاء و 

 احلديث: " من أكل فحا أرض مل يضره ماؤها " يعىن البصل. يقال: فح قدرك تفحية.
ِفداُء إذا كسر أوَّله ميدُّ ويقصر، وإذا فتح فهو مقصور. يقال: ُقْم ِفًدى لك أيب. ومن العرب من ال ]فدى[

ول: ِفداًء لك، ألنه نكرة، يريدون به معىن الدعاء. وأنشد يكسر ِفداًء للتنوين إذا جاور الم اجلر  خاصًَّة، فيق
( ويقال: َفداُه وفاداُه، إذا 1ا ُأمثَِ ُر من ماٍل ومن ولِد )األصمعي  للنابغة: مهاًل ِفداٍء لك األقواُم ُكلُُّهُم * وم

 أعطى فداءه
_________ 

نصب تقديره االقوام كلهم يفدونك ( قال الوزير أبو بكر: فداء يروى ابلرفع والكسر والنصب. فعلى ال1)
 فداء، ومن كسر جعله يف موضع الرفع إال أنه بناه. وما أمثر، أي وما أمجع.

(6/2453) 

 

فأنقذه. وفداه بنفسه. وفداه تـَْفِديًَة، إذا قال له ُجعلت فداءك. وتفادوا، أي فدى بعضه بعضاً. وافْـَتدى )*( 
 ( :1ه وانزوى عنه. وقال )منه بكذا. وتفادى فالٌن من كذا، إذا حتاما

األنبار، وهو ( * والفدية والفدى والِفداُء، كله مبعىن. والَفداُء ابلفتح: 2تفادى االسود الغلب منه تفاداي )
مجاعة الطعام من الرب والتمر والشعري. وقال يصف قرية بقلة املرية: كأن فداءها إذ جردوه * وطافوا حوله 

 سلك يتيم
يلبس، واجلمع الِفراُء. واْفرَتَْيُت الَفْرَو: لبسته. والَفْرَوُة: جلدة الرأس. وفروة: اسم رجل.  الَفْرُو: الذي ]فرا[

 ، وهى الغىن. قال الفراء: إنه لذو فروة يف املال وثروة، مبعىن. واالصمعى مثله.والفروة: إبدال الثروة
_________ 

 ( ذو الرمة.1)



 ( وىف اللسان: " لليوث الغلب ". وصدره:2)
 (6 -صحاح  - 309مرمني من ليث عليه مهابة * )

(6/2453) 

 

 والفروة: قطعة نبات جمتمعة ايبسة. وقال:
وهامة فروهتا كالفروة * وفريت الشئ أفريه: قطعته ألصلحه. وفـََرْيُت املزادة: خلقتها وصنعتها. وقال: شلت 

ا وقطعتها. وَفرى فـََرْيُت األرض: ِسرهتُ يدا فارية فرهتا * مسك شبوب مث وفرهتا لو كانت الساقى أصغرهتا * و 
فالن كذابً، إذا خلقه. واْفرَتاُه: اختلقه. واالسم الِفريَُة. وفالن يَفري الفِريَّ، إذا كان أييت ابلعجب يف عمله. 

 ( :1وقال )
، أي  ( * أي كنت تكثرين فيه القول وتعظمينه. وقوله تعاىل: )لقد جئت شيئا فراي(2قد كنت تفرين به الفراي )

 قيل عظيما. وأفريت االوداج: قطعتها. وأفريت الشئ: شققته فانفرى وتفرى، أي انشق.مصنوعا خمتلقا، و 
_________ 

 ( هو زرارة بن صعب خياطب العامر بة.1)
 ( قبله: قد أطعمتين دقال حوليا * مسوسا مدودا حجراي2)

(6/2454) 

 

بطن الشاة. الكسائي: أفْـَرْيُت األدمي: قطعته على جهة )*( يقال: تفرى الليل عن ُصبحه. وقد أْفرى الذئب 
ُتُه: قطعته على جهة اإلصالح. وتـََفرَِّت األرض ابلعيون: انبجست. وَفِرَي ابلكسر يفرى فرى:  َريـْ اإلفساد. وفـَ

 حتري ودهش.
 :َفْسوًا، واالسم الُفساُء ابملد . وتفاَسِت اخلنفساء، إذا أخرجت استها لذلك. وقال َفسا ]فسا[

: نبز ) ( حى من 1بكرا عواساء تفاسى مقراب * وىف املثل: " أفحش من فاسيٍة "، وهي اخلنفساء. والَفُسوُّ
دين؟ فقام شيخ العرب، جاء رجل منهم بربدى حربة إىل سوق عكاظ فقال: من يشرتى منا الفسو هبذين الرب 

وضرب به املثل فقيل: " أخبث  من مهو فارتدى أبحدمها وائتزر ابآلخر. وهو مشرتى الفسو بربدى حربة.
 صفقة من شيخ مهو ". والفسو: الكثري الفسو. قال أبو ذبيان



_________ 
 ( النبز، ابلتحريك: اللقب.1)

(6/2454) 

 

 ابن الرعبل: أبغض الشيوخ إىل االقلح االملح، احلسو الفسو. وىف املثل: " ما أقرب حمساه من مفساه ".
ا، أي ذاع. وأْفشاُه غريه. وتـََفشَّى الشئ، أي اتسع. والفواشى: كل شئ منتشر َفشا اخلرب يـَْفشو ُفُشوًّ  ]فشا[

 من املال، مثل الغنم السائمة واإلبل وغريها. ويف احلديث: " ُضمُّوا َفواِشَيُكْم حىتَّ تذهب فحمة العشاء ".
لتسكني. وىف حديث قيلة: بليَّة. واالسم الفصية ابيقال: تـََفصَّى اإلنسان، إذا ختلَّص من املضيق وال ]فصا[

قالت احلديباء: " الفصية وهللا، ال يزال كعبك عاليا ". وأصل الفصية الشئ تكون فيه مث خترج منه، فكأهنا 
أرادت أهنا كانت يف مضيق وشدة من قبل عم بناهتا فخرجت منه إىل السعة. وإمنا تفاءلت ابنتفاج االرنب. 

ا كدت أختلَّص منه. وتـََفصَّْيُت من الديون، إذا خرجت منها أتـََفصَّى من فالن، أي مويقال: ما كدت 
 وختلَّصت.

(6/2455) 

 

، أي  ُتُه منه تـَْفِصَيًة، إذا خلَّصُتُه منه. ابن السكيت: قد أْفصى عنك احلَرُّ وَفصى اللحم عن العظم، وَفصَّيـْ
ومها أفصيان: أفصى ابن أي أقلع. وأفصى: اسم رجل،  خرج. وال تقول: أْفصى عنك الربد. وأْفصى املطر،

 دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وأفصى بن عبد القيس بن دعمى بن جديلة بن أسد ابن ربيعة.
الَفضاُء: الساحُة وما اتَّسع من األرض. يقال: أْفَضْيُت، إذا خرجت إىل الَفضاء. وأْفَضْيُت إىل فالن  ]فضا[

: ابَشَرها وجامعها. وأْفضاها: إذا جعل مسلَكْيها واحدًا. واملُْفضاُة: . وأْفضى الرجل إىل امرأته (1بِسرِ ي )
الَشرمُي. وأْفضى بيده إىل األرض، إذا مسَّها بباطن راحته يف سجوده. والفضا، مقصور: الشئ املختلط. يقال: 

 طعام َفضاً، أي فـَْوضى خمتلٌط. وقال
_________ 

 ن عن الصحاحسرى "، صوابه من نقل اللسا ( يف االصل: "1)

(6/2455) 



 

 ( لك انقيت * ومترفضا يف عيبيت وزبيب وأمرهم َفضاً بينهم، أي ال أمري عليهم.1فقلت هلا اي عمتا )
و أفْـَعُل، تقول: هذه أفعى ابلتنوين، وكذلك أروى، واجلمع أفاعي. واألُفْـُعواُن: ذكر األْفعى حي ٌة، وه ]فعا[

واملَُفعَّاُة ابلتشديد: الِسَمة اليت على صورة األْفعى. وتـََفعَّى الرجل: صار األفاعي. وأرٌض َمْفعاٌة: ذات أفاعي. 
 كاألْفعى يف الشر.

الَفْغُو والفاِغَيُة: نـَْوُر احلِنَّاء. وأْفغى النبات، أي خرجت فاِغيَـُتُه. والَفغاُء مقصور: البسر الفاسد املغرب .  ]فغا[
 يقال منه: أفغت النخلة.

 (2م: فوقُُه، واجلمع فقا. وأنشد أبو عمرو بن العالء )فـُْقَوُة السه ]فقا[
_________ 

 اي عمىت ".( يف اللسان: " اي خاليت ". ويروى: " 1)
 ( المرئ القيس بن عابس الكندى.2)

(6/2456) 

 

 )*( ونبلي وفقاها كعراقيب قطا ظحل
على فعول، مثل عصا وعصى. وأنشد أبو ( فلى 1الَفالُة: املفازُة، واجلمع الَفال والفلوات. ومجع الفال ) ]فال[

زيد: موصولة وصال هبا الفلى * القى مث القى مث القى وأفلى القوم، إذا صاروا إىل الفالة. والفلو بتشديد الواو: 
 تلى، أي يفطم. قال دكني بن رجاء:املهر، النه يف

ة، واجلمع أفالء مثل عدو وأعداء، ( * وقد قالوا لالنثى: فلوة، كما قالوا عدو وعدو 2كان لنا وهو فلو نرببه )
وفالوى أيضا مثل خطااي وأصله فعائل، وقد ذكرانه يف اهلمز. أبو زيد: فلو إذا فتحت الفاء شددت الواو، 

 ل جرو. قال جماشع بن دارموإذا كسرت خففت فقلت فلو مث
_________ 

 ( يف املطبوعة االوىل: " الفالة "، وهى على هذا الصواب يف اللسان.1)
 ( بعده:2)

 جمعثن اخللق يطري زغبه:

(6/2456) 



 

جرول اي فلو بىن اهلمام * فأين عنك القهر ابحلسام وفلوته عن أمه وافتليته، إذا فطمته. قال االعشى: ملمع 
. ويقال أيضاً: فلوته، أي  العة الفؤاِد إىل َجحْ  * ٍش َفالُه عنها فبئس الفاىل وفرس مفل وُمْفِلَيٌة: ذات فـَُلوٍ 

 ته. قال احلطيئة يصف رجال:ربي
( : وليس يهِلُك منا سيِ ٌد أبدًا * إال  افْـتَـَلْينا غالماً 2( * وكذلك افتليته. وقال )1ط جنيب )جنيب فاله يف الراب

َلْيُت رأسه من القمل. وتـََفاىل هو واْستَـْفلى رأسه، أي  ُتُه، إذا ضربت رأسه. وفـَ َليـْ َلْوتُُه ابلسيف وفـَ سيِ دًا فينا وفـَ
َلْيُت الِشْعر، إذا تدبَّ ا رته واستخرجت معانَيه وغريبه. عن ابن السكيت. وأما قول عمرو بن شتهى أن يـُْفلى. وفـَ

 معد يكرب:
_________ 

 ( صدره:1)
 سعيد وما يفعل سعيد فإنه

 ( بشامة بن حزن النهشلي.2)

(6/2457) 

 

يريد فلينىن فحذف النون االخرية، الن هذه تراه كالثغام يعل مسكا * يسوء الفاليات إذا فليىن قال االخفش: 
النون وقاية للفعل وليست ابسم، فأما النون االوىل فال جيوز طرحها الهنا االسم املضمر. وقال أبو حية 

وفينين فحذف. وعلى هذا قرأ بعض القراء: النمريي: أابملوت الذى ال بد أىن * مالق ال أابك ختوفيين اد خت
ى النونني استثقاال كما قالوا: ما أحست منهم أحدا، فألقوا إحدى السينني )فبم تبشرون( فأذهب إحد

 استثقاال، فهذا أجدر أن يستثقل، الهنما مجيعا متحركان.
. وِفناُء الدار: ما امتدَّ من فىن الشئ فناء، وأفناه غريه. وتفانـَْوا، أي أْفىن بعضهم بعضاً يف احلرب ]فىن[

ال: هو من أفناِء الناس، إذا مل يعلم ممن هو. أبو عمرو: شجرة فنواء، أي ذات جوانبها، واجلمع أْفِنَيٌة. ويق
 أفنان. وهو على غري قياس، الن قياسه فناء.

(6/2457) 

 



والفنا مقصور: عنب الثعلب، الواحدة فَناٌة. قال زهري: كأنَّ فُتاَت الِعْهِن يف كلِ  منزٍل * نزْلَن به َحبُّ الَفنا مل 
هو شجٌر له َحبٌّ أمحر تتَّخذ منه القالئد. والَفناُة أيضاً: البقرة، واجلمع فـََنواٌت. واألفاين: نبٌت  حُيطَِّم ويقال:

هو احلَماُط، واحدهتا أفانية، مثال ميانية. ويقال أيضا: هو عنب الثعلب. أبو عمرو: ما دام رْطباً، فإذا يبس ف
ُتُه، أي داريته. قال الكميت:  فانـَيـْ

ُتُه.1َس قاِئُدها )كما يُفاين الَشمو   ( * األموي : فانَيُتُه: َسكَّنـْ
ُة: ُعروُق يصبغ هبا، وهي ابلفارسية " ُرِويَنه ". وتقديرها ُحوَّ  ]فوا[ ٌة. وثوٌب ُمَفوَّى، أي مصبوٌغ الُفوَّ ٌة وقـُوَّ

 ابلفوة، كما تقول: شئ مقوى من القوة.
 يف حرف خافض، وهو للوعاء والظرف ]يف[

_________ 
 :( صدره1)

 تقيمه اترة وتقعده:

(6/2458) 

 

)*( وما قدر تقدير الوعاء. تقول: املاء يف اإلانِء، وزيٌد يف الدار، والشكُّ يف اخلرب. وقد يكون مبعىن َعَلى كقوله 
ا  تعال )والصلبنكم يف جذوع النَّخل( . وزعم يونس أنَّ العرب تقول: نزلت يف أبيَك، يريدون عليه. ورمبَّ

لباء، قال زيد اخليل: ويركب يوم الَرْوِع فيها فوارٌس * َبصريون يف طعن األابهر والُكلى أي ىن ااستعمل مبع
 بطعن االابهر والكلى.

 فصل القاف
ٌة،  ]قبا[ ُو: الَضمُّ. قال اخلليل: نربٌة َمْقبُـوَّ الَقباُء: الذي يُلبس، واجلمع األْقِبَيُة. وتـََقبـَّْيُت قَباًء، إذا لبسته. والَقبـْ

ومة. وِقبَُّة الشاة، إذا مل تشدَّْد حيتمل أن تكون من هذا الباب واهلاء عوض من الواو، وهي َهَنٌة مضم أي
 ( ممدود: موضع ابحلجاز، يذكر ويؤنث.1متصلة ابلكرش ذات أطباق. وقباء )

_________ 
 ( يف القاموس: وقباء ابلضم ويذكر ويقصر.1)

(6/2458) 

 



ُو: اخِلدمُة. وقد قَـ  ]قتا[ تَـْوُت أْقتو قـَْتوًا وَمْقىًت، أي خَدمت، مثال غزوت أغزو غزوا ومغزى. وقال: إىن الَقتـْ
يم وتشديد الياء، كأنه امرؤ من بىن فزازة ال * أحسن قتو امللوك واخلببا ويقال للخادم مقتوى، بفتح امل

ز ختفيف ايء النسبة، منسوب إىل املقىت، وهو مصدر، كما قالوا: ضيعة عجزية للىت ال تفى غلتها خبراجها. وجيو 
 قال عمرو بن كلثوم:

( * قال أبو عبيدة: قال رجل من بىن احلرماز: هذا رجل مقتوين، ورجالن مقتوين، 1مىت كنا المك مقتوينا )
ه سواء. وكذلك املؤنث، وهم الذين يعملون للناس بطعام بطوهنم. قال سيبويه: سألوا ورجال مقتوين، كل

 ل: هو مبنزلة االشعري واالشعرين.اخلليل عن مقتوى ومقتوين فقا
_________ 

 ( صدره:1)
 هتددان وأوعدان رويدا * ويروى: " هتددان وتوعدان " ابملضارع فيهما على االخبار.

(6/2459) 

 

)*( 
األُْقُحواُن: البابونج، على أُفْـُعالٍن، وهو نبٌت طيِ ُب الريح، حواليه ورٌق أبيض، ووسطه أصفر. ويصغَّر  ]قحا[
قاٍح بال تشديد. واملَْقُحوُّ من قـَْيِحيٌّ ألنَّه جيمع على أقاِحي  حبذف األلف والنون، وإن شئت قلت أَ على أُ 

 األدوية: الذي فيه االقحوان. واالقحوانة: اسم موضع.
الِقْدَوُة: اإلسوة. يقال: فالٌن ِقْدَوٌة يـُْقَتدى به. وقد يضم  فيقال: ىل بك قدوة، وقدوة، وقدة. وقدا  ]قدا[

ى قًدى، كلُّه مبعىًن، إذا مِشمت له رائحة اللحم والطعام يقدوا قدوا، وَقدى يـَْقدي َقْدايً، وَقِدَي ابلكسر يـَْقد
طيِ بة. يقال: مِشمت َقداَة الِقدِر، فهي َقِديٌَّة على َفِعَلٍة، أي طيِ بة الريح. وما أْقدى طعاَم فالٍن، أي ما أطيب 

ي قَدايانً، أي أسرع. ومر فالن يـَْقدو به فرسه. وهذا ِقدى رمٍح بكسر طعمه ورائحته. وَقدى الفرُس يـَْقد
 (1قاف، أي قدر رمح. وقال )ال

_________ 
 ( هدبة بن خشرم.1)
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وإىن إذا ما املوت مل يُك دونه * ِقدى الِشرْبِ أمْحي األنَف أْن َأأَتخَّرا ويقال: ُخذ يف ِهْديَِتَك وِقْديَِتَك، أي فيما 
لناس، أي مجاعة قليلة، وهم أوَّل من يطرأ عليك. ومجعها َقواٍد. تقول منه: َقَدْت فيه. وأتتنا قاِديٌة من ا كنت

 تـَْقدي َقْدايً. قال أبو عبيد: احملفوظ عندان ابلدال غري معجمة. وقال أبو عمرو: هي ابلذال معجمة.
ذى العني على ه تـَْقذى َقًذى، فهو رجل قالَقذى يف العني ويف الشراب: ما يسقط فيه وَقِذَيْت عين ]قذى[

: َقَذْت عينه تـَْقذي َقْذايً: رمْت ابلَقَذى. وأْقَذيُت عينه: جعلت فيها  فعل، إذا سقطت يف عينه َقذاٌة. األصمعي 
ذي، الَقَذى. وَقذَّيتها تـَْقِذيًَة: أخرجت منها الَقذى. وَقَذِت الشاة أي ألقت بياضاً من رمحها. يقال: كلُّ ذكٍر ميَْ 

ته: جازتيه. قال الشاعر: فسوَف أُقاذي القوَم إن عشُت ساملاً * ُمقاذاَة ُحرٍ  ال يقر على وكل أنثى تقذى. وقاذي
 الذل وأما القاذية من الناس فذكر أبو عمرو أهنا ابلذال معجمة، فتكون من هذا الباب.
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َقُر فينَبذ فيه. الَقْرُو: قدٌح من خشب. والقرو: ميلغ الكلب. والق ]قرا[ روة: امليلغة. والقرو: أسفل النخلة يـُنـْ
ْرُو والَقرَوُة: أن يعظم جلد البيضتني لريٍح فيه أو ماء، أو لنزول االمعاء. والرجل قرواىن وقول الكميت: والقَ 

ُدُه فاشتك خصييه إيغاال بنافذة * كأمنا فجرت من قرو عصار يعىن املعصرة. والقرو: حوض طويل مثل النهر َترِ 
املطر. ورأيت القوم على َقرٍو واحٍد، أي على طريقٍة اإلبل. ويقال: تركت األرض قـَْروًا واحدًا، إذا طبَّقها 

واحدة. والَقرا: الظهر. والَقْريُة معروفة، واجلمع الُقرى على غري قياس الن ما كان على فعلة بفتح الفاء من 
باء. وجاء القرى خمالفا لبابه ال يقاس عليه. ويقال: قرية لغة املعتل فجمعه ممدود، مثل ركوة وركاء، وظبية وظ

 ميانية، ولعلها مجعت على ذلك مثل ذروة وذرى، وحلية وحلى، والنسبة إليها قروى.
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 يفوالَقْريـََتنْيِ يف قوله تعاىل: )على رجٌل من الَقْريـََتنْيِ عظيٌم( : مكَّة والطائف. والقرى على فعيل: جمرى املاء 
الروض، واجلمع أَقرِيٌَة وقـُْرايٌن. والَقرِيَُّة على فعيلة: خشبات فيها فـَُرٌض جُيعل فيها رأس عمود البيت، عن ابن 

السكيت. واملقرى: إانء يـُْقرى فيه الضيف. واجلَْفَنُة ِمْقراٌة. وامِلْقراُة: املسيل، وهو املوضع الذي جيتمع فيه ماء 
القارِيَُة هذا الطائر القصرُي الرجِل الطويُل املنقا االخضر الظهر، حتبه االعراب  املطر من كلِ  جانب. أبو عبيد:

وتتيمَّن به، ويشبِ هون الرجل السخيَّ به. وهي خمفَّفة، قال الشاعر: أِمْن تـَْرجيع قارِيٍَة تـَرَْكُتْم * َسباايُكْم وأبتم 
شديد. االصمعي: يقال الناس َقواري هللا يف تابلعناق واجلمع القوارى. قال يعقوب: والعامة تقول قارية ابل



م يـَْقروَن الناَس، أي يتبعوهنم فينظرون إىل أعماهلم، حكاه أبو عبيد يف  األرض، أي شهداء هللا، ُأِخذ من أهنَّ
 املصنف.
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يـُْتها، ، وقـََريـُْتها، واْقرتََ قال: والقارِيَُة من الِسنان: أعاله وحدُّه، وكذلك حدُّ السيف وحنوه. وقـََرْوُت البالَد َقرواً 
واستقريتها، إذا تتبَّعتها خترج من أرٍض إىل أرض. وجاءين كلُّ قاٍر وابٍد، أي الذي ينزل القريَة والبادية. وَأقـََرْيُت 

ه. وقـََرْيُت الضيف قرى، مثال قليته قلى، وقراء: أحسنت إليه. إذا  اجللَّ على ظهر الفرس، أي ألزمُتُه إايَّ
دت. وتقول: تـََقرَّْيُت املياه، أي تتبَّعتها. وقـََرْيُت املاء يف احلوض، أي قاف قصرت، وإذا فتحت مدكسرت ال

مجعت. واسم ذلك املاء ِقًرى بكسر القاف مقصور. وكذلك ما ُقِرَي به الَضْيف. وقرى، على فعلى ابلضم: 
السنام، ويقال الشديدة انقٌة قـَْرواُء: طويلة اسم ماء ابلبادية. والبعرُي يـَْقري الَعَلَف يف شدِقِه، أي جيمعه. و 

الظهر، بينة القرى ; وال يقال مجل أقرى. والقرورى: موضع على طريق الكوفة، وهو متعشى بني النقرة 
 واحلاجر. وقال:

 بني قرورى ومرورايهتا * وهو فعو عل عن سيبويه.
 (6 -صحاح  - 310)

(6/2461) 

 

وىف حديث جماهد: " يغدو الشيطان بقريوانه إىل السوق ". وجعلها امرؤ والقريوان: القافلة، فارسي معرب. 
 ل: وغارة ذات قريوان * كأن أسراهبا الرعالالقيس للجيش فقا

ته. وأْقساُه الذْنب. ويقال: الذْنب  ]قسا[ قسا قلبه قسوة قساوة وقساء ابلفتح واملد، وهو غَلظ القلب وشدَّ
وقاساه، أي كابده. وقسا: اسم موضع، قال رجل من بىن ضبة: لنا إبل مل َمْقساٌة للقلب. وحجٌر قاٍس: صلٌب. 

يتها * بتعشار، مرعاها قسا فصرائمه ودرهم قسى، وهو ضرٌب من الزيوف، أي فض ة صلبة تدر ما الذعر، ب
رديئة ليست بلي نة، ومجعه قسيان مثل صىب وصبيان. ودراهم قسية وقسيات. قال أبو زبيد: هلا َصواِهُل يف 

 مِ  الِسالِم كما * صاح الَقِسيَّاُت يف أيدي الَصياريِف وقد قست الدراهم تقسو.صُ 
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. وليلٌة َقِسيٌَّة: ابردة. وقس ى أيضا: لقب ثقيف، قال أبو ويقال أيضا يوٌم َقِسيٌّ، أي شديد من حر  أو شر 
 قسيا. قال شاعرهم: عبيد: النه مر على أىب رغال وكان مصدقا فقتله، فقيل: قسا قلبه، فسمى

 حنن قسى وقسا أبوان
قشوت الشئ أقشوه قشوا، أي قشرته. واملقشو: املقشور، عن الفراء. يقال: قشوت وجهه. وىف  ]قشا[

 صتني من أعاله ". وقشوته تـَْقِشَيًة فهو ُمَقشَّى، أي ُمَقشٌَّر.حديث قيلة: " ومعه عسيب خنلة مقشو غري خو 
وًّا: بـَُعَد فهو َقِصيٌّ وأرٌض قاِصيٌة وقصية. وقصو ت عن القوم: تباعدت. َقصا املكان يـَْقصو ُقصُ  ]قصا[

ُتُه أان فه و ُمْقًصى، وال تقل والَقصا. البعد والناحية. يقال: َقِصَي فالن عن جواران ابلكسر يـَْقصي َقًصا، وأْقَصيـْ
صمعي: معىن حاطوان مقصى. قال بشر: فحاطوان القصا ولقد رأوان * قريبا حيث يستمع السرار قال اال

 القصا، أي
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م لو أرادو أن يدنوا منا. ويقال: ذهبت َقصا فالٍن، أي انحَيته. تباعدوا عنا وهم حولنا وما كنا ابلبعد منه
، إذا  َعُد من الشر. وَقَصْوُت البعري فهو َمْقُصوٌّ وكنت منه يف قاِصَيِتِه، أي انحيته. ويقال: هلم  أُقاِصَك أينا أبـْ

مجل أقصى،  عَت من طرف أذنه، وكذلك الشاة، عن أىب زيد. يقال: شاة قصواء وانقة قصواء، وال يقالقط
وإمنا يقال مقصو ومقصى، تركوا فيه القياس، والن أفعل الذى أنثاه على فعالء إمنا يكون من ابب فعل يفعل، 

سناء وال يقال رجل أحسن. وكان وهذا إمنا يقال فيه قصوت البعري، وقصواء ابئنة عن اببه. ومثله امرأة ح
تكن مقطوعة االذن. والقصية من اإلبل: املَودَّعة  لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم انقة تسمى قصواء، ومل

الكرمية اليت ال جُتَهد يف احللب وال ُترَكب، وهي ُمَتدَّعٌة. وإذا محَُِدت إبل الرجل قيل: فيها َقصااي يثق هبا، أي 
تد الدهر. وحكى الفراء عن القناىن: قصيت أظفاري ابلتشديد، مبعىن قصصت. وقال فيها بقيٌة إذا اش

ي: أظنه أراد أخذت من أقاصيها. قال: وقالت امرأة الخرى: إن ولد لك ابن فقصى أذنيه، أي احذيف الكسائ
 منهما.
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ونزلنا منزاًل ال يـُْقصيِه البصر، أي ال ُقْصوى والُقْصيا ابلضم فيهما. ويقال: فالن ابملكان األْقصى، والناحية ال
ُلُغ أْقصاُه. واْستَـْقصى فالٌن يف املسألة وتـََقصَّى مبعىن. وقصى مصغر: اسم رجل، والنسبة إليه قصوى،  يـَبـْ

 حتذف إحدى الياءين وتقلب االخرى ألفا مث تقلب واوا، كما قلبت يف عدوى وأموى.
من قضيت، إال أن الياء ملا جاءت بعد االلف مهزت. واجلمع اُء: احلكم، وأصله َقضاٌي النه الَقض ]قضى[

االقضية. والقضية مثله، واجلمع القضااي على فعاىل، وأصله فعائل. وقضى، أي َحَكَم، ومنه قوله تعاىل: 
حاجيت. وضربه فَقضى عليه، أي  )وَقضى ربَك أال تـَْعُبدوا إال إايُه( . وقد يكون مبعىن الفراغ، تقول: َقَضْيتُ 

تَـَله، كأنه فرغ منه. وَسمٌّ قاٍض، أي قاتٌل. وَقضى حنَبه َقضاًء، أي مات. وقد يكون مبعىن األداء واإلهناء. ق
 تقول: َقَضْيُت َدْيين. ومنه قوله تعاىل: )وَقَضْينا إىل َبين إسرائيَل يف
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لغناه ذلك. وقال الفراء يف قوله تعاىل: اب( . وقوله تعاىل: )وقضينا إليه ذلك األمَر( ، أي أهنيناه إليه وأبالكت
)مث اْقضوا إيلَّ( يعين امضوا إيل، كما يقال: َقَضى فالٌن، أي مات ومضى. وقد يكون مبعىن الصنع والتقدير، 

أو َصَنُع الَسوابِغ تـُبَُّع يقال: َقضاُه أي صنعه وقدَّره: ومنه  قال أبو ذؤيب: وعليهما َمْسروَداتِن َقضامُها * داُودُ 
وله تعاىل: )فـََقضاُهنَّ َسْبَع مَسواٍت يف يومنْي( . ومنه القضاء والقدر. ويقال: اْستُـْقِضَي فالٌن، أي ُصريِ َ قاِضياً. ق

واقْـَتضى دينه وَتقاضاُه مبعىًن. وَقضُّوا وَقضَّى األمري قاِضياً، كما تقول: أَمرَّ أمريا. وانقضى الشئ وتقضى مبعىن. 
أي أنفذوها. وقضى اللبانة أيضا ابلتشديد، وقضاها ابلتخفيف، مبعىن. والَقضَّاُء من بينهم َمنااي، ابلتشديد، 

 الدروع: احملكمة، ويقال الُصلبة. قال النابغة:
 ( *1وَنْسُج ُسَلْيٍم كل قضاء ذائل )

_________ 
 ( صدره:1)

 لة تبعية:وكل صموت نث
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 ثرت الضادات أبدلت من إحداهن ايء. قال العجاج:وتقضى البازى، أي انقض، وأصله تقضض فلما ك)*( 
( * والقضة خمففة: نبت ينبت يف السهل، وهي منقوصة. قال أبو عبيد: هي 1تـََقضِ َي البازي إذا البازي َكَسْر )



 مع على قضات وقضني.من احلَْمض واهلاء عوض. وقضة أيضا: موضع كانت به وقعة حتالق اللمم ; وجي
طاٍة، وَقَطوات. قال الكسائي: ورمبا قالوا قطيات وهليات، يف مجع هلاء االنسان، الن الَقطا: مجع قَ  ]قطا[

فعلت منهما ليس بكثري، فيجعلون االلف الىت أصلها واو ايء لقلتها يف الفعل. قال: وال يقولون يف غزوات 
أي ليس األكابر م. وىف املثل: " ليس قطا مثل ُقَطيٍ  "، غزايت، الن غزوت أغزو كثري معروف يف الكال

 كاالصاغر. ورايض القطا: موضع. وقال
_________ 

 ( قبله:1)
 إذا الكرام ابتدروا الباع بدر:
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 فما روضة من رايض القطا * ألث هبا عارض ممطر والقطاة: مقعد الردف، وهو الرديف. قال امرؤ القيس:
الرأل: فرخ النعام. والقطو: مقاربة اخلطو مع ( * يصفه إبشراف القطاة. و 1كأن مكان الردف منه على رال )

ْقطو، واْقَطْوطى مثله، فهو قطوان ابلتحريك، وقطوطى أيضا على فعوعل، النشاط ; يقال منه: َقطا يف مشيته يَـ 
 النه ليس يف الكالم فعوىل وفيه فعوعل مثل عثوثل. وكساء قطواىن. وقطوان: موضع ابلكوفة.

ى استه مفرتشاً رجَليه وانصباً يديه. وقد جاء النهي عن اإلقعاء يف الصالة، أقعى الكلب، إذا جلَس عل ]قعا[
يضع أليَتيه على عقبيه بني السجدتني. وهذا تفسري الفقهاء، فأمَّا أهل اللغة فاإلْقعاُء عندهم: أن  وهو أن

 (2يلصق الرجل أليتيه ابألرض وينصب ساقيه ويتساند إىل ظهره. وقال )
_________ 

 ( صدره:1)
 وصم صالب ما يقني من الوجى

 ( املخبل السعدى يهجو الزبرقان بن بدر.2)
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( وىف احلديث أنَّه صلى هللا عليه وسلم " 1)*( فأقع كما اقعى أبوك على استه * رأى أن رميا فوقه ال يعادله )
قاَع. وقد يكون الُقُعوُّ للظليم  عوٍل، مثلأكل مقعيا ". أبو زيد: َقعا الفحل على الناقة يـَْقعو قـَْعوًا وقـُُعوًّا، على فُ 



أيضاً. قال ابن دريد: امرأة قـَْعواُء: دقيقة الساقني. والَقْعو: خشبتان يف البكرة فيهما احملور ; فإذا كان من 
 حديٍد فهو اخلطاف.

ضت قفاه * الَقفا مقصور: مؤخ ر العنق، يذكر ويؤنث. قال يعقوب: وأنشدان الفراء: وما املوىل وإن عر  ]قفا[
 (2أبمجل للمحامد من محار )

_________ 
( قال ابن برى: صواب إنشاد هذا البيت " وأقع " ابلواو الن قبله: فإن كنت مل تصبح حبظك راضيا * 1)

 فدع عنك حظى إنىن عنك شاغله
 ( يف اللسان:2)

 أبمحل املالوم من محار:
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كثر من احلمار حمامد. واجلمع قفى على فعول، مثل عصا وعصى. يقول: ليس املوىل وإن أتى مبا حيمد عليه أب
أقفية، وهو على غري قياس ; النه مجع املمدود، وجيمع يف القلة على أقفاء، مثل رحى وأرحاء. وقد جاء عنهم 

وحة من مثل مساء وأمسية. أبو زيد: قـََفْيُت الرجل أْقفيِه قفيا، إذا ضرب قفاه. قال: وهذه شاٌة َقِفيٌَّة، أي مذب
أثره بفالن، أي قفاها. وغريه يقول: َقفيَنٌة، والنون زائدة. وقـََفْوُت أثره قـَْفوًا وقـُُفوًّا، أي اتَّبعته. وقـََفْيُت على 

ه. قال تعاىل: )مثَّ قـَفَّْينا على آاثرِِهم برُسِلنا( . ومنه الكالم املَُقفَّى. ومنه مسِ يت قوايف الشعر ألنَّ  أتبعته إايَّ
( ". 1ع أثر بعض. والقاِفَيُة أيضا: القفا. وىف احلديث: " يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم )بعضها يتب

عر، وهو عويف ابن معاوية بن عقبة بن حصن بن حذيفة بن بدر. وقفوت الرجل، وعويف القواىف: اسم شا
 إذا قذفته بُفجوٍر صرحياً. ويف احلديث: " ال حدَّ إال  يف الَقْفِو البني ".

_________ 
( يف اللسان: " وىف احلديث مرفوع: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثالث عقد، فإذا قام من الليل 1)

 حنلت عقدة ".فتوضأ ا
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)*( وقفوت الرجل أقفوه قفوا، إذا رميته أبمر قبيح، واالسم القفوة ابلكسر. القفى والقفية: الشئ يؤثر به 
 ( :1فرسا ) الضيف والصىب. وقال يصف

( * وإمنا جعل اللنب دواء الهنم يضمرون اخليل بسقي اللنب واحلنذ. 2يِ  الَسْكِن مربوِب )ُيْسَقى َدوَاء َقفِ 
َفْوتُُه به قـَْفوًا، وأْقفيُتُه به أيضاً، إذا أثرته به. ويقال: هو ُمْقتَـًفى به، إذا كان موثرا  وكذلك القفاوة. يقال منه: قـَ

رييت ممن أوثره. وفالٌن ِقْفَويت، أي هُتميت، كأنَّه من ابكسر. ويقال: فالن قفوتى، أي خ مكرما واالسم القفوة
األضداد. وقال بعضهم: ِقرفيت. واقْـَتفاُه، أي اختاره. واقْـتَـَفى أثره وتـََقفَّاُه، أي اتَّبعه. وقوهلم: ال أفعله َقفا 

 الدهر، أي أبدا.
َلْيُت السويق واللحم فهو َمْقليٌّ  ]قال[ َلْوتُُه فهو َمْقُلوٌّ لغةقـَ  . والرجل قالء.، وقـَ

_________ 
 ( الشعر لسالمة بن جندل.1)
 ( صدره:2)

 ليس أبسفى وال أقىن وسغل:
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العري والقلية من الطعام، واجلمع َقالاي. وامِلْقالُة وامِلْقلى: الذي يـُْقَلى عليه، ومها ِمْقَلياِن، واجلمع املَقايل. وَقال 
 ُه يـَْقلوها، قلوا، أذا طردها وساقها. قال ذو الرمة:أُتـُنَ 

( * والقلى: البغض ; فإن فتحت القاف مددت. تقول: قاله يقليه قلى 1يقلو حنائص أشباها حمملجة )
 ونقالء، ويقاله لغة طيئ. وأنشد ثعلب:

وَمًة * لدينا وال َمْقِليًَّة أحسين ال َمل( . أسيئ بنا أو 3( * وتقلى، أي تبغض. وقال )2أايم أم الغمرال نقالها )
إن تـََقلَِّت خاطَبها مث غاَيَب. أبو عمرو: امِلقالُء على ِمفعاٍل، والُقَلُة خمففًة: عودان يلعب هبما الصبيان. 

 واملقالء: الذى
_________ 

 ( عجزه:1)
 قودا مساحيج يف ألواهنا خطب * ويروى، * ورق السرابيل يف أحشائها قبب

 عده:( ب2)



 ء قبلت عيناهاولو نشا
 ( كثري.3)
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)*( يضرب به، والُقَلُة: الصغرية اليت تنصب. تقول: قـََلْوُت الُقَلَة أْقلو قـَْلوًا، وقليت أقلى قليا لغة، وأصلها 
قلو واهلاء عوض. وكان الفراء يقول: إمنا ضم أوهلا ليدل على الواو. واجلمع قالت وقلون وقلون بكسر القاف 

ذى بتخذ من األشنان. والَقَلْويل: الطائر الذي يرتفع يف و ابلكسر: احلمار اخلفيف. والقلى: الوضمها. والقل
طريانه. وقد اقْـَلْوىل، أي ارتفع. واملقلوىل: املتجاىف املستوفز. يقال: اقلوىل اجلل يف أمره، إذا انكمش. 

لَ 1واقْـَلْوَلِت احلُُمُر يف سرعتها. وأنشد االمحر ) عيش لذيذ ْوىل عليها وأقْـَرَدْت * أال هل أخو ( : يقول إذا اقـْ
بدائم وقلت الناقة براكبها قلوا، إذا تقدمت به. وقاىل قال: موضع، ومها امسان جعال واحدا. قال ابن السراج: 

 بىن كل واحد منهما على الوقف، الهنم كرهوا الفتحة يف الياء وااللف.
َوةً  ]قنا[ َوًة وقـُنـْ يَ قـَنَـْوُت الغنم وغريها ِقنـْ َيًة وقـُنـْ  ًة، إذا اقَتنيَتها لنفسك ال للتجارة.، وقـَنَـْيُت أيضاً ِقنـْ

_________ 
 ( للفرزدق.1)
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َيًة ) َيًة ]وِقنـْ َيًة على ما مل يسمَّ فاعلُ 1وماٌل قـُْنياٌن وِقْنياٌن: يتَّخذ قـُنـْ ه، إذا منعت من ( [ . وقـُنَـَيِت اجلارية تـُْقىن ِقنـْ
رتت يف البيت. أخربين به أبو سعيد عن أىب بكر ابن االزهر عن بندار عن ابن اللعب مع الصبيان وس

السكيت. وسألته عن قنيت اجلارية تقنية، فلم يعرفه. واقتناء املال وغريه: اختاذه. وىف املثل: " ال تقْت من 
دة: َقيِنَ الرجل يـَْقىن يُهمز. وكذلك املَْقنُـَوُة. أبو عبي( ، يهمز وال 2كلب سوء جروا ". واملقناة: املضحاة )

َيِة والَنَشب. وأْقناُه أيضا، أي أرضاه. والقىن:  ِقىًن، مثل َغيِنَ يـَْغىن ِغىًن. وأْقناُه هللا، أي أعطاه ما يـُْقتىن من الُقنـْ
، ومن أعطى مائة من الرضا، عن أىب زيد. قال: وتقول العرب: " من أعطى مائة من املعز فقد أعطى القىن

 الغىن، ومن أعطى مائة من االبل فقد أعطى املىن ". الضأن فقد أعطى
_________ 



 ( التكملة من املخطوطة.1)
 ( وكذا يف اللسان والقاموس. وىف هتذيب الصحاح للزجناين: " نقيض املضحاة ".2)
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ُو: العذق واجلمع ا  لِقْنواُن واألْقناُء. وقال:)*( ويقال: أْغناه هللا وأْقناُه، أي أعطاه هللا ما يسُكن إليه. والِقنـْ
مقصونر مثل القنو، واجلمع أْقناٌء. والَقنا أيضاً: مجع قَناٍة، وهي الرمح، ( * والقنا: 1طويلة االقناء واالاثكل )

وجتمع على قـََنواٍت، وُقيِنٍ  على فُعوٍل، وِقناٍء مثل جبٍل وجباٍل. وكذلك الَقناُة اليت حُتفر، وقناُة الظهر اليت 
الشئ، أي ما يوافقين. وقال  فقار. ويقال: القنونك قناوتك، أي ألجزينَّك جزاءك. وما يُقانيين هذاتنتظم ال

االصمعي: قانيت الشئ: خلطته. وكل شئ خالط شيئا فقد قاانه. ومنه قول امرئ القيس: كبكر املقاانة 
 (2البياض بصفرة * غذاها منري املاء غري حملل )

_________ 
 ( صدره:1)

 سعدى هبا كتائلى قد أبصرت
 لة ابلنزول عليه.( غري حملل ابحلاء املهملة: الذى مل تكدره الساب2)
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( . والقنا: احديداب يف األنف ; يقال: رجل أْقىن األنف وامرأة قنواء بينة 1وأمحر قان، أي شديد احلمرة )
 القنا، وهو عيب يف اخليل. قال َسالمة بن َجندٍل:

( * وقنيت احلياء ابلكسر قـُْنياانً ابلضم، أي لزمته. قال عنرتة: فاَقين حياءِك 2 وال سغل )سفى وال أقىنليس أب
ال أابَلِك واْعَلمي * إينَّ امرٌؤ سأموُت إْن مل أُقْـَتِل وقاىن له الشئ، أي دام. وقال يصف فرسا: قاىن له يف 

 (3الَصيف ِظلٌّ ابرٌد * وَنِصيٌّ انعجة وحمض منقع )
_________ 
( يف املختار: املشهور املعروف أمحر قانئ ابهلمز كما ذكره أئمة اللغة يف كتبهم، حىت اجلوهرى رمحه هللا 1)

تعاىل، فإنه ذكره يف ابب اهلمز أيضا. ولو كان من البابني لنبه عليه، أو لذكره غريه يف املعتل. ومل أعرف أحدا 
 .غريه ذكره فيه. فيجوز أن يكون من سبق القلم



 ( عجزه:2)
 يعطى دواء قفى السكن مربوب

 ( بعده: حىت إذا نبح الظباء بدا له * عجل كأمحرة الشريعة أربع =3)
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)*( 
ُة: الطاقة من احلبل، ومجعها ِقًوى. ورجل شديد القوى، أي شديُد أسِر  ]قوا[ ُة: خالف الضعف. والُقوَّ الُقوَّ

، أي َفيَن زاده. ومنه قوله تعاىل: )ومتاعاً للُمْقوين( . وأْقوى، إذا وىاخلَْلِق. وأْقوى الرجل، أي نزل الَقواَء. وأقْ 
كانت داب ته َقِويًَّة. يقال: فالن َقِويٌّ ُمْقٍو. فالَقِويُّ يف نفسه، واملُْقوي يف دابته. واإلْقواُء يف الشعر، قال أبو 

رور. وكان أبو عبيدة جمعمرو بن العالء: هو أن ختتلف حركات الروي فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو 
يقول: االقواء نقصان حرف من الفاصلة، يعىن من عروض البيت. وهو مشتق من قوة احلبل، كأنه نقص قوة 

( : أفبعد مقتل مالك بن زهري * ترجو النساء 1من قواه، وهو مثل القطع يف عروض الكامل، كقول الشاعر )
 القفر. قال العجاج: عواقب االطهار وقد أْقوى الشاعر إْقواًء. والقيُّ 

_________ 
 = العجل: مجع عجلة، وهى املزادة مثلوثة أو مربوعة.

 ( الربيع زايد.1)
 (6 -صحاح  - 311)

(6/2469) 

 

( * وكذلك القوى والقواء، ابملد والقصر. ومنزٌل َقواٌء، أي ال أنيس به. قال أال حييا 1* يف تناصيها بالد قى )
مان احلمامة أْدمَها يقال: أقْـَوِت الدار وَقِوَيت أيضاً، أي خلْت. وأْقوى القوٌم: وسلما * وربعا كُجثالربع قواء 

صاروا ابلَقواِء. وابت فالٌن الَقواَء وابت الَقْفَر، إذا ابت جائعاً على غري طُْعٍم. وقال: وإين  ألختاُر الَقوا طاِوَي 
 ( :3والنباج. وقال )اسم موضع بني فيد  ( من أن يقال لئيم وقو:2احَلشا * حمافظًة )

( * والقواء ابلفتح: االرض الىت مل مُتَطر بني أرضني ممطورتني. وَقِوَي الضعيف 4وحلت سليمى بطن قو فعرعرا )
ُتُه أان تـَْقِويًَة. ًة فهو َقِويٌّ، وتـََقوَّى مثله. وقـَوَّيـْ  قـُوَّ



_________ 
 ( قبله:1)

 وبلده نياطها نطى
 حماذرة "( يروى: " 2)
 القيس.( امرؤ 3)
 ( صدره:4)

 مسالك شوق بعد ما كان أقصرا:
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ُتُه، أي غلبته. وَقِوَي املطر أيضا، إذا احتبس. وإمنا مل تدغم قوى وأدغمت حى الختالف  َقَويـْ ُتُه فـَ )*( وقاَويـْ
قلبتها  وأصله لواي مع اختالفهما، الن االوىل منهما ساكنة احلرفني ومها متحركان. وأدغمت يف قولك لويت ليا

ايء وأدغمت. وتقول: اشرتى الشركاُء شيئاً مثَّ اقْـتَـَوْوُه، أي تزايدوه حىت بلغ غاية مثنه. وقـَْوقَـْيُت مثل 
واو الهنا َضْوَضْيُت. والدجاجة تـَُقْوقي، أي تصيح قـَْوقاًة وقيقاًء على فعلل فعللة وفعالال، والياء مبدلة من 

القيقاءة: االرض الغليظة. وقد ذكرانه يف ابب القاف يف ترمجة مبنزلة ضعضعت، كرر فيها الفاء والعني. و 
 )قوق( .

ا  ]قها[ أقهى الرجل من الطعام، إذا اجتواه وقل  طُعمه، مثل أقهم. والقهوة: اخلمر، يقال مسيت بذلك ألهنَّ
و ِرائِل * ديد الفؤاد املستطار. قال الراجز: راحت كما راح أبتـُْقهي، أي تذهب بشهوة الطعام. والقاهى: احل

 ( االجفال1قاهي الفؤاِد دئب )
_________ 

 ( يف اللسان: " دائب ".1)
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 فصل الكاف
( : سقط ; فهو كاٍب. أبو عمرو: إذا حنذت الفرس فلم تعرق قيل: َكبا 1َكبا لوجهه َيْكبو َكْبوًا )  ]كبا[

مل خترج انرُه. وأْكباُه صاحُبه، إذا دخَّن ومل يور.  الفرس. قال أبو الغوث: وكذلك إذا َكَتم الربو. وَكبا الزنُد، إذا



ا فيه. والِكبا مقصوٌر: الكناسة، واجلمع االكباء، مثل وكبوت الشئ، إذا كسحته. وَكبَـْوُت الكوز، إذا صببت م
معى وأمعاء. والكبة مثله، واجلمع كبون. قال الكميت: وابلعذوات منبتنا نضار * ونبع ال فصافص يف كبينا 

 ( :2اء ممدود: ضرب من العود. وقال )والكب
 ( *3ورندا ولبىن والكباء املقرتا )

_________ 
 ( وزاد اجملد: كبوا.1)
 ( امرؤ القيس.2)
 ( صدره:3)

 وابان وألواي من اهلند ذاكيا:
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َوُة: )*( يقال منه: كىب مثل الوقفة تكون منك لرجل  ثوبه ابلتشديد، أي خبَّره. وَتَكىبَّ واْكَتىَب، أي تبخَّر. والَكبـْ
عند الشئ تكرُهه. ابن السكيت: َخَبِت النار، أي سكن هلبها. وَكَبْت، إذا غطَّاها الرماد واجلمر حتته. ومَهََدْت، 

 لرماد، أي عظيم الرماد ينهال.إذا َطِفَئْت ومل يبَق منها شئ البتة. وفالن كاىب ا
 ِصَفة نفسه من غري عمل. واكتوتى، إذا تتعتع.قال اخلليل: اكتوتى الرجل، إذا ابلغ يف  ]كىت[
 كثوة ابلفتح: اسم شاعر.  ]كثا[

الُكْديَُة: األرض الُصلبة. يقال: َضبُّ ُكْديٍَة، ومجعها ُكًدى. وأْكدى احلافُر، إذا بلغ الُكْديََة فال ميكنه  ]كدى[
 ( ،1ا )أن حيفر. وحفر فأْكدى، إذا بلغ إىل الُصلب. أبو زيد: كدت االرض تكدوا كدو 

_________ 
 ( وزاد اجملد كدوا.1)

(6/2471) 

 

فهي كادية، إذا أبطأ نباهتا. قال: وَكِدَي اجلرو ابلكسر َيْكدى َكًدى، وهو داء أيخذ اجِلراء خاصة، يصيبها منه 
إذا قئ وسعال حىتَّ ُيكوى بني عينيه. وَكِدَيْت أصابُعه أيضاً، أي كل ت من من احلفر. وَكِدَي الفصيل َكًدى، 

رددته عنه. وأْكدى الرجُل، إذا قل  خريه. وقوله تعاىل:  شرب اللنب ففسد جوفه. وأْكَدْيُت الرجل عن الشئ:



 )وأْعطى قلياًل وأْكدى( ، أي قطع القليل.
قوهلم: كذا، كناية عن الشئ. تقول: فعلت كذا وكذا. تكون كناية عن العدد فتنصب ما بعدها على  ]كذا[

 ندي كذا درمها، كما تقول له عندي عشرون درمها.التمييز، تقول: له ع
الَكرى: الُنعاس. تقول منه: َكِرَي الرجل ابلكسر َيْكرى َكًرى فهو َكٍر، وامرأٌة َكرِيٌَة على َفِعَلٍة. وقال:  ]كرى[

، أي انعساً. وأْكَرْيُت ال ُتْسَتَملُّ وال َيْكرى جماِلُسها * وال مَيلُّ من الَنْجوى ُمناجيها وأصبَح فالٌن َكْرايَن الغداةِ 
 طيئة: وأكريت العشاء إىل سهيل * أو الشعرى فطال ىب االانءالَعشاء، أي أخرته. قال احل

(6/2472) 

 

وهو يطلع سحرا، وما أكل بعده فليس بعشاء. يقول: انتظرت معروفك حىت أيست. وأكرينا احلديث الليلة، 
* والِظلُّ مل يـَْفُضْل ومل ُيْكِر وأكرى، أي زاد. وأْكرى، أي  أي أطلناه. قال ابن أمحر: وتواهقت أخفافها طبقا

ما يكر منه * فليس وراءه ثقة بزاد وكريت  ( : كذى زاد مىت1نقص. وهو من االضداد. وأنشد ابن االعرايب )
ستقامة ال النهر كراي، أي حفرته. وقال الشيباين: كروت البئر: طويتها. وَكرا الفرس َكْروًا، وهو َخْبطه بيده يف ا

س يُقِبلها حنو بطنه. وَكَرِت املرأة يف مشيتها َتْكرو َكْروًا. والَكْرواُء من النساء: الدقيقة الساقني. وقال: لي
 (2بكرواء ولكن خد مل * وال بزالء ولكن ستهم )

_________ 
 ( للبيد.1)
 ( قال ابن برى: صوابه أن ترفع قافيته، وبعدمها:2)

 وال بكحالء ولكن زرقم:

(6/2472) 

 

ا هو من فاَعْلُت.  والكراء ممدود، ألنَّه مصدر كارَْيُت، والدليل على ذلك أنَّك تقول: رجٌل ُمكاٍر، وُمفاِعٌل إمنَّ
( : حلقت 1وهو من ذوات الواو، ألنَّك تقول: َأْعِط الَكِريَّ ِكْرَوَتُه ابلكسر، أي كراءه. وقول الشاعر )

املكاراي أراد ظل الناقة، شبهه ابملكارى. واملكارى خمفف، ( 2محشي )وأصحايب على كل حرة * مروح تبارى اال
واجلمع املُكاروَن سقطت الياء الجتماع الساكنني. تقول: هؤالء املكارون، وذهبت إىل املكارين، وال تقل 

 املكاريني ابلتشديد. وإذا أضفت املكارى إىل نفسك قلت: هذا مكارى، بياء مفتوحة مشددة. وكذلك اجلمع،



ء مكارى، سقطت نون اجلمع لالضافة وقلبت الواو ايء، وفتحت ايءك وأدغمت الن قبلها ساكنا. تقول: هؤال
 ( .3وهذان مكارايى، تفتح ايءك. وكذلك القول يف قاض ورام وحنومها )

_________ 
 ( جرير.1)
 ( ويروى: " االمحسي " ابلسني املهملة، وهو ظل الناقة أيضا كما يف اللسان.2)
 اضى ورامي وحنومها. عن اللسان واملخطوطات وىف مطبوعة العجم كما هاهنا.وكذلك يف ق( 3)

(6/2473) 

 

)*( وأكريت الدار فهى مكراة، والبيت ُمْكًرى. واْكرَتَْيُت، واْسَتْكَرْيُت، وَتكارَْيُت مبعىًن. والَكِريُّ على فعيٍل: 
كهلة والصبيا يقال: أْكرى الَكِريُّ ظهره. والَكِريُّ أيضاً: ( : وال أعود بعدها كراي * أمارس ال1املُكاري. وقال )

عيَلٍة: شجرٌة تنُبت يف الرمل يف اخِلصب، تنُبت على نِبتة اجلَعدِة بنجٍد ظاهرًة. والُكَرُة: املُْكرَتى. والَكرِيَُّة على فَ 
ابلكسر، وكرات. وقال اليت ُتضرب ابلَصوجلان، واصلها كَرٌو، واهلاء عوٌض، وجتمع على كرين وكرين أيضا 

(2: ) 
 (4هبا َكْروًا، إذا لعبت وضربَت هبا. وقال )( * تقول منه: َكَرْوُت ابلكرة َأْكرو 3كرات غالم يف كساء مؤرنب )

_________ 
 ( عذافر الكندى.1)
 ( هي ليلى االخيلية تصف قطاة تدلت على فراخها.2)
 ( صدره:3)

 تدلت على حص ظماء كأهنا
 علس. ( هو املسيب بن4)

(6/2473) 

 

ا * َتكرو بكفى العب يف صاع واملكرى من االبل: اللني السري البطئ. قال القطامى:  َمرَِحْت َيداها للَنجاِء كأمن 
( * وكراء: موضع. وقال: منعنا كم كراء وجانبيه * كما منع العرين وحى 1منها املكرى ومنها اللني السادى )

اان صك فاكبأان * فشن ابلسلح فلما شنا بل الذان ىب ال الراجز: اي كرو اللهام والكروان ابلتحريك: طائر. ق



عبسا مبنا * قالوا: أراد به احلبارى يصكه البازى فيتقيه بسلحه. ويقال: هو الكركي، ويقال له إذا صيد: أطرق 
الورشان كرا أطرق كرا * إن النعام يف القرى واجلمع ِكْرواٌن بكسر الكاف على غري قياس، كما إذا مجعت 

 . وهو مجع حبذف الزوائد، كأهنم مجعوا كر مثلقلت ورشان
_________ 

 ( صدره:1)
 وكل ذلك منها كلما رفعت:

(6/2474) 

 

 ( :2( وإخوان. وقد قالوا كراوين كما قالوا وزاشني. وينشد )1)*( أخ )
 (3حتف احلبارايت والكراوين )

ْوتُُه ثوابً فاْكَتسى. والِكساُء: واحد األْكِسَيِة، وأصله ِكساٌو الُكْسَوُة والِكْسَوُة: واحدة الكسا. وَكسَ  ]كسا[
( : 4ألنَّه من كسوت، إال أن الواو ملا جاءت بعد االلف مهزت. وتكسيت ابلكساء: لبسته. وقول الشاعر )

 (5فبات له دون الصبا وهى قرة * حلاف ومصقول الكساء رقيق )
_________ 

 هنم مجعوا كرا مثل أخ ".( يف اللسان واملخطوطة: " كأ1)
 ( لدمل العبشمى وكنيته أبو زغب.2)
 ( قبله: عن له أعرف ضاىف العثنون * داهية صل صفا در مخني3)
 ( عمرو بن االهتم.4)
 ( قال ابن برى: صواب إنشاده " وابت له " يعىن للضيف، وقبله: =5)

(6/2474) 

 

ارَم ال ترحْل لبُـْغَيِتها * واقْـُعْد فإنَّك أنت الطاِعُم الكاِسي قال أراد اللنب تعلوه الدواية. وقول احلطيئة: دَِع املك
، كقولك: ماٌء دافٌق، وعيشٌة راضيٌة ; ألنَّه يقال ُكِسَي العرايُن وال يقال كسا )  ( .1الفر اء: يعين املَْكُسوَّ

كباد * ملا تركت لضب  ; واجلمع الكشى. وقال: وأنت لو ذقت الكشى ابال الُكْشَيُة: شحمة بطِن ا ]كشى[
 الضب يعدو يف الواد



 َكظا حلمه َيْكظو، أي كُثر واكتنز. يقال: َخظا حلمه وكظا وبظا، كله مبعىن.  ]كظا[
 كفاه مؤنته كفاية.  ]كفى[

ت ال حاجة إىل ما ذهب إليه ( يف املختار: قل1= فبات لنا منها وللضيف موهنا * شواء مسني زاهق وغبوق )
 على حقيقته، ومعناه املكتسى.الفراء من التأويل، وهو 

(6/2475) 

 

)*( وكفاك الشئ يكفيك، واكتفيت به. واستكفيته الشئ فكفانيه. وكافيته من املكافاة. ورجوت َمكافاَتَك، 
أي ِكفايـََتَك. ورجٌل كاف وكفى، مثل سامل وسليم. وهذا رجل كافيك من رجٌل، ورجالن كاِفياَك من رَُجَلنْيِ، 

. وَكْفُيَك بتسكني الفاء، أي حسبك. والكفية ابلضم: القوت ; واجلمع الكفى. وقال: جالورجاٌل كافوَك من ر 
 وخمتبط مل يلق من دوننا كفى * وذات رضيع مل ينمها رضيعها

الُكْلَيُة معروفة، والُكْلَوُة لغة. قال ابن السكيت: وال تقل كلوة. واجلمع كليات وكلى. وبنات الياء إذا  ]كلى[
رك موضع العني منها ابلضم. والكلية: ُجَلْيَدٌة مستديرة حتت ُعروة املزادة خترز مع اأدمي.  حيمجعت ابلتاء ال

 والكلية من القوس: ما بني األهبر والكبد ومها ُكْلَيتاِن. والُكْلَيتاِن: ما عن ميني نصل السهم ومشاله.

(6/2475) 

 

ُتُه فاْكَتلى، أي أصبت كليته. قال العجاج: وكلية السحاب: أسفله ; واجلمع ُكًلى. يقال: انبعجت ُكالهُ  . وَكَليـْ
ه وسقط الكلى: الذى ( واقتحم املكلى يقول: إذا طعن الثور الكلب يف كليت1هلن يف شباته صئى * إذا كال )

 أصيبت كليته. وجاء فالن بغنمه مُحَْر الُكلى، أي مهازيل. وِكال يف أتكيد االثنني نظري كلٍ  يف اجملموع، فهو اسمٌ 
، فإذا ويل امساً ظاهرًا كان يف الرفع والنصب واخلفض على حالة واحدة ابأللف. تقول: رأيت  مفرٌد غري مثىنَّ

الرجلني، ومررت بِكال الرجلني. فإذا اتَّصل مبضمر قلبت األلف ايء يف موضع اجلر ِكال الرجلني , وجاءين ِكال 
ا تقول عليهما وتبقى يف الرفع على حاهلا. وقال الفراء: هو والنصب فقلت: رأيت ِكَلْيِهما ومررت بِكَلْيِهما، كم

، وهو مأخوذ من ُكلٍ  فخففت الالم وزيدت األلف للتثنية، وكذلك ِكْلتا ل لمؤنَّث، وال يكوانن إال مضافني، مثىنَّ
 وال يتكلَّم منهما بواحد،

_________ 
 ( يف اللسان: " إذا اكتلى ". قال: ويروى: " كال ".1)



(6/2476) 

 

)*( ولو تكلم به لقيل كل وكلت، وكالن وكلتان. واحتج بقول الشاعر: يف كلت رجليها سالمى واحده * 
مثىن  كلتامها مقرونة بزائده أراد يف إحدى رجليها فأفرد. وهذا القول ضعيف عند أهل البصرة ; النه لو كان

ىن كال خمالف ملعىن كل، الن كال لوجب أن تنقلب ألفه يف النصب واجلر ايء مع االسم الظاهر ; والن مع
لالحاطة، وكال يدل على فئ خمصوص، وأما هذا الشاعر فإمنا حذف االلف للضرورة وقدر أهنا زائدة، وما 

وضع ليدل على التثنية، كما أن  يكون ضروره ال جيوز أن جيعل حجة، فثبت أنه اسم مفرد كمعى، إال أنه
فوقهما، يدل على ذلك قول جرير: كال يومى أمامة يوم صد * وإن قوهلم حنن اسم مفرد يدل على االثنني فما 

مل أنهتا إال ملاما أنشدنيه أبو على. فإن قال قائل: فلم صار كال ابلياء يف النصب واجلر مع املضمر ولزمت 
لرفع مع املضمر؟ قيل له: قد كان من حقها أن تكون اباللف على كل حال االلف مع املظهر كما لزمت يف ا

عصا ومعى، إال أهنا ملا كانت ال تنفك من االضافة شبهت بعلى ولدى، فجعلت ابلياء مع املضمر يف مثل 
 النصب

(6/2476) 

 

واجلر، الن على ال تقع إال منصوبة أو جمرورة، وال تستعمل مرفوعة، فبقيت كال يف الرفع على أصلها مع 
تأنيث والتاء بدل للتأنيث فإن سيبويه يقول: ألفها لل املضمر، الهنا مل تشبه بعلى يف هذه احلال. وأما كلتا الىت

من الم الفعل وهى واو، واالصل كلوا، وإمنا أبدلت اتء الن يف التاء علم التأنيث، وااللف يف كلتا قد تصري 
ايء مع املضمر فتخرج عن علم التأنيث، فصار يف إبدال الواو اتء أتكيد للتأنيث. وقال أبو عمر اجلرمى: التاء 

ه فعتل. ولو كان االمر على ما زعم لقالوا يف النسبة إليها كلتوى، قة، وااللف الم الفعل، وتقديرها عندملح
فلما قالوا كلوى وأسقطوا التاء دل على أهنم أجروها جمرى التاء الىت يف أخت، الىت إذا نسبت إليها قلت 

 أخوى.
استخفى. وتكمى: تغطى. وتكمت الفتنة َكمى فالن شهادته َيْكميها، إذا كتمها. واْنكمى، أي   ]كمى[

: الشجاع املَُتَكمِ ي يف سالحه، ألنَّه َكمى نفسه، أي سرَتها ابلدرع والبيضة.  الناس، إذا غشيتهم. والكِميُّ
 واجلمع

(6/2477) 



 

 الكماة، كأهنم مجعوا كام مثل قاض وقضاة. والكيمياء مثل السيمياء: اسم صنعة، وهو عريب.
ذا وَكنَـْوُت. وأنشد أبو زايد: وإين ِ ألْكنو تتكلم بشئ وتريد به غريه. وقد َكنَـْيُت بكذا عن ك الكناية: أن ]كىن[

َيُة أيضاً ابلكسر: 1) َيُة والِكنـْ ( عن َقذوَر بغريها * وُأْعِرُب أحياانً هبا فأصارح وجل كان وقوم كانون. والُكنـْ
ُتُه أواحدة الُكىن. واْكَتىن فالن بكذا. وفالن ُيْكىن أبيب عب اب زيد وأبيب زيٍد د هللا، وال تقل ُيْكىن بعبد هللا. وَكنـَّيـْ

يُُّه. وُكىن الرؤاي، هي األمثال اليت يضرهبا َمَلُك الرؤاي، ُيْكىن هبا عن أعيان  َتْكِنَيًة. وهو َكِنيُُّه كما تقول: مسَِ
 االمور.
ُتُه فاْكَتوى هو. ويقال: " آخُر  ]كوى[  الدواء الَكيُّ "، وال تقل: آخر الداء الكى.الَكيُّ معروف. وقد َكَويـْ

_________ 
 ( يف اللسان: " وإىن الكىن ".1)
 (6 -صحاح  - 312)

(6/2477) 

 

وكواه بعينه، إذا أحد إليه النظر. وَكَوْتُه العقرب: لدغته. وكاَوْيُت الرجل، إذا شامتته، مثل كاوحته. واملكواة: 
كواة يف النار ". والكوة: نقب البيت، واجلمع ِكواٌء ابملد ، وِكًوى أيضا يسم. وىف املثل: " العري يضرط واملامل

مقصورا، مثل بدرة وبدر. والكوة ابلضم لغة، وجتمع على كوى. وأما )كى( خمففة فجواب لقولك: ملَ فعلت 
يت املستقبل. ويقال: كان من االمر ك كذا؟ فتقول: َكْي يكون كذا. وهي للعاقبة كالالم، وتنصب الفعل

وكيت، إن شئت كسرت وإن شئت فتحت، وأصل التاء فيها هاء، وإمنا صارت اتء يف الوصل. وحكى أبو 
 عبيدة: كان من االمر كيه وكيه ابهلاء. ويقال: كيمه، كما يقال مله يف الوقف.

جب وصخرة نٌة * فال هُتِْد منها وانشق وجتبالكهاة: الناقة العظيمة. وقال: إذا عرضت منها َكهاٌة مَسي ]كهى[
 أكهى: اسم جبل.

(6/2478) 

 

 فصل الالم
. والتأى مثله. والتأى الرجل: ]ألى[ يقال: فعَل ذلك بعد الى، أي بعد شدة وإبطا. والى الاي، أي أبطأ



ُة. ويف احلديث: " من كان له ثالُث بناٍت فصرَب على أْلواِئِهنَّ ُكنَّ له ِحجاابً من النار ".  أفلس. والأْلواُء: الشدَّ
والالى على وزن اللعا: الثور الوحشى، واجلمع أآلء على ألعاء، مثل جبل وأجبال ; واالنثى آلة مثل لعاة. 

( : وليس 1ل، وتصغريه لؤى، ومنه لؤى بن غالب. والالى أيضاً: الشدَّة يف العيش. وقال )والى أيضا: رج
 يـَُغريِ ُ ِخيَم الكرمِي * ُخلوَقُة أثوابه والالى

ا قالوا: لبَّأُت ابهلمز وأصله غري اهلمز. ولَبـَّْيُت الرجَل، إذا قلت له: لبيك.لَبـَّْيتُ  ]لىب[ ْلِبَيًة، ورمبَّ   ابحلج  تـَ
_________ 

 ( العجري السلوىل.1)

(6/2478) 

 

مبثىن، وإمنا هو مثل عليك وإليك. وحكى أبو عبيد عن قال يونس بن حبيب الضىب النحوي: لبيك ليس 
االقامة ابملكان. قال: يقال ألببت ابملكان ولببت لغتان، إذا أقمت به. قال: مث قلبوا  اخلليل أن أصل التلبية

ابب الباء الثانية إىل الياء استثقاال، كما قالوا تظنيت وإمنا أصلها تظننت. وقوهلم: لبيك مثىن على ما ذكرانه يف 
ولو كانت مبنزلة على لقال: فلىب ( : دعوت ملا انبىن مسورا * فلىب فلىب يدى مسور قال: 1الباء. وأنشد )
( : دعوت 3( ; النك تقول على زيد إذا أظهرت االسم، وإذا مل تظهر تقول عليه، كما قال )2يدى مسور )

بية غري مهموز، أي متفاوضون ال يكتم فىت أجاب فىت دعاه * بلبيه أشم مشردىل االمحر: يقال: بينهم امللت
 بعضهم بعضا إنكارا.

 ٌم مبهٌم للمؤنَّث، وهو معرفة،الَّيت: اس ]لىت[
_________ 

 ( لالسدي.1)
 ( يف املخطوطة: " فلبا يدى مسور ".2)
 ( لالسدي.3)

(6/2479) 

 

وال جيوز نزع األلف والالم منه للتنكري، وال يتم إال بصلٍة. وفيه ثالث لغات: الَّيت، والَّلِت بكسر التاء، )*( 
ات أيضاً: اللَّتاِن، واللَّتا حبذف النون، واللَّتانِ  بتشديد النون. ويف مجعها واللَّْت إبسكاهنا. ويف تثنيتها ثالث لغ



بال ايء، واللوايت، واللوات بال ايء. وأنشد أبو عبيد: من اللواتى مخس لغات: الاليت، والالِت بكسر التاء 
يَّا ابلفتح والتشديد. فإذا ( اليت: اللتَـ 1والىت والاليت * زعمن أىن كربت لداتى واللوا إبسقاط التاء. وتصغري )

 ثنَّيت املصغَّر أو مجعت
_________ 

تيا ابلفتح والتشديد. قال العجاج: دافع عىن بنقري ( يف اللسان: وتصغري الىت والاليت والالت: اللتيا وال1)
ال يف درة الغواص: موتىت * بعد اللتيا واللَّتَـيَّا واليت إذا َعَلْتها أنـُْفٌس تردت * يف اللسان: " علتها نفس ". ق

العرب خصت الذى والىت عند تصغريمها وتصغري أمساء االشارة إبقرار فتحة أوائلهما على صيغها، وأبن زادت 
ألفا يف آخرها عوضا عن ضم أوهلا فقالوا: يف تصغري الذى والىت: اللذاي واللتيا، وىف تصغري ذاك ذلك: ذايك 

 وذايلك.

(6/2479) 

 

ان واللَّتياُت. قال الراجز: بعد اللَّتيَّا واللَّتَـيَّا واليت * إذا َعَلْتها أنـُْفٌس تردت وبعض حذفت االلف وقلت: اللتي
الشعراء أدخل على الىت حرف النداء، وحروف النداء ال تدخل على ما فيه االلف والالم إال يف قولنا: اي هللا، 

ا. وقال: من اجلك اي الىت تيمت قلىب * والالم غري مفارقتني هل وحده فكأنه شبهها به من حيث كانت االلف
 وأنت خبيلة ابلوصل عىن ويقال: وقع فالن يف اللَّتَـيَّا والَّيت، ومها امسان من أمساء الداهية.

لثى الشئ ابلكسر يلثى لَثًى، أي َنِدَي. وهذا ثوٌب لث على فعل، أي ابتل من العرق واتَّسخ. وَلثى  ]لثى[
اللثى: ماء يسيل من الشجر كالصمغ، فإذا مجد فهو ُصْعروٌر. وأْلَثِت الشجرة : وسخه. قال أبو عمرو: الثوبِ 

 ما حوهلا، إذا كانت يقطُر منها ماء.

(6/2480) 

 

 واللثة ابلتخفيف: ما حول االسنان، وأصلها لثى، واهلاء عوض من الياء، ومجعها لثات ولثى.
( . ومها حليان وثالثة أحل على أفعل، 1نسبة إليه حَلَِويٌّ )اللْحُي: منِبت الِلْحَيِة من اإلنسان وغريه ; وال ]حلى[

لياء، والكثري حلى على فعول، مثل ثدى وظىب ودىل، وهو فعول. وحليان: أبو إال أهنم كسروا احلاء لتسلم ا
قبيلة، وهو حليان بن هذيل ابن مدركة. واللحية معروفة، واجلمع حلى وحلى أيضا ابلضم، مثل ذروة وذرا، عن 

لحى: وب. وقد التحى الغالم. ورجل حلياىن: عظيم اللحية. وأبو احلسن على بن خازم يلقب بذلك. والتيعق



تطويق العمامة حتت احلنك. وىف احلديث: " هنى عن االقتعاط وأمر ابلتلحى ". واللحاء ممدود: قشر الشجر. 
 حلَْوًا، إذا قشرهتا.ويف املثل: " ال تدخل بني العصا وحِلاِئها ". وحَلَْوُت العصا أحْلوها 

_________ 
 ( قال ابن برى: " القياس حلىي ".1)

(6/2480) 

 

نَـُهُم حلََْي العصا فَطَرْدهَنُْم * إىل َسَنٍة ِقْرداهُنا مل حَتَلِم وحَلَْيُت 1وكذلك حليت العصا أحلى حَلْياً. وقال ) ( : حَلَيـْ
اء، إذا انزعته. ويف املثل: " من الحاَك فقد عاداك الحاة وحلالرجل أحْلاُه حَلْياً، إذا ملته ; فهو ملحى. والحيته م

 ". وتالحوا، إذا تنازعوا. وقوهلم: حَلاُه هللا، أي قبَّحه ولعنه.
الَلخى: كثرة الكالم يف ابطٍل. تقول: رجٌل أخْلى وامرأٌة خلَْواُء. وقد خلََِي ابلكسر خلًَى. وبعرٌي خلٍَ وأخْلى،  ]خلى[

حدى ركبتيها أعظم من االخرى، مثل اال ركب. واالخلى: املعوج . وُعقاٌب خلَْواٌء: ألنَّ ا كانت إوانقٌة خلَْواُء، إذ
ُتُه  ُتُه وَأخْلَيـْ منقاَرها األعلى أطول من األسفل. والَلخى أيضاً: املُْسَعُط. وامِلْلخى مثله. وقد خَلَْوُت الرجل وخَلَيـْ

ُتُه مااًل، أي أع  لُلخى أيضًا: نعت الُقُبِل املضطرب الكثري املاء.طيته. وامبعىًن، أي أسعطته. وَأخْلَيـْ
_________ 

 ( أوس بن حجر.1)

(6/2481) 

 

 )*( والصىب يلتخى اْلِتخاًء، إذا أكل خبزًا مبلواًل. واالسم اللخاء مثل الغذاء.
ملضمرات كاتِ صال عليك. وقد اتِ صاله ابَلدى: لغة يف َلُدْن، قال تعاىل: )وَأْلَفيا َسيِ َدها َلدى الباِب( . و  ]لدى[

 ( * تـََوقََّش يف فؤادك واختياال2( : فدع عنك الِصبا وَلَدْيَك مَهًّا )1أغرى به الشاعر يف قوله )
الذي اسم مبهم للمذكَّر ; وهو مبينٌّ معرفٌة، وال يتم إال بصلة. وأصله لذي، فأدخل عليه األلف  ]لذى[

وفيه أربع لغات: الَّذي واللَِّذ بكسر الذال، واللَّْذ إبسكاهنا، والِذيُّ  منه لتنكري.والالم، وال جيوز أن يُنزعا 
بتشديد الياء. ويف تثنيته ثالث لغات: اللذان، واللذا حبذف النون. قال األخطل: أَبين ُكَلْيٍب إنَّ َعمَّيَّ اللَّذا * 

 قَتال امللوك وَفكَّكا االغالال واللذان بتشديد النون.
_________ 



 ى الرمة.( لذ1)
 ( يروى:2)

 فعد عن الصبا وعليك مها:

(6/2481) 

 

( : وإنَّ الَِّذي حانت 1وىف مجعها لغتان: الَّذيَن يف الرفع والنصب واجلر، والَّذي حبذف النون. قال الشاعر )
للذون. وزعم بعضهم أن ؤهم * ُهُم القوُم ُكلُّ القوِم اي ُأمَّ خاِلِد يعين الَّذيَن. ومنهم من يقول يف الرفع ابَفْلٍج دما

أصله ذا ; النك تقول: ماذا رأيت، مبعىن ما الذى رأيت. وهذا بعيد، الن الكلمة ثالثية وال جيوز أن يكون 
يد، فإذا ثنَّيت املصغَّر أو مجعته حذفت األلف فقلت أصلها حرفا واحدا. وتصغري الذى: اللذاي ابلفتح والتشد

ِن واللََّذيُّوَن. وقول ا ا تركه بال صلة ألنَّه اللََّذايَّ لشاعر: فإْن أدَِع اللَّوايت من أانٍس * أضاعوُهنَّ ال أدَِع الَّذينا فإمنَّ
 جعله جمهواًل.

لدابَّة. ويقال: ألقى بَلطاتِِه، أي بثقله. قال ابن الَلطاُة: اجلبهة. ودائرُة الَلطاِة: اليت يف وسط جبهة ا ]لطى[
 أمحر

_________ 
 ة.( هو االشهب بن رميل1)

(6/2482) 

 

ى، على ِمْفَعٍل: الِسْمحاق من ( وامِلْلط1)*( فألقى التهامى منهما بَلطاتِِه * وَأْحَلَط هذا ال َأرمُي َمكانيا )
الِشجاج، وهي اليت بينها وبني العظم الِقشرة الرقيقة. قال أبو عبيد: وأخربين الواقديُّ أنَّ السمحاق يف لغة 

أبو عبيد: ويقال هلا امللطاة ابهلاء. فإذا كانت على هذا فهى يف التقدير مقصورة. أهل احلجاز: امِلْلطاُء. قال 
ث الذى جاء " أن امللطى بدمها " يقول: معناه أنه حني يشج صاحبها يؤخذ مقدارها تلك قال: وتفسري احلدي

نقصان. قال: الساعة مث يقضى فيها ابلقصاص أو االرش، ال ينظر إىل ما حيدث فيها بعد ذلك من زايدة أو 
 وهذا قوهلم وليس هو قول أهل العراق.

الَلظى: النار. وَلظى أيضاً: اسٌم من أمساء النار معرفٌة ال ينصرف. والتظاء النار: التهاهبا. وتلظيها:  ]لظى[
 تلهبها.



 رجل لعو ولعا مقصور، أي َشْهواُن حريٌص. وكلبٌة َلْعَوٌة: حريصٌة. ]لعا[
_________ 

 مياهم كابىن ُسباٍت تـََفرَّقا * ِسوًى مث  كاان منجدا وهتا( قبله: وكنا و 1)

(6/2482) 

 

ولعوة: قوم من العرب. وَلْعَوُة اجلوِع: ِحدَّته. ويقال للعاثر: َلعاً َلَك! دعاٌء له أبن ينتعش. قال االعشى: بذات 
( حول حلمة الثدى ; 1ْعَوُة: السواد )لوث َعَفْرانٍة إذا َعثـََرْت * فالتَـْعُس أدىن هلا من أن يقال َلعا الفراء: اللَ 

ل محري. ويقال: ما هبا العى قـَْرٍو، أي ما هبا َمن يلحس ُعسًّا، معناه ما هبا وبه مسى ذو لعوة، وهو قيل من أقيا
أحد، عن ابن االعرايب. ويقال: خرجنا نتلعى، أي أنخذ الُلعاَع، وهو أول النبت. وأصلع نتلعع، فكرهوا ثالث 

 الثالثة ايء. وألعت االرض: أخرجت اللعاع. وتلعى العسل: تعقد. عينات فأبدلوا
 غا يـَْلغو َلْغوًا، أي قال ابطاًل. يقال: َلَغْوُت ابليمني. ونباح الكلب لغو أيضا. وقال:لَ  ]لغا[

 ( *2فال تلغى لغريهم كالب )
_________ 

 ( يف اللسان: واللعوة واللعوة: السواد.. اخل1)
 ( صدره:2)

 يل أقم إليهم * =وقلنا للدل

(6/2483) 

 

 ( :1)*( أي ال تـَُقتىن كالُب غريهم. وَلِغَي ابلكسر يـَْلغى َلغاً مثله. وقال )
( * والَلغا: الصوت، مثل الَوغا. ويقال أيضاً: َلِغَي به يـَْلغى َلغاً، أي هلج به. وَلِغَي 2عن الَلغا وَرَفِث الَتَكلُِّم )

 عنهما يلغى طالق املكره. وألغاه من بطلته. وكان ابن عباس رضي هللاابلشراب أكثر منه. وألغيت الشئ: أ
العدد، أي ألقاه منه. والالِغَيُة: الَلْغُو. قال تعاىل: )ال َتسَمُع فيها الِغَيًة( ، أي كلمة ذات لغو. وهو مثل اتمر 

 جل يف كالمه: بَلى وهللا: والوالبن، لصحاب التمر واللنب. والغو يف االميان: ما ال يُعَقد عليه القلب، كقول الر 
 وهللا!

_________ 



= وىف التكملة: واستشهاده ابلبيت على نباح الكلب ابطل: وذلك أن كالاب يف البيت هو كالب بن ربيعة ال 
مجع كلب. والرواية " تلغى " بفتح التاء مبعىن تولع. بتصرف. وقال ابن برى: وىف االفعال: " فال تلغى بغريهم 

 به. به شاهدا على لغى ابلشئ أولع الركاب " أتى
 ( العجاج.1)
 ( قبله:2)

 ورب أسراب حجيج كظم:

(6/2483) 

 

( : ويـَْهِلُك بينها املَْرِئيُّ َلْغوًا * كما أْلَغْيَت 1واللغو: ماال يعد من أوالد االبل يف ديٍة أو غريها لِصغرها. وقال )
اء عوض، ومجعها لغى مثل برة وبرى، ولغات أيضا. وقال يف الِديَِة احلُوارا واللغة أصلها لغى أو لغو، واهل

 ها ابلتاء الىت يوقف عليها ابهلاء. والنسبة إليها لَُغويٌّ وال تقل لغوى.بعضهم: مسعت لغاهتم بفتح التاء، وشبه
( : وما أان ابلَضعيف فتظلموين * 2اللفاء: اخلسيس من الشئ. وكل شئ يسري حقري فهو َلفاٌء. وقال ) ]لفا[

لقليل. وتقول منه: ال َحظِ ي الَلفاُء وال اخَلسيُس يقال: رضَي فالٌن من الوقاء ابللفاء، أي من حقه الوافر ابو 
 َلفَّاُه حقه، أي خبسه. وألفيت الشئ: وجدته. وتالفيته: تداركته.

 َلقيُتُه ِلقاًء ابملد، ولًُقى ابلضم والقصر، ]لقى[
_________ 

 ( ذو الرمة.1)
 ( أبو زبيد.2)

(6/2484) 

 

)*( ولقيا ابلتشديد، ولقياان، ولُْقيانًة واحدًة وَلْقَيًة واحدًة وِلقاءًة واحدة. قال: وال تقل لقاة فإهنا مولدة وليست 
من كالم العرب. وألقيته، أي طرحته. تقول: ألِقِه من يدك، وألِق به من يدك. وأْلَقْيُت إليه املودة وابملودة. 

ألقيت على أحجية، كل ذلك يقال. والتقوا وَتالقوا مبعىًن. واْستَـْلقى على قفاه. ، كقولك: وألَقْيُت عليه أُْلِقيَّةً 
وتـََلقَّاُه، أي استقبله. وقوله تعاىل: )إذ تـََلقَّْونَُه أبلِسَنتكم( أي أيخُذه بعٌض عن بعض. وجلس تِْلقاءُه، أي 

َك هل أتيت َمواِعُدُه * فاليوَم َقصََّر عن تِلقائِِه ْلُت َخريَْ ( . أمَّ 1حذاءه. والِتْلقاُء أيضاً: مصدٌر مثل الِلقاء. وقال )



 األمُل واللقى ابلفتح: الشئ امللقى هلوانه ; ومجعه أْلقاٌء. وقال:
 ( * وَشقيٌّ َلقيٌّ إتباع له.2وكنَت َلًقى جتري عليك الَسوائُل )

_________ 
 ( الراعى.1)
 ( صدره:2)

 فليتك حال البحر دونك كله:

(6/2484) 

 

. والَلْقَوُة أيضاً: الناقة السريعة الِلقاح. ويف املثل: "  واللقوة: داء يف الوجه ; يقال منه لُِقَي الرجل فهو َمْلُقوٌّ
َلْقَوٌة صادَفْت قَبيساً "، أي صادفت فحاًل سريع اإللقاح. والَلْقَوُة: الُعقاب األنثى. والِلْقَوُة ابلكسر مثله. قال 

 ة أشداقها.لسع أبو عبيدة: مسيت لقوة
 َلِكَي به َلًكى: أولع به. قال رؤبة: ]لكى[

 ( * وَلكيُت بفالن: الزمُته.1وامِلْلُغ يـَْلكى ابلكالم األْمَلِغ )
( : مُسرة يف الَشَفة ُتستحَسن. ورجٌل أْلمى وجاريٌة َلْمياُء بيِ نة الَلمى. وِظلٌّ أْلمى: كثيف أسود. 2اللمى ) ]ملى[

 (3خلضرة. وقال )من اوشجٌر أْلمى الظالِل 
_________ 

 ( قبله. * أوهى أدميا حلما مل يدبغ1)
 ( اللمى مثلثة الالم.2)
 ( محيد بن ثور.3)
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ا مهز. 1)*( إىل شجر أملى الظالل كأنه ) ( * رواهب أحر من الشراب َعذوُب واْلُتِمَي لونه مثل الُتِمع، ورمبَّ
اء عوض. ويف احلديث: " ليتزوَّج الرجل ُلَمَتُه ". والُلَمُة: األصحاب ما بني وُلَمُة الرجل: ِتْربُُه وشكله، واهل

 ة إىل العشرة.الثالث
َلَوْيُت احلبل: فتلته. وَلوى الرجل رأسه وأْلَوى برأسه: أمال وأعرض. وقوله تعاىل: )وإْن تـَْلووا أو  ]لوى[



يكون َليُُّه وإعراضه ألحد اخلصمني على اآلخر. تـُْعِرضوا( بواوين. قال ابن عباس رضي هللا عنهما: هو القاضي 
ليُت. قال جماهد: أي أن َتلوا الشهادة فُتقيموها أو تُعِرضوا عنها وقد قرئ بواو واحدة مضمومة الالم من وَ 

 فترتكوها. وَلَوِت الناقة َذنـََبها وأْلَوْت بذنبها، إذا حركته، الباء مع االلف فيها.
_________ 

صوابه " كأهنا رواهب " النه يصف ركااب. وقبله: ظللنا إىل كهف وظلت ركابنا * إىل ( قال ابن برى: 1)
 (6 -صحاح  - 313فات هلن غروب )مستك

(6/2485) 

 

( : تريدين لَيَّاين وأنِت مليئٌة * وُأْحِسُن اي ذات الوشاِح التقاضيا 1ولواه بدينه لَيَّااًن، أي مطله. قال ذو الرم ة )
اىل: )لووا رؤوسهم( . والتوى وتلوى اق الرجال يف اخلصومة، شدد للكثرة واملبالغة. قال تع( وَلو ْيُت أعن2)

ُتُه عليه، أي آثرتُه عليه. وقال: ومل يكن َمَلٌك للقوم يـُْنِزهُلُم * إالَّ صالصُل ال تـُْلوى على َحَسِب أي  مبعىن. وَلَويـْ
ال تـَْلوي " أي ال تعطف أصحاهبا على ذوي ال يؤثر هبا أحد حلَسبه، للشدة اليت هم فيها. ويروي: " 

( على السوية. ولوى الرمل مقصور: 3قوهلم: َلوى عليه، أي َعَطَف، بل تقسم ابملناصفة ) األحساب، من
ُتْم فاْنزلوا. ومها لواين،  ُمنَقَطعه، وهو اجلََدد بعد الرملة. وأْلوى القوم: صاروا إىل ِلوى الرمِل ; يقال: أْلَويـْ

 وية.واجلمع االل
_________ 

 ( يف الليان.1)
 لني ".( يف اللسان: " تطي2)
 ( صوابه ابملصافنة، كما يف اللسان واملخطوطات.3)
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وذنب ألوى: معطوف خلقة مل ذنب العنز. وِلواُء األمري ممدوٌد. وقال: َغداَة َتسايـََلْت من كلِ  أْوٍب * كتائُب 
ملَطاِرُد، وهي دون األعالم عرب. تقول: احتميت احتماايً. واألْلِويَُة: اعاِقديَن هلم ِلوااي وهي لغة لبعض ال

والبنود. والَلوى ابلفتح: وجٌع يف اجلوف، تقول منه: َلِوَي ابلكسر. والَلِويُّ على َفعيٍل: ما َذبل من البقل. وقد 
ِلذاِت النُـْقَبِة الَنِقيَِّة * قومي ( : قلُت 1أْلوى البقل، أي ذبل. والَلِويَّة: ما خبأته لغريك من الطعام. وقال )



ينا من الَلِويَّه وقد اْلتـََوِت املرأة َلِويًَّة. وأْلوى فالٌن حبقي، أي َذَهب به. وألوى بثوبه، إذا ملع به وأشار. فَغد ِ 
 وأْلَوْت به عنقاُء ُمْغِرٍب أي ذهبت به.

_________ 
 ( أبو جهيمة الذهلى.1)
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يَن. وفيه ثالث وااللوى: الرجل اجمل تنب املنفرد ال يزال كذلك. والالءوَن: مجع الذي من غري لفظه مبعىن الذِ 
الياء يف كلِ  حال،  لغات الالُؤَن يف الرفع والالئنَي يف اخلفض والنصب، والالءو بال نون، والالئي إبثبات

وابللذيون للرجال. وإن شئت قلت يستوى فيه الرجال والنساء، وال يصغر الهنم استغنوا عنه ابللتيات للنساء 
( 2( : من النفر الالء )1للنساء الالء ابلكسر بال ايء وال مد وال مهز، ومنهم من يهمز. وأما قول الشاعر )

 فعقعوا فإمنا جاز اجلمع الختالف اللفظني، أو على إلغاء أحدمها. الذين إذا هم * يهاب اللئام حلقة الباب
طبقة يف أقصى سقف الفم، واجلمع اللها واللهوات واللهيات أيضا، مثل القطيات. وأما الَلهاُة: اهلََنُة امل ]هلا[

 قوله: اي لك من متر ومن شيشاء * ينشب يف املسعل واللهاء
_________ 

 ( أبو الربيس.1)
 للسان: " من النفر الالئى ".( يف ا2)
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و عبيد: هو مجع هلا، مثل االضاء مجع أضا واالضا ( . قال أب1)*( فإمنا مده ضرورة، ويروى بكسر الالم )
حى بيده ; تقول منه: َأهْلَْيُت يف الَرحى. واجلمع هُلاً. مجع أضاة. واللهوة ابلضم: ما يُلقيه الطاحن يف َفم الر 

ن جوادًا يعطى والُلْهَوُة أيضاً: العطيَّة، دراهَم كانت أو غريها، واجلمع الُلها. يقال: إنَّه مِلْعطاُء الُلها، إذا كا
 عنه. وأهْلاُه، الشئ الكثري. وهليت عن الشئ ابلكسر أهلى هليا وهلياان، إذا سلوَت عنه وتركت ذكره وأضربتَ 

أي شغله. وهَلَّاُه به تـَْلِهَيًة، أي علَّله. وهلوت ابلشئ أهلو هلوا، إذا لعبَت به. وتـََلهَّْيُت به مثله. وَتالهوا، أي هَلا 
 ابلَلْهِو عن اجلماع. وقوله تعاىل: )لو أرْدان أن نتَِّخَذ هَلْوًا( قالوا: امرأة، ويقال ولدا. بعضهم ببعض. وقد يكىنَّ 

 قول: اله عن الشئ، أي اتركه. ويف احلديث يف البلل بعد الوضوء: " اْلَه عنه ".وت



_________ 
رورة وقد رآه بعض ( يف اللسان: فقد روى بكسر الالم وفتحها، فمن فتحها مث مد فعلى اعتقاد الض1)

 النحويني، واجملتمع عليه عكسه.
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: إْلَه عنه ومنه  وكان ابن الزير رضى هللا عنه إذا مسع صوت الرعد هلََِي عنه، أي تركه وأعرض عنه. األصمعي 
ما تقول ُأْحِجيٌَّة، وتقديرها أُلهْلِيَُّة من اللهو ; يقال: بينهم ُأهْلِيٌَّة، كمبعىًن. وفالن هَلُوٌّ عن اخلري، على َفعوٍل. وا

 أُْفعولٌة. وهم هُلاُء مائٍة مثل قولك: زهاء مائٍة.
اللياء: شئ يشبه احلمص شديد البياض يكون ابحلجاز ; يؤكل. عن أىب عبيد. وىف احلديث: " دخل  ]ليا[

ا لعلى معاوية وهو أيكل لياء مقشى "، أ ياءٌة. والليا مقصوٌر: ي مقشرا. وإذا وصفَت املرأَة ابلبياض قلت: كأهنَّ
 األرض البعيدة عن املاء.

 فصل امليم
ُتُه مأاي، إذا مددته حىت يتسع. ومتأى اجللد يتمأى متئيا: اتسع، وهو تفعل.  ]مأى[ َمَأْوُت اجلِلد َمْأًوا، وَمأَيـْ
 وقال:

(6/2488) 

 

عوض من الياء. وإذا مجعت  ( * ومائة من العدد، وأصله ِمًئى مثال ِمًعى، واهلاء1دلو متأى دبغت ابحللب )
قلت ِمُئوَن بكسر امليم، وبعضهم يقول مئون ابلضم. قال ابن السكيت: قال األخفش: ولو ابلواو والنون 

قلت مئات، مثال معات، لكان جائزا. وبعض العرب يقول مائة درهم، يشمون شيئا من الرفع يف الدال وال 
ات، كما تقول ائة، وكان حقه أن يقولوا ثالث مئني أو مئيبينون، وذلك االخفاء. وقال سيبويه: يقال ثلثم

ثالثة آالف، الن ما بني الثالثة إىل العشرة يكون مجاعة حنو ثالثة رجال وعشرة رجال، شبهوه أبحد عشر 
وثالثة عشر. ومن قال مئني ورفع النون ابلتنوين ففى تقديره قوالن: أحدمها فعلني مثال غسلني، وهو قول 

 اذ.االخفش، وهو ش
_________ 



املضرب * بلت بكفى عزب مشذب إذا اتقتك ابلنفى االشهب * فال تقعسرها  ( بعده: أو أبعاىل السلم1)
 ولكن صوب
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واآلخر فعيل بكسر الفاء لكسرة ما بعده، وأصله مئى ومئى، مثل عصى وعصى، فأبدل من الياء نوان. وأما 
 ( :1قول الشاعر )

( * قول مزرد: وما زودوين غري سحق عمامة * ومخس مئ منها قسى وزائف 2ئى )حامت الطائى وهاب املو 
فهما عند االخفش حمذوفان مرمخان. وحكى عن يونس أنه مجع بطرح اهلاء مثل مترة ومتر. وهذا غري مستقيم، 

وم: صاروا ماَئًة. بة ثىب. وأْمَأى القالنه لو أراد ذلك لقال مئى مثال معى، كما قالوا يف مجع لثة لثى، وىف مجع ث
تُـُهْم أان. أبو زيد: َأْمَأْت غنُم فالن، إذا صارت  وَأْمأَيـْ

_________ 
 ( العامرية.1)
( الرجز: حيدة خايل ولقيط وعلى * وحامت الطائى وهاب املئى * ومل يكن كخالك العبد الدعى * أيكل 2)

 أزمان اهلزال والسىن * هنات عري ميت غري ذكى

(6/2489) 

 

َمَأى . وأمأيتها لك: جعلتها ماَئًة. وَمأِت السنَّور مَتوُء ُمواًء، إذا صاحت، مثل َأَمْت أَتْمو ُأماًء. ويقال: )*( مائة
 ما بينهم َمأايً، أي أفسد. قال العجاج:

 ( * وقد مَتَأَّى ما بينهم، أي فسد.1ويعتلون من مأى يف الدحس )
د الصلب. قال امرؤ القيس: فأَتـَْتُه الَوْحُش واردًة * متوت الشئ: مددته. والتمىت يف نزع القوس: م ]متا[

 فَتَمىتَّ النَـزَْع يف َيَسرِهْ 
حوُه حَمْوًا، ومَيْحيِه حَمْياً، ومَيْحاُه أيضاً، فهو ممحى وممحو، صارت الواو ايء لكسرة ما قبلها، حَما لوحه ميَْ  ]حما[

 فأدغمت يف الياء الىت هي الم الفعل. وأنشد االصمعي:
 أيت الورق املمحيا *كما ر 

_________ 



 ( بعده:1)
 ابملأس يرقى فوق كل مأس:
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ا تذهب ابلَسحاب، وهي معرفة ال ( انفعل منه، واْمَتحى لغٌة فيه ضعيفة. وحَمَْوُة: ريُح الشمال، ألهنَّ 1واحمى )
رجاج ويقال: تركت تنصرف وال تدخلها ألف والم. قال الراجز: قد بكرت حموة ابلعجاج * فدمرت بقية ال

األرض حَمَْوًة واحدًة، إذا طبَّقها املطر. وامِلْمحاُة: ِخرقة يُزال هبا املىن وحنوه. وحمو: اسم موضع، قال يعقوب: 
 (3* مغادر ابحملو أذالهلا ) لتجر املنية بعد الفىت ال( : 2وأنشدين أبو عمرو )

 . قال الراجزمتخيت من الشئ واخميت منه، إذا تربأت منه وحترجت ]خما[
_________ 

 ( وكذا يف اللسان. وىف املخطوطات: " وامنحى ".1)
 ( للخنساء.2)
 ك والطرق.( يف اللسان: " لتجر احلوادث ". واالذالل: مجع ذل ابلكسر، وهى املسال3)
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 (2يخ آض من تشيخه )( * من ظلم ش1)*( ومل تراقب مأمثا فتمخه )
ل: قطعة أرٍض قدر َمدى البصر، وقدر مد البصر أيضا، عن يعقوب. واملدى على املَدى: الغاية. يقا ]مدى[

 فعيل: احلوض الذى ليست له نصائب. وقال:
إذا أميل يف املدى فاضا * واجلمع أْمِديٌَة. واملُْديَُة ابلضم: الَشفرة، وقد تكسر، واجلمع مدايت ومدى، كما 

.قلناه يف كلية. واملدى: القفيُز الشامي ، وهو   غري املُدِ 
 ( : ما خيرج عند املالعبة والتقبيل ; وفيه الوضوء. تقول منه: مذى الرجل3املَْذُي ابلتسكني ) ]مذى[

_________ 
 ( قبله:1)

 قالت ومل تقصد ومل خته
 ( بعده:2)



 أشهب مثل النسر عند مسلخه
 ذى كغىن، واملذى ساكنة الياء.( يف القاموس: املذى، وامل3)
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تح، وأْمذى ابأللف مثله. يقال: كلُّ ذكر مَيْذي وكلُّ أنثى تـَْقذي. وامِلذاُء: املُماذاُة. ويف احلديث: " الَغرية ابلف
من اإلميان، وامِلذاُء من النفاق "، قال أبو عبيد: هو أن جيمع الرجل بني رجال ونساء خيلِ يهم مُياذي بعضهم 

واملينُّ مشد داٌت. وأْمَذْيُت فرسي، إذا أرسلَتها يف املرعى. ورمبا قالوا: بعضاً. وقال األموي: املَِذيُّ، والَوِديُّ، 
مذيته. حكاه أبو عبيد. واملاذى: العسل األبيض. واملاِذيَُّة من الدروع: البيضاُء. وقال األصمعي: املاِذيَُّة 

 الَسهلة اللينة. وتسمَّى اخلمر ماِذيًَّة لسهولتها يف احللق.
رو: حجارة بيض براقة تقدح منها النار، الواحدة مروة. وهبا مسيت املروة مبكة. واملرو: االصمعي: امل ]مرا[

 ضرب من الرايحني. قال االعشى:
 (1وآس وخريي ومرو وسوسن )

_________ 
 ( ويروى: " ومسسق "، وهو املرزجوش. وعجزه:1)

 إذا كان هنز من ورحت خمشما * وهنز من: عيد هلم.
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الناقة مراي، إذا مسحَت ضرعها ليدر . وأْمَرِت الناقُة، أي درَّ لبُنها. واملَِريُّ على فعيل: الناقة )*( ومريت 
الكثرية اللنب. الكسائي. ويقال: هي اليت تدرُّ على املسح. قال أبو زيد: هو غري مهموز، واجلمع َمرااي. وَمَرْيُت 

واالسم امِلْريَُة ابلكسر وقد تضم. ومرى الفرس  ذا استخرجت ما عنده من اجلري بسوٍط أو غريه.الفرس، إ
بيديه، إذا حرَّكهما على األرض كالعابث. والريُح مَتْري السحاَب ومَتْرَتيِه، أي تستدرُّه. وَمراُه حق ه، أي جحده. 

، وقرئ قوله تعاىل: )أفتمرونه على ما يرى( . وماريت الرجل أما وقد ريه مراء، إذا جادلته. وامِلْريَُة: الشك 
تضم. وقرئ هبما قوله تعاىل: )فال َتُك يف ِمْريٍَة منه( قال ثعلب: مها لغتان، وأمَّا مرية الناقة فليس فيه إال 

الكسر والضم غلط. واالمرتاء يف الشئ: الشك فيه ; وكذلك التمارى. ومرو: اسم بلد، والنسبة إليه مروزى 
 قياس، والثوب مروى على القياس. على غري
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واملروراة: املفازة الىت ال شئ فيها، وهى فعوعلة، واجلمع املرورى، واملرورايت، واملرارى. وىف املثل: " خذها 
ولو بقرطى مارية "، قال ابن السكيت: هي مارية بنت أرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة بن عوف بن عمرو بن 

بن عامر ماء السماء. وابنها احلارث االعرج  ابن عمرو مزيقياء -وهو العنقاء  -ربيعة بن حارثة بن ثعلبة 
الذى عناه حسان بقوله: أوالد جفنة حول قرب أبيهم * قرب ابن مارية الكرمي املفضل واملارية، بتشديد الياء: 

 القطاة امللساء.
 ه فعل.املَزِيَُّة: الفضيلة. يقال: له عليه َمزِيٌَّة. وال يُبىن من ]مزا[

( : احلمد هلل الذى 1ح. واإلْمساُء: نقيض االصباح. وأمسى ممسى. وقال )املساُء: خالف الصبا  ]مسا[
 ممساان ومصبحنا * ابخلري صبحنا رىب ومساان

_________ 
 ( أمية بن أىب الصلت.1)
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ا * َمنارَُة مُمْسى  )*( ومها مصدران وموضعان أيضا. قال امرؤ القيس يصف جارية: تضئ الظالم ابلِعشاِء كأهنَّ
تِ ِل يريد صومعته حيُث مُيْسي فيها. واالسم املُْسُي والُصْبُح. وقال )ر   ( :1اِهٍب ُمتَـبـَ

سٍة ابلضم، والكسر لغة. أتيته مسياان، وهو تصغري ( * ويقال: أتيته ِلُمْسي خام2واملْسُي والُصْبُح ال بَقاَء َمَعْه )
. وأتيته ُمْسَي َأْمِس وِمْسَي أْمِس، أي َأْمِس عند املَساِء. َمساٍء. وأتيته ُأْصبوَحَة كلِ  يوم، وُأْمِسيََّة كلِ  يوم

 ( :3ل )واملَْسُي: إخراج الُنطفة من الرحم، على ما فسَّرانه يف املَْسِط. يقال: َمساُه مَيْسيِه. وقا
 َيْسطو على ُأمِ َك سطو املاسى *

_________ 
 ( االضبط بن قريع السعدى. وصدره:1)

 هولكل هم من االمور سع
 ( ويروى: " ال فالح معه " وكذلك يف املخطوطات.2)
 ( رؤبة.3)
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 ومسيت الناقة، إذا سطوت عليها وأخرجت ولدها.
( * كَمْشِي 2( : وَدِويٍَّة قـَْفٍر متََشَّى نَعاُمها )1َمشى مَيْشي َمْشياً. وَمشَّى مَتِْشَيًة مثله. وأنشد األخفش ) ]مشا[

 ( وقال آخر:3) دجالَنصارى يف خفاف االرن
وال متشى يف فضاء بعدا * ومشاه أيضا وأْمشاُه مبعىًن. * ومَتشَّْت فيه مُحَيَّا الكأس. وَمَشِت املرأُة مَتْشي َمشاًء 

 ممدودًا، إذا كَثر ولدها. وكذلك املاشية إذا كثر نسلها. قال:
 ( *4والشاة ال متشى مع اهلملع )

_________ 
 ( للشماخ.1)
 جها ".عا( يروى: " ن2)
 ( االرندج والريندج: اجللد االسود، ويروى البيت بكليهما.3)
 ( ويروى: " العري ال ميشى ". وقبله:4)

 مثلى ال حيسن قوال فعفعى * وبعده:
 ال أتمريين ببنات أسفع * يعىن الغنم. وأسفع: اسم كبش.
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ا، وهو الدواء الذي ُيْسهل. وال تقل: شربت دواء املْشي. )*( وانقة ماِشَيٌة: كثرية األوالد. وشربُت َمُشوًّا وَمِشيًّ 
دواء. واملاِشَيُة معروفة، واجلمع املواشي. وأْمَشى الرجُل، إذا كُثرت ويقال أيضاً: اْسَتْمَشْيُت، وأْمشاين ال

 ( : وكلُّ فىًت وإْن أْثرى وأْمشى * ستخلجه عن الدنيا منون1ماِشيته. وقال )
 النساء: اليت ال حلم على فخذيها.املَْصواُء من  ]مصا[

ير: فيوما جيارين اهلوى غري ( : ذهب. ومضى يف االمر مضاء: نفذ. وقول جر 2مضى الشئ مضيا ) ]مضى[
 (3ماضى * ويوما ترى منهن غوال تغول )

_________ 
 ( النابغة الذبياىن.1)



االرض مضيا ومضوت ( مضى الشئ ميضى مضيا ابلكسر، ومضى يف االمر ميضى مضاء، ومضيت على 2)
 أيضا مضوا بفتح امليم وضمها.

 ول ". والتغول: التلون والتقتل.( يف اللسان وكذا يف املخطوطات: " ترى منهن غول تغ3)
 (6 -صحاح  - 314)
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فإمنا رده إىل أصله للضرورة، النه جيوز يف يف الشعر أن جيرى احلرف املعتل جمرى احلرف الصحيح من مجيع 
ومضيت على األمر ُمِضيًّا، وَمَضْوُت على االمر مضوا ومضوا، مثل الوقود والصعود.  ه، النه االصل.الوجو 

وهذا أمر مَمُْضوٌّ عليه. وَأْمَضْيُت األمر: أنفْذته. والتمضى تفعل منه. قال الراجز: أصبح جريانك بعد اخلفض * 
 ( :2وقال )ضواء: التقدم. ( * وامل1يهدى السالم بعضهم لبعض * وقربوا للبني والتمضى )

 (3فإذا ُحِبْسَن َمضى على مضوائه )
 املطا مقصوٌر: الظهْر ; واجلمع االمطاء. ]مطا[

_________ 
 ( بعده:1)

 جول خماض كالردى املنقض * اجلول: ثالثون من االبل.
 ( القطامى.2)
 ( عجزه:3)

 وإذا حلقن به أصنب طعاان * وىف اللسان: " فإذا خنسن ".
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إال أنه فعل به ما فعل  )*( واملطية: واحدة املطى واحد ومجع، يذكر ويؤنث. واملطااي َفعاىل، وأصله َفعاِئُل،
، جاهلي: وَمِطيٍَّة َمَلَث  خبطااي. وقال أبو العميثل: املطية تذكر وتؤنث. وأنشد أبو زيد لربيعة بن مقروٍم الض يب 

مى االظلل والَتَمطِ ي: التبخرت ومدُّ اليدين يف املشي. ويقال: الَتَمطِ ي الظالِم بـََعثْـُتُه * يشكو الكالل إىل دا
طيَطِة، وهو املاء اخلاثر يف أسفل احلوض، ألنه يـََتَمطَُّط أي يتمدد. وهو مثل تظنيت من الظن، مأخوذ من املَ 

فه واملطواء من ( الن2( . قال رؤبة: به متطت غول كل ميله * بنا حراجيج املهارى )1وتقضيت من التقضض )



، إذا مددَت هبم يف السري. قال األصمعي: التمطى، على وزن الغلواء. واملطو: املد . يقال: َمَطْوُت ابلقوم َمْطواً 
 املَِطيَُّة: اليت مَتُطُّ يف سريها. قال: وهو مأخوذ من املطو،

_________ 
 ( قال يف املختار: ومنه قوله تعاىل: )مث ذهب إىل أهله يتمطى( .1)
 ( يف اللسان: " املطى النفه ".2)
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ذهتا َمِطيًَّة. وقال األموي: اْمَتطَْيناها، أي جعلناها َمطاايان.  ُتها، أي اختَّ أي املد. قال أبو زيد: يقال منه: اْمَتطَيـْ
ت جلمع مطاء مثل جرو وجراء. ومطو الشئ: نظريه وصاحبه. وقال: انديوامِلْطُو ابلكسر: عذق النخلة، وا

( : 2( يصف برقاً )1ِمْطوي وقد مال النهار هبْم * وَعرْبَُة الَعنِي جاٍر َدْمُعها َسِجُم وقال رجٌل من أسد الَسراة )
 فظَْلُت لدى البيِت العتيق أخيلُه * وِمطواَي مشتاقاِن لْه أرقان أي صاحباى.

واحد، والكافر يف سبعة أْمعاء ". وهو  ( : واحد األمعاِء. ويف احلديث: " املؤمن أيكل يف ِمعى3مِلعى )ا ]معى[
مثٌل، ألنَّ املؤمن ال أيكل إال من احلالل ويتوقَّى احلراَم والشبهة، والكافر ال يبايل ما أكل ومن أين أكل وكيف 

 أكل. وامِلعى أيضاً: امِلْذَنُب من مذانب االرض.
_________ 

 ( يف اللسان: " من أزد السراة "، ومها لغتان.1)
 االصبهاين أنه ليعلى بن االحول.( ذكر 2)
 ( املعى واملعى كإىل.3)
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)*( أبو عبيد: إذا أرطب النخُل كلُّه فذلك املَْعُو. قال: وقياسه أن تكون الواحدُة َمْعَوًة، ومل أمسعه. قال: وقال 
 ليبس.دي : يقال منه أْمَعِت النخلة. وقال ابن دريد: املعوة: الرطبة إذا دخلها بعض االيزي

مقوت السيف: جلوته، حكاه يونس عن أىب اخلطاب. وكذلك املرآة والَطست. حىتَّ قالوا: َمقا أسنانه.  ]مقا[
 قال ابن دريد: اْمُق هذا َمْقَوَك ماَلك، أي ُصْنُه صيانتك مالك.

كو َمْكوًا وُمكاًء: املكاء ابملد والتشديد: طائر ; واجلمع املكاكى. واملُكاُء خمف ف: الصفري. وقد َمكا ميَْ  ]مكا[



 َصَفر. قال تعاىل: )وما كان َصالهُتم عنَد البيت إال ُمكاًء وَتْصِديًَة( . وقال عنرتة يصف رجاًل طَعنه:
 ( *1مَتْكو فريصته كشدق االعلم )

_________ 
 ( صدره:1)

 وحليل غانية تركت جمدال:
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مفتوحة. واملَكا، ابلفتح مقصور: ُجحر الثعلب واألرنب وحنِوه،  أبو عبيد: َمَكْت اْسُته مَتْكو ُمكاًء، إذا كانت
وكذلك املكو. قال الطرماح: كم به من مكو وحشية * قيظ يف منتثل أو شيام ومجعه أمكاء. ومتكى الفرس، 

 ( :1إذا حكَّ عينه برُكبته. وقول الشاعر )
( يده مَتْكاً َمكاً، أي جمََِلْت من العمل. 3َمِكَيْت )( * يريد: كاملتوضئ واملتمسح. و 2ِبَدِم القتيِل )كاملَُتَمكِ ي 

قال يعقوب: مسعتها من الكاليب. وميكائيل: اسم، يقال هو ميكا أضيف إىل إيل. وقال ابن السكيت: ميكائني 
 ابلنون لغة. قال االخفش: يهمز وال يهمز. قال: ويقال

_________ 
 ( عنرتة الطائى.1)
 ( قبله:2)

 يلإنك واجلور على سب
 ( ومكيت يده متكى مكا كرضى يرضى.3)
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 ( ويوم بدر لقيناكم لنا مدد * فيه مع النصر ميكال وجربيل1)*( ميكال، وهو لغة. وقال )
( : وقد كنُت أرجو أن ُأَمالََّك 2يقال: مالك هللا حبيبك، أي متَّعَك به وأعاَشك معه طوياًل. قال الشاعر ) ]م[

َلْيَت 3ُء هللا دون رَجائِيا )ِحْقَبًة * فحاَل قضا ( ومَتَلَّْيُت عمري: استمتعت منه. ويقال ملن لبس اجلديد: أَبـْ
َتَك من دهرك ومتتَّعت به. وأقمُت عنده َمالَوًة من الدهر وُمالوًة جديدًا ومَتَلَّْيَت حبيباً، أي عشت معه َمالوَ 

َوًة وِمْلَوًة، حكاها الفراء. يقال: مالوة مليتها. وامللى: وِمالَوًة، أي حيناً وبرهًة. وكذلك َمْلَوًة من الدهر وُملْ 



 اهلوى من الدهر. يقال: أقام مليا
_________ 

 ( حسان بن اثبت.1)
 يزيد بن مزيد الشيباين.( التميمي يف 2)
 ( بعده: أال فليمت من شاء بعدك إمنا * عليك من االقدار كان حذاراي3)
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ساعٌة طويلٌة. واملال مقصوٌر:  واْهُجْرين َمِليًّا( أي طوياًل. ومضى َمِليٌّ من النهار، أيمن الدهر. قال تعاىل: )
الصحراء. واملََلواِن: الليل والنهار. يقال: ال أفعله ما اختلف املََلواِن، الواحد َماًل مقصوٌر. وأْمَلْيُت له يف َغيِ ه، 

لكتاب ُأْملي، . وأْمَلْيُت البعرَي، إذا وسَّعَت له يف قيده. وأْمَلْيُت اإذا َأطْلت. وَأْمَلى هللا له، أي أمهله وطوَّل له
ُتُه الكتاب: سألته أن ميليه على.1وَأْمَلْلُتُه ُأِملُُّه، لغتان جيِ داتن جاء هبما القرآن )  ( . واْسَتْمَليـْ

. واملىن أيضاً: القَدر. املنا مقصور: الذي يوزن به، والتثنية َمَنواِن، واجلمع أْمناٌء، وهو أفصح  ]منا[ من املَنِ 
 وقال:

 (2َدرَْيُت وال أْدري َمنا احلََداثِن * ويقال: ُميَن له، أي قدر. وقال )
_________ 

 ىل: )وليملل الذى عليه احلق( .( قال يف املختار: أراد بقوله تعاىل: )فهى متلى عليه( وقوله تعا1)
 ( أبو قالبة.2)

(6/2497) 

 

ر لك القادر. ويقال أيضًا: داري َمنا داِر فالٍن، أي 1َي ما مَيْين لك املاين ))*( * حىت ُتالقِ  ( * أي يقدِ 
مقابلتها. ويف حديث جماهد: " إنَّ احلََرَم َحَرٌم َمناُه من السموات السبع واألَرضنَي السبع " أي قصده وحذؤاه. 

 وأما قول لبيد:
ولكنه حذف عجز الكلمة اكتفاء ابلصدر. وهو ضرورة قبيحة. فرييد املنازل، ( * 2درس املنا مبتالع فأابن )

واملىن: ماء الرجل، وهو مشدَّد. واملَْذُي والَوْدُي خمفَّفان. وقد َمىن الرجل وَأْمىن مبعىًن. وقوله تعاىل: )من َميِنٍ  
ا استدعى خروج املَ  مُيْىن( ، قرئ ابلتاء على النطفة، وابلياء على امليَِنِ . واْسَتْمىَن، أي يِنِ . واملَِنيَُّة: املوت، ألهنَّ



َيُة الناقة أيضاً: األايم اليت يتعرَُّف فيها أالِقٌح هي أم ال، وهى َيُة: واحدة املىن. وُمنـْ  مقدَّرة ; واجلمع املَنااي. واملُنـْ
_________ 

 ( قبله:1)
 وال تقولن لشئ سوف أفعله

 ( عجزه:2)
 :فتقادمت ابحلبس فالسوابن
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يها لقاحها من حياهلا. يقال: هي يف بني ضراب الفحل إايها وبني مخس عشرة ليلة، وهى االايم الىت يستربأ ف ما
َيِتها، وقد اْمُتيِنَ للفحل. قال ذو الرم ة يصف بيضًة: نَتوٍج ومل تـُْقَرْف مبا مُيَْتىن له * إذا نُِتَجْت ماتْت وَحيَّ  ُمنـْ

من غري أن يقارفها فحٌل. وِمىًن مقصوٌر: موضٌع مبكَّة، وهو مذكَّر ( يقول: هي حامل ابلفرخ 1َسليُلها )
رف. وقد اْمَتىَن القوُم، إذا أتْوا مىًن. عن يونس. وقال ابن األعرايب: أْمىن القوم. واألمِنيَُّة: واحدة األمايَن يص

عاىل: )ومنهم ُأِميُّوَن ال ( . تقول منه: مَتَنـَّْيُت الشئ، ومنيت غريى متنية. ومتنيت الكتاب: قرأته. قال ت2)
 ا شئ رويته أم شئ متنيته.يعلموَن الكتاَب إال  أماىن( . ويقال: هذ

_________ 
 ( قبله: وبيضاء ال تنحاش منا وأمها * إذا ما رأتنا زيل منا زويلها1)
 .( يف املختار: يقال يف مجعها أمان وأماىن ابلتخفيف والتشديد. كذا نقله عن االخفش يف )فتح( 2)
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ُتُه، إذا ابتليَته.  يـْ )*( وفالن يتمىن االحاديث، أي يفتعلها، وهو مقلوب من املنَْي، وهو الكذب. وَمنَـْوتُُه وَمنـَ
نََّك َمناَوَتَك، أي ألجز  ( : فإال يكن فيها هرار فإنىن * 1ينَّك جزاءك. واملُماانُة: املطاولة. وقال )ويقال: ألَُمنِ يـَ

( واملماانة: االنتظار، وأنشد أبو عمرو: علقتها قبل انضباح لوين * وجبت 2حلول خائف )بسل ميانيها إىل ا
ا نيتك غري مهموز، ملاعا بعيد البون * من أجلها بفتية مانوىن أي انتظروين حىت أدرك بغيىت. أبو زيد: يقال م

يث وتسكت عليها ابلتاء، وهى أي كافأتك. ومناة: اسم صنم كان هلذيل وخزاعة بني مكة واملدينة، واهلاء للتأن
 لغة. والنسبة إليها منوى. وعبد مناة بن أد بن طاخبة، وزيد مناة



_________ 
 ( غيالن بن حريث.1)
 ، زائدة، أي خائف سال. قاله اجلوهرى.( اهلرار: داء أيخذ االبل تسلح منه. والباء فبسل2)
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 األهل أتى التيم بن عبد مناءة * على الشنء فيما بيننا ابن متيمابن متيم بن مر ميد ويقصر. قال هوبر احلارثى: 
قال ابن السراج: املوماة أصله موموة على فعللة، وهو مضاعف  املَْوماُة: واحدة املَوامي، وهي املفاوز. ]موما[

 قلبت واوه ألفا لتحر كها وانفتاح ما قبلها.
ية، واجلمع َمَهواٌت. وقد َمَهْت مَتْهو َمًها يف بياضها. واملهاة املَها ابلفتح: مجع َمهاٍة، وهي البقرة الوحش ]مها[

لياء، واجلمع مهى، عن ابن السراج. ونظريه من الصحيح رطبة يضم امليم: ماء الفحل يف رحم الناقة، وهو من ا
يٍ  * إذا تـُْعطي ورطب، وعشرة وعشر. واملهاة ابلفتح أيضاً: الِبل ورة. قال األعشى: وتـَْبِسُم عن َمًها َشِبٍم َغرِ 

يقال منه: َمْهَو اللنُب ابلضم مَيْهو  املَُقبِ َل َيْسَتزيُد وجُيمع على َمَهياٍت وَمَهواٍت. واملَْهُو: اللنب الرقيق الكثري املاء،
ُتُه أان. وانقٌة ممْهاٌة: رقيقة اللنب. ونطفة مهوة: رقيقة.  َمهاَوًة، وأْمَهيـْ
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 دوٌد: عيٌب وأْوٌد يكون يف الِقْدِح. واملَْهُو: السيف الرقيق. قال صخر الغي:قال اخلليل: املَهاُء مم
( * ومهو: أبو حى من عبد القيس. وحفر البئر حىتَّ أْمهى: لغة يف أماَه على 1ربد )أبيُض مهو يف متنه 

هاُه على َحَجرِْه وقال أبو ( : راَشُه من ريش انِهضٍة * مث أمْ 2القلب. وأْمَهْيُت احلديدة، إذا أْحَدْدهَتا. وقال )
 ه وأمحيته.زيد: أْمَهْيُت احلديدة، أي سقيتها ماء. وأْمَهْيُت الفرس، إذا أجريت

 مية: اسم امرأة. ومى أيضا. ]ميا[
 فصل النون

ُتُه فانـَْتَأى، أي أبعدته فبُعد. وتَناَءوا، أي تب ]أنى[ ُتُه وأَنْيُت عنه أَنايً مبعىن، أي بعدت. وأأْنَيـْ اعدوا. أَنيـْ
َتَأى: املوضع البعيد. قال النابغة:  واملُنـْ

_________ 
 ( صدره:1)



 وصارم أخلصت خشيته
 ( امرؤ القيس.2)

(6/2499) 

 

َتأى عنَك واسُع والنُـْؤُي ) ( : َحفرية حول اخلباء لئال 1فإنك كالليل الذى هو ُمْدرِكي * وإن ِخلُت أن  املُنـْ
عوٍل، ونِِئيٌّ تتبع الكسرة الكسرة، وأآنء، مث يقدمون اهلمزة فيقولون آانٌء يدخله ماء املطر، واجلمع نَئيٌّ على فُ 

ْيُت نـُْؤايً. وأنشد اخلليل: إذا ما التَقينا ساَل من َعرَباتنا شآبيُب يُنأى على القلب مثل أآبٍر وآابٍر. تقول منه: أنَ 
كرت فاهتاج السقام املضمر * ميا سيُلها ابألصابِع وكذلك انتأيت نؤاي. واملنتأى مثله. قال ذو الرمة: ذ 

: وُموَقُد ِفتيٍة ونـَُؤى وشاقتك الرسوم الدثر آريها واملنتأى املدعثر * والنؤى بفتح اهلمزة: لغة يف الُنؤي. قال
رماٍد * وأشذاب اخليام قد بلينا تقول إذا أمرت منه: َن نـُْؤَيَك، أي أْصِلحُه. فإذا وقفت عليه قلت: نَْه، مثل َر 

 فإذا وقفت عليه قلت: رَْه.زَْيدًا 
_________ 

 السيل. ( يف القاموس: والنأى، والنؤى، والنؤى كهدى: احلفري حول اخلباء أو اخليمة، مينع1)
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)*( 
ُتُه أان، أي دفعته عن نفسي. ويف املثل: " الِصدق يُنيب عنك  ]نبا[ بَـيـْ نبا الشئ عىن ينبو، أي جتاىف وتباعد. وأنـْ

أي إن الصدَق يدفع عنك الغائلة يف احلرب دوَن التهديد. قال أبو عبيدة: هو ينىب غري مهموز.  ال الوعيد "
تـُْنيب الُعقاَب كما يلط اجملنب ويقال أصله اهلمز من  قال ساعدة ابن جؤية: صب اللهيف هلا الُسُبوَب بَطْغَيٍة *

مل يعمل يف الضريبة. ونَبا بصري عن  االنباء، أي إن الفعل خيرب عن حقيقتك ال القول. ونبا السيف، إذا
الشئ. ونبا بفالن منزله، إذا مل يوافقه. وكذلك ِفراُشه. والنابَِيُة: القوس اليت نـََبْت عن وترها، أي جَتاَفْت. 

َوُة والَنباَوُة: ما ارتفع من األرض. فإْن جعلت الَنيبَّ مأخوذًا منه، أي أنه ُشرِ َف على سائر اخللق فأصله  والنَـبـْ
غري اهلمز، وهو فعيل مبعىن مفعول، وتصغريه نىب، واجلمع أنبياء. وأما قول أوس بن حجر يرثى فضالة بن كلدة 

 روة الصاقباالسدي: على السيد الصعب لو أنه * يقوم على ذ
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هلا النيب، الواحد رواب يقال  أَلْصَبَح َرمْتاً ُدقاَق احَلصى * َمكاَن النيب من الكاثب فيقال: الكاثب جبل وحوله
يذهلل لتسهل له حىت يصري كالرمل  -وهو جبل  -انب مثل عاز وغزى. يقول: لو قام فضالة على الصاقب 

 ( .1الذى يف الكاثب )
 الَنوايتُّ: املال حون، واحدهم نُويتٌّ. ]نىت[
خلري خاص ًة. ونـَثـَْوُت اخلرب نـَْثوًا: الَنثا مقصوٌر مثل الثَناِء، إال أنه يف اخلري والشر مجيعاً، والثَناُء يف ا ]نثا[

 أظهرته. وتَناَثوا الشئ، أي تذاكروه.
جَنَْوُت من كذا جَناًء ممدود، وجناة مقصور. و " الصدق منجاة ". وأجنيت غريى وجنيته، وقرئ هبما قوله  ]جنا[
 )فاليوم ننجيك ببدنك( املعىن ننجيك تعاىل:

_________ 
ل يقوم مبعىن يقاوم. وقيل الكاثب: اسم قنة يف الصاقب ". قال ابن برى: ( زايدة يف املخطوطة: " وقي1)

 الصحيح يف النيب ههنا أنه اسم رمل معروف.
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( وقال بعضهم: ننجيك، أي نرفعك على جنوة من االرض 1)*( ال نفعل بل هنلكك، وأضمر قوله ال نفعل )
ضا جناًء ممدوٌد، أي أسرعت وسبقت. والناِجَيُة والَنجاُة: فنظهرك، النه قال: ببدنك ومل يقل بروحك. وجنوت أي

 السريعُة تـَْنجو مبن ركبها. والبعري انج. وقال:
( * وقول االعشى: تـَْقَطُع اأَلْمَعَز املَُكوِْكَب َوْخدًا * بَنواٍج سريعِة اإِليغاِل أي بقوائَم 2ها )انجية وانجيا أاب

ث: " إذا سافرمت يف اجلُدوبة فاْستَـْنجوا " وبنو انجية: قوم من العرب، سراٍع. واْستَـْنجى، أي أسرع. ويف احلدي
 والنسبة إليهم انجى، حتذف منها اهلاء والياء.

_________ 
 ( قال يف املختار: وهذا قول غريب مل أعرف أحدا من كبار أئمة التفسري أو اللغة قاله غريه، رمحه هللا.1)
 ( قبله:2)

 (6 -صحاح  - 315أي قلوص راكب تراها * )
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وجنوت فالان، إذا استنكهته. وقال: جَنَْوُت جُماِلدًا فوجدُت منه * كريِح الكلِب ماَت حديَث َعْهِد * وجَنُْو 
َث. وشرب دواًء فما َأجْناُه، أي ما أقامه. الَسُبِع: َجْعُرُه. والَنْجُو: ما خيرج من البطن. ويقال: َأجْنى، أي أحد

فسه ينجو، عن االصمعي. واستنجى، أي مسح موضع الَنْجِو أو َغَسله. واْستَـْنجى الوتر، أي مد وجنا الغائُط ن
( وأصله الذى يتخذ أواتر القسى 2( : فتبازت وتبازيت هلا * جلسة االعسر يستنجى الوتر )1القوس. وقال )

ُتُه، إذا سلخته. ملصارين من النجو. والنجا مقصوٌر، من قولك: جَنَْوُت جلَد النه خيرج ما يف ا البعري عنه وَأجْنَيـْ
وقال خياطب ضيفني طرقاه: فقلت اجنوا عنها جنا اجللد إنه * سريضيكما منها سنام وغاربه قال الفراء: أضاف 

 النجا إىل اجللد الن
_________ 

 ( عبد الرمحن بن حسان.1)
 سان: " فتبازيت هلا * جلسة اجلازر "( يف الل2)
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تضيف الشئ إىل نفسه إذا اختلف اللفظان كقوهلم: حق اليقني، ودار اآلخرة. واجلِْلُد جَناً: مقصوٌر )*( العرب 
. واْستَـْنجى الناس يف أيضاً والَنجا: عيدان اهلوَدج. وفالٌن يف أرٍض جَنا ٍة ُيْستَـْنجى من شجرها الِعِصيُّ والِقِسيُّ
: اْستـَْنجَ  ْيُت النخلَة، إذا التقطت ُرطَبها. قال: وجَنَْوُت ُغصون كلِ  وجه، إذا أصابوا الُرَطب. األصمعي 

ْيُت قضيباً من الشجرة، أي قطعتها. وَأجْنَْيُت غريي. أبو زيد: اْستَـْنَجْيُت الشجر: قطعته من أصوله. وَأجنَْ 
الَسحاب الشجرة، أي قطعت. والَنجاُة: الغصُن، واجلمع جَناً. ويقال: َأجنين ُغصناً، أي اقطعه يل. والَنْجُو: 

الذي َهراق ماءه، واجلمع جناء مثل حبر وحبار. وحكى ابن السكيت: َأجْنَِت السحابَُة، إذا ولَّت. والَنْجَوُة 
 (1تظن  أنَّه جَناُؤَك ال يعلوه السيل. وقال ) والَنجاُة: املكان املرتفع الذي

_________ 
 ( زهري.1)
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لشرِ  لو أنَّ امرًأ كان انِجيا ويقال جَنَّى فالٌن أرضه تـَْنِجَيًة، إذا َكَبسها خمافة أمل تراي النعمان كان بَنْجَوٍة * من ا
 ( :1مثل املطواء. وقال )الغرق. والُنَجواُء: التمطِ ي، 

( * ابن االعرايب: بيىن وبني فالن جَناَوٌة من األرض، أي سعة. والَنْجُو: السرُّ بني 2وهم أتخذ النجواء منه )
ُتُه أيضاً، إذاثنني. يقال  َتَجيـْ ُتُه. وانـَْتجى القوُم وتَناَجْوا، أي تسارُّوا. وانـْ ا جَنَْوتُُه جَنْوًا، إذا ساررته. وكذلك انَجيـْ

خصصته مبناجاتك. واالسم الَنْجوى. وقال: قبت أجنو هبا نفسا تكلِ فين * ما ال يـَُهمُّ به اجلَثَّاَمُة الَورَُع وقوله 
ا الِرضا فعلهم. تعاىل: )وإْذ هم جَنْوى( فج ا الَنْجوى ِفعلهم، كما تقول: قوٌم رضاً، وإمنَّ علهم هم الَنْجوى، وإمنَّ

 واجلمع االجنية. وقال والنجى على فعيل: الذى تساره ;
_________ 

 ( شبيب بن الربصاء.1)
 ( عجزه:2)

 يعل بصالب أو ابملالل:
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وم اضطراب االرشيه هناك أوصيين وال توصى بيه * قال * واضطرب الق )*( إىن إذا ما القوم كانوا أجني
اىل: )َخَلصوا جنَِيًّا( . وقال الفراء: وقد يكون االخفش: وقد يكون الَنِجيُّ مجاعًة مثل الَصديق. قال هللا تع

 الَنِجيُّ والَنْجوى امسا ومصدرا.
ت قصدك. وحَنَْوُت َبَصري إليه، أي ( : القصد، والطريق. يقال: حَنَْوُت حَنَْوَك، أي قصد1الَنْحُو ) ]حنا[

 ( :2صرفت. وأحْنَْيُت عنه بصري، أي َعَدلته. وقول الشاعر )
( * أي صريا هذا امليت يف انحية القرب. وأحْنى يف سريه، أي اعتمد على اجلانب 3وحارث ) حناه للحد زبرقان

  وامليَل يف كل  وجه.األيسر. واالْنِتحاء مثله، هذا هو األصل، مث صار االنْتحاُء االعتمادَ 
_________ 

 ( حنا من ابب عدا.1)
 ( طريف العبسى.2)
 ( عجزه:3)

 وىف االرض لالقوام بعدك غول:
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ُتُه عن موضعه تنحية، فتنحى.  وانتحيت لفالن، أي عرضت له. وأحْنَْيُت على َحْلقه السك ني، أي عرضت. وحَنَّيـْ
 ( :1وقال )

* والنحو: إعراب الكالم العريب، وحكى عن أعرايب أنه قال: " إنكم لتنظرون يف ( 2نحية القتب اجمللب )كت
حنو كثرية "، فشبهها بعتو، وهو قليل، والوجه يف مثل هذا الواو إذا جاءت يف مجع الياء، كقوهلم يف مجع ثدى 

أحناء، عن كسر: زق للسمن، واجلمع وعصا وحقو: ثدى وعصى وحقى. وبنو حنو: قوم من العرب. والنحى ابل
أىب عبيدة. وىف املثل: " أشغل من ذات النحيني "، وهى امرأة من تيم هللا بن ثعلبة كانت تبيع السمن يف 

اجلاهلية، فأاتها خوات ابن جبري االنصاري فساومها فحلت حنيا مملوءا فقال: أمسكيه حىت أنظر إىل غريه، مث 
  قضى ما أراد وهرب، فقال يف ذلكما شغل يديها ساورها حىتحل آخر وقال هلا: أمسكيه، فل

_________ 
 ( النابغة اجلعدى.1)
 ( صدره:2)

 أمر وحنى عن زوره:
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)*( وذات عيال واثقني بعقلها * خلجت هلا جار استها خلجات وشدت يديها إذ أردت خالطها * بنحيني 
ري بتات فشدت على النحيني كفا بغ من مسن ذوى عجرات فكانت هلا الويالت من ترك مسنها * ورجعتها صفرا

( * على مسنها والفتك من فعاليت مث أسلم خوات وشهد بدرا فقال له رسول هللا صلى عليه وسلم: 1شحيحة )
" اي خوات كيف كان شرادك( وتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: اي رسول هللا، قد رزق هللا خريا، 

( : أانس ربة النحيني منهم * فعدوها إذا عد 2هجا رجل بىن تيم هللا فقال ). و وأعوذ ابهلل من احلور بعد الكور
 (3الصميم )

_________ 
 ( قال ابن برى: الصواب " كفى شحيحة " تثنية كف.1)
 ( العديل بن الفرخ.2)
 ( قبله: تزحزح اي ابن تيم هللا عنا * فما بكر أبوك وال متيم =3)
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قوم البُـَعداء الذين ليسوا أبقارَب. واملَْنحاُة: طريق السانيِة. والناحَيُة: واحدة الَنواحي. االموى: أهل املنحاة: ال
ا يريد نواحي السيوف. وقال 1وقول الشاعر ) ( : لقد صرَبْت حنيفُة صرَب قوٍم * كراٍم حتت أظالل النواحي فإمنَّ

 : اجلبالن يـََتناَوحاِن، إذا كاان متقابلني.راايت املتقابالت. ويقالالكسائي: أراد الَنواِئَح فقلب، يعىن ال
 الَنْخَوُة: الِكرْبُ والعظمة. يقال: انـَْتخى فالٌن علينا، أي افتخر وتعظم. ]خنا[
 الِنداُء: الصوت، وقد يضم مثل الُدعاُء والُرغاُء. وانداُه ُمناداًة ونداء، أي صاح به. ]ندا[

_________ 
 يس هلا جنومبدر وجنم * وتيم هللا ل = لكل قبيلة

 ( عىت بن مالك.1)
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)*( وتنادوا، أي اندى بعُضهم بعضاً. وتَناَدْوا، أي جتالسوا يف النادى. قال املرقش: والَعْدَو بني اجملِلَسنْيِ إذا * 
  الَعِشيُّ وتَنادى الَعم  وانداه: جالسه يف النادى. وقال:آدَ 

َتدى. أاندى به آل الوليد وجعفرا * والندى على فعي ل: جملس القوم ومتحدمث، وكذلك الَنْدَوُة والنادي واملُنـْ
م كانو  ، ألهنَّ . ومنه مسِ يت دار الَنْدَوِة مبكة، اليت بناها قصي  ا يـَْندوَن فيها، أي فإْن تفرَّق القوم فليس بَنِديٍ 

ا هم أهل ا ْلَيدُْع انِديَُه( أي عشريته، وإمنَّ لنادي، والنادي مكانُه وجملسه، جيتمعون للمشاورة. وقوله تعاىل: )فـَ
َتَدْيُت مثله. وَنَدْوُت القوَم: 1فسمَّاه به، كما يقال: تقوَّض اجمللس ) ( . وَنَدْوُت، أي حضرت الَنِديَّ. وانـْ

. قال بشر: وما يـَْندوُهُم النادي ولكْن * بكلِ  حَمَلٍَّة منهم ِفئاُم أي ما يسعهم اجمللس من مجعتهم يف الَنِدي ِ 
 وَنَدْوُت أيضا من اجلود. كثرهتم.

_________ 
 ( يف املختار: " ويراد به تقوض أهله ".1)
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، إذا كان سخيا، عن ابن السكيت. وندت  ويقال: سن للناس الَندى فَنَدْوا ويقال أيضاً: فالٌن َنِديُّ الكفِ 
َهِل والَعَلِل، تـَْند ْنِديًَة. و َنْدوًا، فهي اندِ االبل، إذا رعت فيما بني النـَ يـُْتها تـَ يٌَة. وتـََندَّْت مثله. وَأْنَديـُْتها أان وَندَّ

واملوضع ُمَندَّى. وقال علقمة بن َعَبدة: ُترادى على ِدْمِن احلياِض فإْن تـََعْف * فإنَّ املَُندَّى رحلٌة فرُكوُب قال 
ا، ومسرح هبمنا، رماحنا، وخمرج نسائناالصمعي: واختصم حيان من العرب يف موضع فقال أحدمها: مركز 

ومندى خيلنا. ويقال: هذه الناقة تـَْندو إىل نوٍق كراٍم، أي تَنزع يف النسب. والُنْدَوُة ابلضم: موضع ُشرب 
 ( :1االبل. وقال )

 ( *2قريبة ندوته من حممضه )
_________ 

 ( مهيان بن قحافة.1)
 ( قبله:2)

 وقربوا كل مجايل عضه * وبعده:
 سرته من مغرضه: بعيدة
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)*( يقول: موضع شربه قريب ال يتعب يف طلب املاء. واملندايت: املخزايت. يقال: ما نديت بشئ تكرهه. 
 قال النابغة:

مثل املَدى. والَندى أيضاً: بـُْعُد ذهاب الصوت. يقال:  ( * والندى: الغاية،1ما إن نديت بشئ أنت تكرهه )
( : فقلت ادعى وأدع فإن أندى * 2صوت. وأنشد االصمعي )فالٌن أَْندى صواتً من فالن، إذا كان بعيد ال

( والندى: اجلود. ورجل َنٍد، أي جواد. وفالن أَْندى من فالن، إذا كان أكثر خريًا 3لصوت أن ينادى داعيان )
 ن يـَتَـَندَّى على أصحابه، أي يتسخَّى. وال تقل يندى على أصحابه.منه. وفال

_________ 
 ( عجزه:1)

 سوطي إىل يدىإذن فال رفعت 
 ( الشعر لداثر بن شيبان النمري.2)
 ( قبله: تقول خليليت ملا اشتكينا * سيدركنا بنو القرم اهلجان3)
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( : كثـَْوِر الَعداِب الَفْرِد َيضربه النَدى * تـََعل ى الَندى يف َمْتِنه 1والندى: الشحم. والندى: املطر والبلل. وقال )
( : يف ليلٍة 2: الشحم. ومجع الندى أْنداٌء، وقد مجع على أَْنِديٍَة. وقال )املطر، والثاىن وحتدَّرا فالندى االول:

من مُجادى ذاِت أْنِديٍَة * ال يـُْبِصُر الكلُب من ظلمائها الطنبا وهو شاذ، النه مجع ما كان ممدودا مثل كساء 
ِديٌَّة. وشجٌر َنْدايُن. ني، وال تقل نَ وأكسية. وندى االرض: نداوهتا وبللها. وأرض ندية على فعلة بكسر الع

 والَندى: الكال. قال بشر:
( * ويقال: النَدى: َندى النهار. والَسدى: َندى الليل. ُيضرابن مثاًل للجود 3تسف الند َمْلُبونًَة وُتَضمَُّر )

 ضا تندية.ويسمَّى هبما. وَنِدَي الشئ، إذا ابتل، فهو ند مثال تعب فهو تعب. وأنديته أان، ونديته أي
_________ 

 ( عمرو بن أمحر.1)
 ( مرة بن حمكان.2)
 ( قبله:3)

 وتسعة آالف حبر بالده:
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)*( 
 ( . وىف املثل:1َنزا يـَْنزو نـَْزوًا ونـََزواانً ) ]نزا[

ع. السبا نزو الفرار استجهل الفرارا * وَنزا الذكر على األنثى ِنزاًء ابلكسر، يقال ذلك يف احلافر والِظلف و 
وأْنزاُه غريه، وَنزاُه تـَْنزِيًَة. ويقال: وقع يف الشاة نُزاٌء ابلضم، وهو داٌء أيخذها فتَـْنزو منه حىتَّ متوت. وقليب يـَْنزو 

 ( : كأنَّ ُفؤاَدُه ُكَرٌة تـَنَـزَّى * ِحذاَر الَبنْيِ لو نـََفعَ 2إىل كذا، أي يُنازِع إليه. والتَـنَـزِ ي: التوثُّب والتسر ع. وقال )
 ( والنازِيَُة: قصعة قريبة القعر.3ذاُر )احلِ 

_________ 
 ( وزاد يف القاموس. ونزاء ابلضم، ونزوا: وثب، كنزى.1)
 ( بشار، وقيل نصيب.2)
( قبله: أقول وليليت تزداد طوال * أما لليل بعدهم هنار جفت عيىن عن التغميض حىت * كأن جفوهنا عنها 3)

 قصار
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ة، ابلكسر والضم، والنساء والنسوان: مجع امرأٍة من غري لفظها ; كما يقال خلفة النسوة والنسو  ]نسا[
صغري ِنْسَوٍة: ُنَسيٌَّة، ويقال ُنَسيَّاٌت، وهو تصغري اجلمع. والنسيان بكسر النون: وخماض، وذاك وأولئك. وت

سياانً وال تقل َنَسياانً خالف الذكر واحلفظ. ورجل نسيان بفتح النون: كثري النسيان للشئ. وقد نسيت الشئ نِ 
ا هو تثنية َنسا الِعْرِق. وأْنسانيِه هللا وَنسَّانيه تـَْنِسيًة مبعىًن. وتَناساُه: أرى من نفسه أنه  ابلتحريك، ألن  الَنَسياِن إمنَّ

نسيه. وقول امرئ القيس: ومثلك بيضاء العوارض طفلة * لعوب تناساىن إذا قمت سرابىل أي تنسيىن، عن أىب 
( وأجاز والنسيان: الرتك. قال هللا تعاىل: )َنسوا هللا فـََنِسَيهم( ، وقال تعاىل: )وال تـَْنَسوا الفضل بينكم عبيدة.

بعضهم اهلمز فيه. قال املربد: كل واو مضمومة لك أن هتمزها، إال واحدة فإهنم اختلفوا فيها، وهى قوله 
 تعاىل:
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واو اجلمع. وأجاز بعضهم اجلمع وهو قليل، واالختيار ترك اهلمز،  )وال تنسوا الفضل بينكم( وما أشبهها من
الياء وأسقطت الجتماع الساكنني، فلما احتيج إىل حتريك الواو ردت فيها ضمة الياء.  وأصله تنسيوا فسكنت

، االصمعي: النسا ابلفتح مقصور: عرق خيرج من الورك فيستبطن الفخذين مث ميرُّ ابلعرقوب حىتَّ يبلغ احلافر
إذا هزلت الدابَّة فإذا مسنت الدابَّة انفلقت فخذاها بلحمتني عظيمتني وجرى النسا بينهما واستبان، و 

اضطربت الفخذان وماجت الَربَلتان وخفى النسا. وإمنا يقال منشق النسا، يراد موضع النسا. قال أبو ذؤيب: 
يرضع وإذا قالوا: إنه لشديد النسا فإمنا يراد به النسا نفسه.  ُمتَـَفلِ ٌق أَْنساُؤها عن قاِنٍئ * كالُقْرِط صاٍو ُغرْبُُه ال

عرق النسا. قال: وقال االصمعي: هو النسا، وال تقل: هو عرق النسا، كما ال يقال قال ابن السكيت: هو 
عرق االكحل وال عرق االجبل، وإمنا هو االكحل واالجبل. وقال أبو زيد يف تثنيته: نسوان ونسيان. واجلمع 

 .أنساء
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ُتُه فهو َمْنِسيٌّ، إذا أصبَت َنساُه. والَنْسُي  ويقال: نسى الرجل فهو َنٍس على َفِعٍل، إذا اشتكى َنساُه. وَنَسيـْ
ا، مثل وتر ووتر. وقرئ قوله تعاىل: )وكنت نسيا منسيا( ابلفتح أيضا. والِنْسُي: ما تلقيه املرأة من خرق اعتالهل

 قال دكني الفقيمى:
( * والِنْسُي أيضاً: ما ُنِسَي وما سقط يف منازل املرحتلني من رذال أمتعتهم. 1لقى ابجلهاد البسبس )كالنسى م

( 2ُه * على ُأمِ َها وإن ختاطبك تبلت )يقولون: تتبعوا أنساءكم. قال الشنفرى: كأن هلا يف األرض ِنْسياً تـَُقصُّ 
ِة من َهَرٍم * فقد تباَعَد عنك الَلْهُو والَغَزُل وأصله اهلمز، واملنساة: العصا. قال الشاعر: إذ َدبـَْبَت على امِلْنسا

 وقد ذكرانه فيه.
_________ 

 ( اجلهاد، كسحاب: االرض الصلبة. وقبله:1)
 ابلدار وحى كاللقى املطرس

 برى: بلت ابلفتح، إذا قطع. وبلت ابلكسر، إذا سكن. ( قال ابن2)
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)*( 
ْمُت. قال اهلذيل  1لريح الطيِ بة. يقال: َنِشيُت منه رحياً ِنْشَوًة )الَنشا مقصوٌر: نسيم ا ]نشا[ ( ابلكسر، أي مشَِ

 ِهْم * وخشيُت َوْقَع ُمَهنٍَّد ِقْرضاِب واستنشيت مثله. قال ذو الرمة:( : وَنشيُت ريَح املوِت من تِْلقائِ 2)
َت ونظرَت م3واستنشى الغرب ) ن أين جاء. يقال: من أين َنشيَت هذا ( * ويقال أيضا: نشيت اخلرب، إذا ختربَّ

ا هو من َنش يُت غري مهموز. ورجٌل اخلرب، أي من أين علمته. قال يعقوب: الذئب َيْستَـْنِشُئ الريَح ابهلمز، وإمنَّ
 َنْشياُن لألخبار بنيِ  الِنْشْوِة ابلكسر، وإمنا قالوه ابلياء للفرق بينه وبني

_________ 
 ( النشوة مثلثة النون.1)
 أن البيت لتميم بن أسد اخلزاعى. 1228يروى لقيس بن جعدة اخلزاعى. وىف التكملة  (2)
 من مثائلها واستنشى الغرب( البيت أبكمله: وأدرك املتبقى من مثيلته * و 3)

(6/2509) 

 



.  (1النشوان. وأصل الياء يف نشيت واو قلبت ايء للكسرة. ورجٌل َنْشواُن، أي سكراُن، بنيِ  النشوة ابلفتح )
( : وقالوا قد جننت فقلت 2مسع فيه نشوة ابلكسر. وقد انتشى، أي سكر. وقول الشاعر )وزعم يونس أنه 

كال * ورىب ما جننت وال انتشيت يريد: وال بكيت من سكر. والنشا، هو النشاستج، فارسي معرب، حذف 
 ( .3شطره حتفيفا، كما قالوا للمنازل منا )

بضت على انصيته. قالت عائشة رضى هللا عنها: " ما لكم ي. وَنَصْوتُُه: قالناِصَيُة: واحدة النواص ]نصا[
 تنصون ميتكم " أي متدون انصيته. كأهنا كرهت تسريح رأس امليت.

_________ 
 ( النشوة أيضا مثلثة.1)
 ( سنان بن الفحل.2)
 ( يف مثل قول لبيد: درس املنا مبتالع فأابن * فتقادمت ابحلبس فالسوابن3)
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ة احلصان املشهر ( : لقد آذنت أهل اليمامة طيئ * حبرب كناصا1)*( والناصاة: الناصية بلغة طيئ. وقال )
( : وَمْشَهٍد قد َكَفْيُت الغائبني به * يف جممٍع من َنواصي الناِس َمْشهوِد 2ونواصى الناس: أْشرافـُُهْم. وقالت )

( : جترد من 3وغريها، وهى البقية. وأنشد أبو عمرو للمرار ) والَنِصيَِّة من القوم: اخلياُر، وكذلك من اإلبل
( : ثالثة آالف وحنن نصية * ثالث مئني إن كثران 4لبقر الرعيل وقال آخر )نصيتها نواج * كما ينجو من ا

تُـُهْم، إذا تزوَّجت يف الذِ  روة منهم وأربع وانتصيت الشئ: اخرتته. وهذه َنِصيَّيت. وَتَذرَّْيُت بين فالٍن وتـََنصَّيـْ
 والناِصَيِة. وتـََنصَِّت املرأُة: رجلت شعرها.

_________ 
 طائى.( حريث بن عتاب ال1)
 ( أم قبيس الضبية.2)
 ( الفقعسى.3)
 ( كعب بن مالك.4)
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.  وانتصى الشعر، أي طال. والنصى: نبت مادام رطباً، فإذا ابيضَّ فهو الطريَفُة، وإذا َضُخَم ويبس فهو احلَِليُّ
اف الكوادن أسحما وأَْنَصِت األرُض، أي كثر َنِصيُّها. ( جبنىب بوانة * نصيا كأعر 1وقال: لقد لقيت شول )

 وهذه فالٌة تُناصي فالًة، أي تتصل هبا. واملناصاة أيضا: االخذ ابلنواصى.
ْنضاٌة. وأْنضى فالٌن بعريَه، الِنْضُو ابلكسر: البعري املهزول. والناقة ِنْضَوٌة، وقد أْنَضْتها األسفاُر فهي مُ  ]نضا[

ضَّاُه أيضاً. وقال: لَو اْصَبَح يف مُيْىن َيَديَّ زِماُمها * ويف َكِفيَّ األخرى وبيٌل حُتاِذرُْه جلاءْت على أي َهَزَلُه. وتـَنَ 
َلها ال تعاسره ويروى: " تنصيت "، أي أخذت بناصيتها . يعىن َمْشِي اليت قد تـُُنضِ َيْت * وَذلَّْت وَأْعَطْت َحبـْ

 جل، أي أعطيته بعريا مهزوال.بذلك امرأة استصعبت على بعلها. وأنضيت الر 
_________ 

 ( يف اللسان: " خيل ". وكذلك يف املخطوطات.1)
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)*( ونضا الفرس اخليل نضيا: سبقها وتقدمها ; كذلك إذا أخرج ُجْردانَُه. وَنضا السهُم: مضى. وَنضا ثوبَه، 
امر القيس: فجئت وقد َنَضْت لنوٍم ثِياهَبا * َلدى الِسرْتِ إالَّ ِلبسَة املُتَـَفضِ ِل وجيوز عندي أي َخَلعه. قال 

 ( : قطعتها. قال أتبَّط شرًّا:1تشديده للتكثري. وَنضا سيفه وانـَْتضاُه، أي سلَّه. وَنَضْوُت البالَد )
َنَصَل وذهَب لونُُه. وِنْضُو السهِم: ِقْدُحُه، وهو ما  ( * وَنضا ِخضابُُه:2وأَْنضو الَفال ابلشاِحِب املَُتَشْلِشِل )

جاوز الريش إىل النصل. وَأْنضاُء اللجاِم: حدائده بال سيوٍر. والَنِضيُّ على َفعيٍل: الِقْدُح أوَّل ما يكون قبل أن 
: نصُل السهم ;  يقال َنِضيٌّ ُمَقْلَقٌل. قال يـُْعَمَل. وَنِضيُّ السهِم: ما بني الريش والَنْصل. وقال أبو عمرو: الَنِضيُّ

 لبيد يصف احلمار وأتنه
_________ 

 ( أنضو نضوا ونضوا.1)
 ( صدره:2)

 ولكنىن أروى من اخلمر هاميت:
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( والَنِضيُّ أيضاً: ما بني الرأس والكاهل من العنق. وقال: 1وألزمها النجاد وشايعته * هواديها كأَْنِضَيِة املَغايل )
ُتُه: سيوفاً يف َصراِئِمِهْم * وطُيَشبَّهوَن  َتَضيـْ وِل أَْنِضَيِة األعناِق والِلَمِم والِنْضُو: الثوُب اخلََلُق. وأْنَضْيُت الثوَب وانـْ

 أخلقته وأبليته.
تَناطَْيُت الرجال: مترَّست هبم. يقال: ال تُناِط الرجاَل، أي ال مترَّْس هبم. والَنْطُو: البعُد. يقال: أرٌض  ]نطا[

، أي بعَنِطيَّ   ( :2يد. وقال )ٌة. ومكاٌن َنِطيُّ
 ( * أي طريقها بعيد. واالنطاء: االعطاء بلغة أهل اليمن.3وبلدة نياطها نطى )

_________ 
 ( قال ابن برى: صوابه " املغاىل " مجع مغالة للسهم.1)
 ( العجاج.2)
 ( بعده:3)

 قئ تناصيها بالد يف:
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( حتدى * كاليهودي من نطاة الرقال أراد: 2( : حزيت ىل حبزم فندة )1وقال ) )*( والنطاة اسم أطم خبيرب.
 . ونطاة: قصبة خيرب.كنخل اليهودي الرقال

النَـْعُي: خرب املوت. يقال: نعاه له نعيا ونعياان ابلضم. وكذلك النعى على فعيل، يقال: جاء نعى فالن.  ]نعا[
 املوت. قال األصمعي : كانت العرب إذا مات منها ميِ ٌت له قدٌر والَنِعيُّ أيضاً: الناعي، وهو الذي أييت خبرب

َعْه وأظهر خرب وفاته. وهى مبنية على  ركب راكٌب فرساً وجعل يسري يف الناس ويقول: نـََعاٍء فالانً! أي انـْ
نعاة الكسر، مثل دراك ونزال، مبعىن أدرك وانزل. وىف احلديث: " اي نعاء العرب ": أي انعهم. واملنعى وامل

ناعى بنو فالن، إذا نعوا أيضاً: خرب املوت. يقال: ما كان َمْنعى فالٍن َمْنعاًة واحدًة ولكنَّه كان َمناِعَي. وتَ 
 قتالهم ليحرض بعضهم بعضا.

_________ 
 ( كثري.1)
 ( يف اللسان: " حبزم فيدة ".2)
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: هو ِمْن ِسنـَّتَـُهْم فكلٌّ انعي ق( : خيالن من قومي ومن أعدائهم * َخَفضوا أَ 1وقول الشاعر ) ال األصمعي 
َم، مثل اْستناَع. يقال:  نـََعْيُت. وفالٌن يـَْنعى على فالن ذنوبَه، أي يظهرِها وَيْشَهُرها. واْستَـْنعى، أي تقدَّ

، أي تتابع به الش َعى بفالن الشرُّ : اْستَـنـْ َعْيُت الغنم، إذا تقدَّمتها ودعوهَتا لتتبعك. األصمعي  . واْستَـْنعى به اْستَـنـْ ر 
خلمر، أي متادى به. واْستَـْنعى ِذْكُر فالن: شاع. واالْسِتْنعاُء: ِشبه الِنفاِر. يقال: اْستَـْنعى اإلبُل والقوُم، حبُّ ا

( : خريع النعو 2إذا تفرقوا من شئ وانتشروا. والنعو: شقُّ امِلْشَفِر، وهو للبعري مبنزلة التفرة لالنسان. وقال )
 (3ن )* كأخالق الغريفة ذى غضو  مضطرب النواحى
_________ 

 ( االجدع اهلمداين.1)
 ( الطرماح.2)
( الرواية " ذا غضون ". والنصب يف عني خريع وابء مضطرب، مردودا على ما قبله. وهو كما يف التكملة 3)

 : متر على الوراك إذا املطااي * تقايست النجاد من الوجني1229ص 

(6/2513) 

 

)*( 
لسكيت: يقال: سكَت فالٌن فما نَغى حبرف، أي ما نـََبَس. ومسعت نَغَيًة من كذا وكذا، أي شيئاً ابن ا ]نغى[

( * رفعُت من َأْطماِر ُمْسَتِعدِ  وقلُت للعيِس اْغَتدي 1 كالُشْهِد )من خرب. وأنشد أليب خُنَيلة: ملَّا مِسعُت نـَْغَيةً 
ى مثله. ومسعت منه نـَْغَيًة، وهو الكالم احلَسُن. قال أبو عمر وِجدِ ي * الفراء: النَـْغَيُة مثل النـَْغمة. واالصمع

: النَـْغَيُة أوَّل ما يبلغك من اخلرب قبل أن تستثبته. وهذا اجلبل يُنا غي السماء، أي يُدانيها لطوله. اجلرِميُّ
 واملُناغاُة: املغازلُة. واملرأة تُناغي الصيبَّ، أي تكلِ مه مبا يعجبه ويسره.

ُتُه فانـَْتفى ونَفى هو أيضاً، يتعدَّى وال يتعدى. قال القطامى نَفاُه: ]نفا[  طرده، تقول: نـََفيـْ
_________ 

 سان:( يف اللسان: " ملا أتتىن نغية ". وبعده يف الل1)
 كالعسل املمزوج بعد الرقد:
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يان. والنفو ابلكسر والِنْفَيُة ( * أي منتفيا. وتقول: هذا يناىف ذاك، ومها يتناف1* فأصبح جاراكم قتيال وانفيا )
َتُه من الشئ لرداءته. ونفى املطر، على فعيل: ما تـَْنفيِه وترشه، أيضاً: ك لُّ ما نـََفْيَت. والُنفايَُة ابلضم: ما نـََفيـْ

( 3( * مواقع الطري على الصفى )2وكذلك ما تطاير من الِرشاء على ظهر املائح. وقال: كأن متنيه من النفى )
َفياُن مثله، ويشبَّه به ما يتطرَّف من معظم ريح: ما تـَْنفي يف أصول الشجر من الرتاب ونَفيُّ ال وحنوه. والنـَ

 (4اجليش. وقال )
_________ 

 ( عجزه:1)
 أصم فزادوا يف مسامعه وقرا

 ( النفى والنثى مبعىن.2)
ن متىن " قال: وهو ( الصفى ابلكسر والضم. وبعده. * من طول إشراىف على الطوى * وىف اجلمهرة: " كأ3)

 طول.. اخل. الصحيح، لقوله بعده من
 ( العامرية.4)
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)*( وحرٍب َيضجُّ القوُم من نـََفياهِنا * َضجيَج اجِلماِل اجلِلَِّة الَدِبراِت ويقال: أاتين نَِفيَُّكْم، أي وعيدكم الذي 
 توعدونين.

كأنه بىن على ضده وهو النفاية، الن فعالة أييت كثريا وكذلك النقاية ابلضم فيهما،   نقاوة الشئ: خياره، ]نقا[
( ابلفتح، فهو نَِقيٌّ أي نظيٌف. والَنقاُء 1فيما يسقط من فضلة الشئ. يقال: نقى الشئ ابلكسر يـَْنقى نَقاَوًة )

يُرمى من  أيضا. والنقاة مثل القناة: ماممدوٌد: النظافُة. والَنقا مقصوٌر: الكثيب من الرمل، تثنيته نقوان ونقيان 
 الطعام إذا نقى، حكاه االموى. وقال بعضهم: نقاة كل

_________ 
( نقى كرضى نقاوة، ونقاء، ونقاءة، ونقاوة , ونقاية فهو نقى، ومجعه نقاء، ونقواء اندرة، وأنقاء. وأنقاه، 1)

خياره. ومجع النقاوة ني، ونقايته ونقاوته بضمهما: وتنقاه، وانتقاه: اختاره. ونقوة الشئ ونقاوته، ونقاته بفتحت
 نقى ونقاء. ومجع النقاية نقااي، ونقاء. ونقاة الطعام ونقايته ويضمان: رديئة وما ألقى منه. قاموس.
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 ريُُّ. والِنقوُ شئ: رديئة ما خال التمر، فإنَّ نَقاَتُه خيارُُه. والتَـْنِقَيُة: التنظيُف. واالنِتقاُء: االختياُر. والتَـنـَقِ ي: الَتخَ 
ابلكسر يف قول الفراء: كلُّ عظٍم ذي مخٍ  ; واجلمع أَْنقاٌء. والِنْقُي: مخ  العظم، وشحُم العني من الِسَمِن. 

تَـَقْيُت العظم مثله. وَأنـَْقِت اإلبل، أي مسنْت وصار فيها نِْقٌي ;  ُتُه، إذا استخرجت نِْقَيُه. وانـْ ونـََقْوُت العظم ونـََقيـْ
فة اخليل. ال يشتكني عمال ما أنقني * ما دام مخ يف سالمى أو عني يقال: قال الراجز يف صوكذلك غريها. 

 هذه انقة منقية، وهذه ال تـُْنقي. والُنقاوى: ضرٌب من احلمض.
 نكيت يف العدو نكاية، إذا قتلَت فيهم وَجرحت. قال أبو النجم: ]نكى[

 ( *1نـَْنكي الِعدا وُنْكرُِم االضيافا )
_________ 

 ( قبله:1)
 عنا وادىي لصافا:حنن من

(6/2515) 

 

)*( 
ا قالوا يـَْنمو مُنُوًّا، وأمناه هللا. قال الكسائي: ومل أمسعه ابلواو إال من أخوين  ]منا[ مَنا املاُل وغريه يـَْنمي مَناًء، ورمبَّ

يث: " من بىن سليم، مث سألت عنه بىن سليم فلم يعرفوه ابلواو. وحكى أبو عبيدة: مَنا يـَْنمو ويـَْنمي. ويف احلد
 اخللق، ألنَّه يـَْنمي. ومَنَْوُت إليه احلديَث فأان َأمْنوُه وَأمْنيِه، وكذلك هو يـَْنمو إىل ال متث لوا بناِمَيِة هللا "، يعين

 احلسب ويـَْنمي. ومنيت الشئ على الشئ: رفعته. ومنه قول النابغة:
 ( *1وامن القتود على عريانة أجد )

_________ 
 ( صدره:1)

ف عنه. وامن القتود، قال أبو بكر: قال أبو جعفر: إذ ال ارجتاع له * فعد عما ترى، أي انصر فعد عما ترى 
كان بعض النحويني يقول: منا املال، ومناه هللا، وحيتج هبذا البيت أنه قال وامن القتود أبلف موصولة غري 



ها قتد. والعريانة: الناقة مقطوعة. والصحيح أمن، أراد عل القتود، أي ارفعها. والقتود: خشب الرحل، واحد
 ري يف صالبتها. واالجد املوثقة اخللق.الشبيهة ابلع
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ياً، إذا أسندَته ورفعَته وكذلك مَنَْيُت الرجل إىل أبيه مَنْياً: نسبته إليه. وانـَْتمى وتقول: مَنَْيُت احلديث إىل فالن منَْ 
: مَنَْيُت احلديث خمفَّفاً  مَنْياً، إذا بلَّغته على وجه اإلصالح واخلري، وأصله الرفع.  هو: انتسب. قال األصمعي 

فساد. ومنَّْيُت النار تـَْنِمَيًة، إذا ألقيَت عليها حطباً ومنَّْيُت احلديث تـَْنِمَيًة، إذا بلَّغته على وجه النميمة واإل
ُتُه، إذا غاَب عنك مثَّ وذكَّيتها به. ومَنى اخِلضاُب والسعُر: ارتفع وغال، فهو يـَْنمي. وتقول: َرميت ال صيَد فَأمْنَيـْ

التغليب: وقافيٍة كأنَّ الُسمَّ فيها * مات. ويف احلديث: " ُكْل ما َأْصَمْيَت ودَْع ما َأمْنَْيَت ". والنامي: الناجي. قال 
 وليَس َسِليمها أبدًا بِنامي صرفُت هبا لساَن القوِم عنكم * فخرَّْت للسنابك واحلوامي وقول االعشى:

 ( *1يتنمى هلا يف القيظ يهبطها ) ال
_________ 

 ( عجزه:1)
 إال الذين هلم فيما أتوا مهل:
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 )*( قال أبو سعيد: ال يعتمد عليها.
( وَنواًة، أي عزمت. وانتويت مثله. وقال: صرمت أميمة خلىت وصاليت * ونوت وملا 1نـََوْيُت نِي ًة ) ]نوى[

ما نويت يف مودهتا. ويروى: " ومل تنتوى بنواتى "، أي مل تقض حاجىت. يقال: تنتوى كنواتى يقول: مل تنو يف ك
َبك يف سفرك وحِفظك. قال الشاعر: اي نواه بنواته، أي رده حباجته وقضاها له. وتقول: نواك هللا، أي صحِ 
ُه تـَْنِويًَة، أي وكلته إىل نيَّته. ونويك: ( ونـَوَّيـْتُ 2عْمرو أْحِسْن نواَك هللاُ ابلَرَشِد * واقرأ سالماً على الَذلفاِء ابلَثَمِد )

وى: الوجه الذي يـَْنويِه املسافر من صاحُبك الذي نِيـَُّتُه نِيـَُّتَك. ويل يف بين فالٍن نِيٌَّة، أي حاجة. والِنيَُّة أيضاً والنَ 
 قرب أو بعد ; وهى مؤنثة ال غري.

_________ 
 ( أنوى نية، ونية ابلتخفيف.1)



 ( يف اللسان:2)
 قرا السالم على االنقاء والثمد:وا
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وأما النوى الذى هو مجع نواة التمر فهو يذكر ويؤنث. وانتوى القوم منزاًل مبوضع كذا وكذا. واستقرْت َنواُهم، 
داه، وأصله اهلمز النه من النوء وهو أي أقاموا. والَنواُة: مخسة دراهم، كما يقال للعشرين نش. وانواه، أي عا

ُتُه، إذا رميَت به. ومجع َنوى التمِر أنواء ) النهوض. ( ، عن ابن كيسان. 1وأكلت التمر فنَـَوْيُت الَنوى وأنـ َويـْ
، إذا ونوت الناقة، أي مسنت، تـَْنوي ِنوايًَة ونـَيًّا فهي انِويٌَة. ومجل انو ومجال نواء، مثل جائع وجياع. وإبل نـََوِويَّةٌ 

 ه نوى. قال أبو ذؤيب:كانت أتكل الَنوى. والىن: الشحم، وأصل
 ( * ونيان: موضع. قال الكميت2ابلىن فهو تثوخ فيه االصبع )

_________ 
 ( وزاد يف القاموس: ونوى ونوى.1)
 ( البيت بتمامه: قصر الصبوح هلا فشرج حلمها * ابلىن فهى تثوخ فيها االصبع2)
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 والطرد)*( من وحش نيان أو من وحش ذى بقر أفىن حالئله االشالء 
. وتَناَهْوا عن املنكر، أي هنى بعضهم  ]هنى[ ُتُه عن كذا فانـَْتهى عنه وتَناهى، أي َكفَّ النْهُي: خالف األمر. وهَنَيـْ

 بعضا. وقول الفرزدق:
فنهاك عنها منكر ونكري * إمنا شدده للمبالغة. ويقال: إنه ألموٌر ابملعروف هَنُوٌّ عن املنكر، على فعول. وفالن 

والنُـْهَيُة ابلضم: واحدة الُنهى، وهي الُعقول، ألهنا تـَْنهى عن القبيح. والِنْهُي ابلكسر: ، أي هَنٌْي. ماله انهية
 الغديُر يف لغة أهل جند، وغريهم يقوله ابلفتح. وتَناهى املاُء، إذا وَقف يف الغدير وسكن. قال العجاج:

َتهي إلي ( * وتنهية الوادي: حيث1َحىتَّ تَناهى يف َصهاريِج الَصفا )  ه املاء من حروفه، واجلمع التناهى.يـَنـْ
_________ 

 ( بعده:1)
 (6 -صحاح  - 317خالط من سلمى خياشيم وفا * )
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وهناء املاء ابلضم: ارتفاعه. وقال ابن األعرايب: النهاء القوارير والزجاج. وأنشد: ترد احلصى أخفافهن كأمنا * 
هم هُناُء مائٍة وهِناُء مائٍة أيضاً، أي قدر مائٍة. واإلهناُء: اإلبالغ. وأهْنَْيُت إليه  ( يقال:1تكسر قيض بينها وهناء )

تَـَهى وتَناهى، أي بلغ. والِنهايَُة: الغايُة. يقال: بلغ هِنايـََتُه. والنُـْهَيُة ابلضم أيضاً مثله. قال أبو ذؤيب:اخلرب ف  انـْ
 انقلبت سيوفهم فعاد الرصيع على املنكب حيث كانت ( * يقول: اهنزموا حىت2وعاد الرصيع هنية للحمائل )

ه وَغنائه يـَْنهاَك  احلمائل. ويقال، هذا رجل انهيك من رجل، وهَنُْيكَ  من رجٍل، وهَناَك من رجِل، وأتويله أنه جبدِ 
 عن َتطَلُِّب غريه. وقال: وهو الشيخ الذى حدثت عنه * هناك الشيخ مكرمة وفخا

_________ 
 " ترض احلصى ". وفيه: " يكسر ".( يف اللسان: 1)
 ( صدره:2)

 رميناهم حىت إذا ربث مجعهم:
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قلت هَنُْيَك من رجٍل كما )*( وهذه امرأة انهيتك من امرأة، تذكر وتؤن ث، وتثىنَّ وجتمع، ألنه اسم فاعل. وإذا 
عبد هللا انهيَك من رجل، فتنصب  تقول َحسُبك من رجل مل تـَُثنِ  ومل جتمع، ألنه مصدر. وتقول يف املعرفة: هذا

انهيَك على احلال. وجزور هنية، على فعيلة، أي ضخمٌة مسينٌة. ويقال: طلَب احلاجة حىت هنى عنها ابلكسر، 
 . فضل الواوأي تركها، ظِفَر هبا أو مل يظفر

ُتُه َوْأايً. والَوَأي ابلتحريك: احلماُر الوح ]وأى[ شى املقتدر اخللق. قال ذو الرمة: الَوْأُي: الوعُد. يقال منه: َوأَيـْ
( * وأى منطو ابقى الثميلة قارح مث يشبه به الفرس وغريه. قال اجلعفي 1إذا انشقت الظلماء أضحت كأهنا )

 (3ا عتد وأى )( : راحوا بصائرهم على أكتافهم * وبصرييت يعدو هب2)
_________ 

 ( يف اللسان: " إذا اجنابت ".1)
 ( االسعر.2)
 صمعي: البصرية: شئ من الدم =( قال اال3)
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وقال آخر: كل وآة ووأى ضاىف اخلصل * معتدالت يف الرقاق واجلرل والوئية: اجلوالق الضخُم. قال أوس: 
( : ضخمٌة. 1وَحطَّْت كما َحطَّْت َوئِيَُّة اتجٍر * َوهي َعْقُدها فارفضَّ منها الطوائُف وقال الكاليب: ِقدٌر وئيٌَّة )

يٌَّة: ضخمة البطن. وقال: وقد كرأل الَصْحَصحاِن َوئِيٍَّة * أخَنُْت هلا بعد اهلدوء االاثفيا وهى فعيلة َوئِ وانقٌة 
عن فعل من وأيت فقال: وئى. فقلت: فمن  -يعىن اخلليل  -مهموزة العني معتلة الالم. قال سيبويه: سألته 

أول احلرف. قال املازىن: والذى قال خطأ،  يف خفف؟ فقال أوى، فأبدل من الواو مهزة وقال: ال يلتقى واوان
 الن كل

_________ 
= يستدل به على الرمية. وأبو عمرو مثله. يقول هذا الشاعر: إهنم تركوا دم أبيهم وجعلوه خلفهم، أي ليثأروا 

 لوابه، وأان طلبت أثري. وكان أبو عبيدة يقول: البصرية يف هذا البيت. الرتس أو الدرع. وكان يرويه: " مح
 بصائرهم " قال اجلوهرى.

 ( وزاد يف اللسان: قدر وأية.1)
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ها مهزة فقلت: وعد )*( واو مضمومة يف أول الكلمة فأنت ابخليار إْن شئت تركَتها على حاهلا وإن شئت قلبت
 ( ولكن لضمة االوىل.1وأعد، ووجوه وأجوه، وو ورى وأورى، ووئى وأوى، ال الجتماع الساكنني )

ُتُه أان. وإنَّه 2وجى الفرس ابلسكر ) []وجى ( ، وهو أن جيد وجعاً يف حافره، فهو َوٍج واألنثى َوْجياُء. وأْوَجيـْ
 لَيَـتَـَوجَّى. ويقال: تركته وما يف قليب منه َأْوَجى، أي يَِئسُت منه. وسألته فأْوَجى على، أي خبل.

 بيد:ل الوْحُي: الكتاُب، ومجعه ُوِحيٌّ، مثل حلى وحلى. قال ]وحى[
 ( *3كما ضمن الوحى سالمها )

_________ 
 ( قال ابن برى: صوابه ال الجتماع الواوين.1)
 ( وجى كرضى وجى فهو وج ووجى، وهى وجياء.2)
 ( البيت بتمامه: فمدافع الراين عرى رمسها * خلقا كما ضمن الوحى سالمها3)
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اإلهلام، والكالم اخلفي ، وكلُّ ما ألقيته إىل غريك. يقال: َوَحْيُت والَوْحُي أيضاً: اإلشارة، والكتابة، والرسالة، و 
 إليه الكالَم وأْوَحْيُت، وهو أن تكلِ مه بكالٍم ختفيه. قال العجاج:

 ( :2ًا، أي كتب. وقال )( * ويروى: " أْوَحى هلا ". وَوحى وَأْوحى أيض1َوحى هلا القراَر فاْستَـَقرَِّت )
* وأوحى هللا إىل أنبيائه. وأْوحى، أي أشار. قال تعاىل: )فَأْوَحى إليهْم أْن َسبِ حوا  (3لقدر كان وحاه الواحى )

بكرة وعشيا( . ووحيت إليه خبرب كذا، أي أشرُت وَصوَّتُّ به رويدًا. والَوحى، مثال الوغى: الصوُت. قال 
 الشاعر

_________ 
 ( بعده:1)

 وشدها ابلراسيات الثبت
 ( العجاج.2)
 ( قبله:3)

  حناهم جدان والناحى * وبعده:حىت
 بثر مداء جهرة الفضاح:
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)*( منعناكم كراء وجانبيه * كما منع العرين وحى اللهام وكذاك الوحاة ابهلاء. قال الراجز: حيدو هبا كل فىت 
 هيات * تلقاه بعد الوهن ذا وحاة وهن حنو البيت عامدات * قال االخفش: نصب عامدات على احلال. قال

. قال: والرعد حيى وحاة. واستو حيناهم، أي استصر  النضُر: مسعُت َوحاَة الَرْعِد، وهو صوته املمدود اخلفي 
خناهم. والوحى: السرعة، ميد ويقصر. ويقال: الَوحى الَوحى: يعين الِبداَر الِبداَر. وتـََوحَّ اي هذا، أي أْسرِع. 

 يل: السريع. يقال: موت وحى.وَوحَّاُه تـَْوِحَيًة، أي عجَّله. والوحى على فع
( ، أي مَسْتُـُهْم حيث ساروا. وما 1يقال: َوَخْيُت َوْخَيَك، أي قصدُت قصدك. وهذا َوْخُي أْهِلَك ) ]وخى[

 أدري أين َوَخى فالٌن، أي أين توجه.



_________ 
 ( الوخى: القصد والطريق املعتمد، والقاصد، مجعه وخى ووخى.1)
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 ى َوْخياً، أي سارت سريًا َقْصدًا. وقال:ووخت الناقة خت
وتـََوخَّْيُت مرضاَتك، أي حترَّيُت ( * وواخاُه: لغٌة ضعيفٌة يف آخاُه، تبىن على يُواخي. 1يتبعن وخى عيهل نياف )

وقصدُت. وتقول: اْستْوِخ لنا َبين فالٍن ما َخرَبُُهْم؟ أي استخربهم. وهذا احلرف هكذا رواه أبو سعيد ابخلاء 
 ة.معجم

الَوْدُي ابلتسكني: ما خيرج بعد البول، وكذلك الَوِديُّ ابلتشديد، عن األموي . تقول منه: َودى بغري  ]ودى[
أِلٍف. وَودى الفرُس َيدي َوْداًي، إذا أدىل ليبول أو ليضرب. وقال اليزيدى: ودى ليبول، وأدىل ليضرب. وال 

تقول: َوَدْيُت القتيل َأِديِه ِديًَة، إذا أعطيت ِديَِته.  من الواو.تقل أْودى. والِديَُة: واحدة الِدايِت، واهلاء عوٌض 
 واتََّدْيُت، أي أخذت ديته.

_________ 
 ( قبله:1)

 افرغ المثال معى أالف * وبعده:
 وهى إذا ما ضمها إجياىف:
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. وأْودى فالٌن، أي هلك، فهو )*( وإذا أمرت منه قلت: دوا فالان، ولالثنني: ِداي فالانً، وللجماعة: ُدوا فالانً 
ا اكتفوا ابلكسرة عن الياء كما مود. والودى على فعيل: صغار الفسيل، الواحدة وَ  ِديٌة. والوادي معروف، ورمبَّ

 ( :1قال )
( * واجلمع األْوِديَُة على غري قياس، كأنه مجع ودى، مثل سرى وأسرية للنهر. 2قـَْرقـََر ُقْمُر الواِد ابلشاِهِق )

 ( :3لشاعر )وقول ا
اخلشبات الىت ُتَشدُّ على ِخلف الناقة  ( * يعىن وادى القرى. والتوادي:4فيها سهام يثرب أو سهام الوادي )

 إذا صرت، الواحدة تودية.



_________ 
 ( أبو الربيس التغليب.1)
ما * قـَْرقـََر ُقْمُر الواد ( قبله: ال صلح يبىن فاعلموه وال * بينكم ما مَحََلْت عاتِقي َسيفي وما كنَّا بَنْجٍد و 2)

 ابلشاهق
 ( هو االعشى.3)
 نشاده بكماله: =( قال ابن برى: وصواب إ4)
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يقال: ما به َوْذيٌَة ابلتسكني، أي عيٌب. ابن السكيت: مسعُت غري واحٍد من الكالبيِ ني يقولون:  ]وذى[
 البالد واالايم. أصبَحْت وليس هبا َوْحَصٌة وليس هبا َوْذيٌَة، أي برٌد. يعىن

( ". 1يه )َورى الَقْيُح جوَفه َيريِه وراي: أكله. وىف احلديث: " الن ميتلئ جوف أحدكم قيحا حىت ير  ]ورى[
 وقال عبد بىن احلسحاس: َوراهنَّ َريبِ  مثَل ما قدور ينىن * وأمحى على أكبادهن املكاواي وأنشد اليزيدى:

راي رجُل، وِراي لالثنني، وللجماعة: ُروا، وللمرأة: ري وهي ايء ضمري ( * تقول منه: 2قالت له وراي إذا تنحنح )
 للنساء: رين.املؤنث مثل قومي واقعدي، وللمرأتني: راي، و 

_________ 
 = منعت قياس املاسخية رأسه * بسهام يثرب أو سهام الوادي ويروى: " أو سهام بالد "، وهو موضع.

 أن ميتلئ شعرا ". ( يف املختار: متام احلديث: " خري من1)
 ( يف اللسان: " إذا تنحنحا ".2)
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. والَورى أيضاً: اخلَْلُق. يقال: )*( واالسم الورى ابلتحريك. الفراء: يقال " سلط هللا عليه الَورى، ومُحَّى َخْيرَبا "
اٍة وراِمٍح * بالُد الَورى ليست له ما أدري أيُّ الَورى هو؟ أْي أيُّ اخلَْلِق هو. قال ذو الرمة: وكائْن َذَعْران من مه

ُتُه بِِبالِد وَورى الَزْنُد ابلفتح َيري وْرايً، إذا خرجْت انره. وفيه لغة أخرى: ورى الزنديرى ابلكسر فيهما. وأْورَ  يـْ
ُتُه تـَْورِيًَة. وفالن َيْستَـْوري ِزانَد الضاللة. ويقال أيضاً: َوِرَي املخُّ، إذا اكتنز. وانقٌة واريٌة، أي  أان، وكذلك َورَّيـْ

 ( :1مسينة. وقال )



( * وحلم ورى على فعيل، أي مسني. ويقال: َورَّى اجلرُح سابره تورية: أصابه 2أيكلن من حلم السديف الوارى )
 (3ى. قال العجاج )الور 

_________ 
 ( العجاج.1)
 وجوز عارى( قال ابن برى: والذى يف شعر العجاج: واهنم هاموم السديف الوارى * جرز منه 2)
 ( يصف اجلراحات.3)
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( * كأنه يعدى من عظمه ونفور النفس عنه. وواريت الشئ، أي أخفيته. 1* عن قلب ضجم تورى من سرب )
اٍم، وهي من االضداد. قال االخفش: يقال  وتوارى هو، أي استرت. وَوراَء مبعىن َخْلف، وقد يكون مبعىن ُقدَّ

غاية إذا كان غري مضاف، جتعله امسا، وهو غري متمكن كقولك من قبل ومن بعد. لقيته من وراء فرتفعه على ال
( وقوهلم: " وراءك أوسع لك " 3( : إذا أان مل أو من عليك ومل يكن * لقاؤك إال من وراء وراء )2وأنشد )

 ُنِصَب ابلفعل املقدَّر، وهو أتخر.
_________ 

 ( بعده:1)
 ني الطراقني ويفلني الشعرب
 بن مالك العقيلى. ( لعىت2)
( قبله: أاب مدرك إن اهلوى يوم عاقل * دعاين وماىل أن أجيب عزاء وإن مرورى جانبا مث ال أرى * أجيبك 3)

 إال معرضا جلفاء وإن اجتماع الناس عندي وعندها * إذا جئت يوما زائرا لبالء
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َئٌة ابهلاء، وهي شاذَّة. والَوراُء أيضاً: َوَلُد )*( وقوله تعاىل: )وكان وراءهم َمِلٌك( ، أي أمامهم. وتصغري  ها ُورَيـْ
يًَة، إذا سرتَتُه وأظهْرَت غريه، كأنَّه مأخوذ من وراء اإلنسان، كأنَّه جيعله وراءه الَولِد وتقول: َورَّْيُت اخلرب تـَْورِ 

 حيُث ال يظهر.
 ( :1الوزى: القصري الشديد. وقال ) ]وزى[



* ومحار وًزى، أي ِمَصكٌّ نشيٌط. واملُْستَـْوزي: املنتصب املرتفع. قال ابن  (2اتح هلا بعدك حنزاب وزى )
 (3رْيَ ُمْستَـْوِزايً * َشِكرُي جحافله قد كْت )مقبل: َذَعْرُت به العَ 

_________ 
 ( االغلب العجلى.1)
 قرا( الرجز: قد أبصرت سجاح من بعد العمى * اتح هلا بعدك حنزاب وزى ملوح يف العني جماوز ال2)
 ( مستوزاي: منتصبا مرتفعا. والشكري: الشعر الضعيف هاهنا. وكْت: أي لزق به أثر خضرة العشب.3)
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أْوسى رأسه، أي َحَلَق. واملوسى: ما حيلق به. قال الفراء: هي فعلى وتؤنث. وأنشد: فإن تكن املوسى  ]وسى[
هللا بن سعيد االموى: هو مذكر ال غري. ( إال ومصان قاعد وقال عبد 1ما وضعت )جرت فوق بظرها * ف

يقال: هذا موسى كما ترى. وهو مفعل من أوسيت رأسه، إذا حلقته ابملوسى. وقال أبو عبيد: ومل نسمع 
التذكري فيه إال من االموى. وموسى: اسم رجل، قال أبو عمرو بن العالء: هو مفعل، يدل على ذلك أنه 

حال، والن مفعال أكثر من فعلى النه يبىن من كل أفعلت. وكان  يصرف يف النكرة وفعلى ال ينصرف على كل
الكسائي يقول: هو فعلى، وقد ذكرانه يف السني. والنسبة إليه موسوى وموسى فيمن قال ميىن. وقد ذكر يف 

ُتُه، أي قلت له واسىن.عيسى. وواساه: لغٌة ضعيفٌة يف آساُه، تُبىن على يُواسي. وقد اْستَـْوسَ   يـْ
_________ 

 ( يف اللسان: " فما ختنت ". والشعر لزايد االعجم يهجو خالد بن عتاب.1)
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)*( 
الِشَيُة: كلُّ لوٍن خيالف معظَم لون الفرس وغريه، واهلاء عوض من الواو الذاهبة من أوَّله، واجلمع  ]وشى[

تعاىل: )ال ِشَيَة فيها( ، أي ليس فيها لوٌن ل: ثوٌر أْشَيُه، كما يقال فرٌس أبـَْلُق، وتيٌس َأْذرَأُ. وقوله ِشياٌت. يقا
د للكثرة، فهو َمْوِشيٌّ وُمَوشًّى. ُتُه تـَْوِشَيًة شدِ   خيالف سائر لوهنا. يقال: َوَشْيُت الثوَب أِشيه َوْشياً وِشَيًة، وَوشَّيـْ

بويه. وقال االخفش: َردُّ إليه الواو وهو فاء الفعل، وترتك الشني مفتوحا، هذا قول سيوالنسبة إليه َوَشِويٌّ تُـ 
القياس تسكني الشني. وإذا أمرت منه قلت: شه هباء تدخلها عليه، الن العرب ال تنطق حبرف واحد ; وذلك 



حيتمل ابتداء ووقفا،  أن أقل ما حيتاج إليه البناء حرفان: حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه. واحلرف الواحد ال
ا وصلته بشئ ذهبت اهلاء استغناء عنها. والوشى من الثياب الن هذه حركة وذاك سكون، ومها متضادان، فإذ

معروف، واجلمع ِوشاٌء على فعل وفعال. ويقال: َوشى كالَمه، أي َكَذَب. وَوشى به إىل السلطان ِوشايًَة، أي 
 سعى.

(6/2524) 

 

اً: َكُثروا. وما َوَشْت هذه َوْشيوالواشية: الكثرية الولد. يقال ذلك يف كلِ  ما يِلُد. والرجل واٍش. وَوشى بنو فالن 
املاشية عندي بشئ، أي ما ولدْت. وفالن َيْستَـْوشي فرَسه بَعقبه، أي يطلب ما عنده ليزيده. وقد أْوشاُه 

( : ُجناِدٌف الِحٌق ابلرأس َمْنِكُبْه * كأنَّه كودن يوشى بكالب 1يوِشيِه، إذا استحثَّه مِبْحَجٍن أو بُكالٍَّب. وقال )
(2) 

ت له بشئ وأوصيت إليه، إذا جعلته َوِصيََّك. واالسم الوصاية والوصاية، ابلكسر والفتح. أوصي ]وصى[
وأوصيته ووصيته أيضا تـَْوِصَيًة مبعىًن. واالسُم الَوصاُة. وَتواصى القوم، أي أْوصى بعُضهم بعضاً. ويف احلديث: " 

 اْستَـْوصوا ابلنساء خريًا فإهنن عندكم عوان ".
_________ 

 بن الراعى يهجو ابن الرقاع.جندل ( 1)
 ( بعده: من معشر كحلت ابللؤم أعينهم * وقص الرقاب موال غري طياب2)

(6/2525) 

 

)*( ووصيت الشئ بكذا، إذا وَصْلَتُه. قال ذو الرمَّة: نصي الليَل ابألايم حىتَّ َصالتُنا ُمقامَسٌة يشتقُّ أْنصاَفها 
ا قالوا: َتواصى النبُت، إذا الَسْفُر وأرٌض واِصَيٌة: متَّصلة النبات.  وقد َوَصِت األرُض، إذا اتَّصل نبتها. ورمبَّ

 وهو نبت واص. اتصل.
( : اخلرُي 1الِوعاُء: واحد األوِعَيِة. يقال: أْوَعْيُت الزاَد واملتاَع، إذا جعلته يف الِوعاِء. قال الشاعر ) ]وعى[

زاِد وَوعاُه، أي حفظه. تقول: َوَعْيُت احلديث َأِعيِه  يبقى وإْن طاَل الزماُن به * والشرُّ أخبُث ما أوعيت من
ُة. يقال: َوَعِت امِلدَُّة يف اجلرح، إذا اجتمعْت. وَوعى العظُم، َوْعياً. وأذٌن واِعَيٌة. أبو عبيد: الَوْعيُ  : الَقْيُح وامِلدَّ

يب. ويقال: ال َوْعَي عن أي اجنرب بعد الكسر. و )هللا أعلم مبا يوعوَن( ، أي ُيضمرون يف قلوهبم من التكذ



 ذلك األمر، أي ال متاسك دونه. قال ابن أمحر
_________ 

 ( عبيد بن االبرص.1)
 (6 -صحاح  - 318)

(6/2525) 

 

تواعدن أن ال وعى عن فرج راكس * فرحن ومل يغضرن عن ذاك مغضرا وماىل عنه َوْعٌي، أي بُدٌّ. والَوعى 
 : الصارخُة.ابلتحريك: اجللبة واألصوات. والواِعَيةُ 

يل ( ومنه ق1الوغى مثل الوغى. قال اهلذيل : كأنَّ َوغى اخلَموِش جبانِبَـْيِه * مآمِتُ يـَْلَتِدْمَن على قَتيِل ) ]وغى[
 للحرب َوًغى، ملا فيها من الصوت واجللبة. واأَلواغي: َمفاِجُر الدابر يف املزارع.

 ىف مبعىًن. وَوىف الشئ وفيا، على فعول، أي مت وكثر.الَوفاُء: ضدُّ الغدر. يقال: َوىف بعهده وَأوْ  ]وىف[
_________ 

قال ابن برى البيت كما أوردانه. ( قال املتنخل: كأن وغى اخلموش جبانبيه * وغى ركب أميم ذوى هياط 1)
 وقبله: وماء قد وردت أميم طام * على أرجائه زجل الغطاط

(6/2526) 

 

ي أشرف. وَعرْيٌ ميفاٌء على اإلكاِم، إذا كان من عادته أن يوىف عليها. )*( والوىف: الواىف. وأوىف على الشئ، أ
 ( يصف احلمار:1وقال )

( * ويروى: " أحقب ميفاء ". وأوفاه حقه وَوفَّاُه مبعىًن، أي أعطاه واِفياً. واْستَـْوىف 2عريان ميفاء على الرزون )
والَوفاُة: املوُت. وواىف فالٌن: أتى. وَتواىف القوم: تتاموا. وأوىف: ىًن. وتـََوفَّاُه هللا، أي قبَض روحه. حق ه وتـََوفَّاُه مبع

 اسم رجل.
اتَّقى يـَتَّقي، أصله اْوَتقى على افتعل، فقلبت الواو ايًء النكسار ما قبلها وأبدلت منها التاء وأدغمت،  ]وقى[

 فلما كثر استعماله على لفظ
_________ 



 ( محيد االرقط.1)
 أرن أرون * ال خطل الرجع وال قرون ال حق بطن بقرى مسني:( وبعده: حد الربيع 2)

(6/2526) 

 

( [ ، مث مل جيدوا له 1االفتعال تومهوا أن التاء من نفس احلرف فجعلوه إتقى يتقى بفتح التاء فيهما ]خمففة )
ُه * َيداَك مثاال يف كالمهم يلحقونه به فقالوا: تقى يتقى مثل قضى يقضى. قال أوس: تقاك بكعب واحٍد وَتلذُّ 

أخلصوها * خفافا كلها يتقى أبثر وقال آخر ( : جالها الصيقلون ف2إذا ما هز ابلكف يعسل وقال آخر )
( : وال أتقى الغيور إذا رأين * ومثلى لز ابحلمس الربيس ومن رواها بتحريك التاء فإمنا هو على ما ذكران 3)

( : زايدتنا نعمان ال تقطعنها * تق هللا فينا 4) من التخفيف. وتقول يف االمر: تق، وللمرأة: تقى. وقال
 والكتاب الذى تتلو

_________ 
 ( التكملة من املخطوطة.1)
 ( خفاف بن ندبة.2)
 ( االسدي.3)
 ( عبد هللا بن مهام السلوىل.4)

(6/2527) 

 

والتقى: واحد،  )*( بىن االمر على املخفف فاستغىن عن االلف فيه حبركة احلرف الثاين يف املستقبل. والتقوى
والواو مبدلة من الياء على ما ذكران يف راي. والُتقاُة: الَتِقيَُّة. يقال: اتَّقى َتِقيًَّة وتقاة، مثل اختم ختمة. والتقى: 

ل الشاعر: ومن يتق فإن هللا معه * ورزق هللا مؤاتب وغادى فإمنا أدخل املتقى. وقد قالوا: ما أتقاه هلل. وقو 
ة. ويقال: ق على ظَْلِعَك، أي الزْمُه واْرَبْع عليه، مثل: اْرَق على َظْلِعَك. وسرج واق، جزما على جزم للضرور 

ى يَقي، عن االصمعي. إذا مل يكن ِمْعَقرًا. وفرٌس واٍق، إذا كان يهاب املشي من وَجٍع جيده يف حافره. وقد َوق
. وَوقاُه هللا وقاية ابلكسر، أي حفظه. والوقاية ويقال للشجاع: ُمَوقًّى، أي َمْوقيٌّ جدًّا. وتـََوقَّى واتَّقى مبعىًن 

أيضاً: اليت للنساء. والَوقايَُة ابلفتح لغٌة. والِوقاُء والَوقاُء: ما َوقـَْيُت به شيئا. واالوقية يف احلديث: أربعون 
 درمها،



(6/2527) 

 

قية عندهم وزن عشرة دراهم وكذلك كان فيما مضى، فأما اليوم فيما يتعارفها الناس ويقدر عليه االطباء فاالو 
ومخسة أسباع درهم، وهو إستار وثلثا إستار. واجلمع االواقى، مثل أثفية وأاثىف، وإن شئت خففت الياء يف 

ها إيلَّ وقالْت * اي َعِدايًّ لقد وقتك االواقى اجلمع. واألواقي أيضاً: مجع واِقَيٍة. قال مهلهل: ضَرَبْت صدر 
أهنم كرهوا اجتماع الواوين فقلبوا االوىل ألفا. والواقى: الصرد، مثل القاضي.  وأصله وواقى، النه فواعل، إال

( : ولسُت 1ويقال هو الواِق بكسر القاف بال ايء، ألنَّه مسِ ي بذلك حلكاية صوته. ويُروى قول الشاعر )
 (2إذا َشدَّ رَْحَلُه * يقول َعداين اليوَم واٍق وحامت )هبَيَّاب 

_________ 
 ن عدى، ولقبه الرقاص الكلىب، ميدح مسعود بن حبر.( خثيم ب1)
( قبله: وجدت أابك اخلري حبرا بنجوة * بناها له جمد أشم قماقم وبعده: ولكنه ميضى على ذاك ُمْقِدماً * إذا 2)

 َصدَّ عن تلك اهلنات اخلثارم

(6/2528) 

 

)*( 
ْظ عفاصها ووكاءها ". يقال: أؤكى على ما يف الوِكاُء: الذي يشدُّ به رأس الِقربة. ويف احلديث: " اْحفَ  ]وكى[

ِسقائِِه، إذا شدَّه ابلوِكاِء. وإنَّ فالانً لوِكاٌء: ما يبض بشئ. وسألناه فأوكى علينا، أي خبََِل. ويف احلديث أنَّه " 
ه كان ينهما سعياً كما يوكى الِسقاُء بعد امللِء. ويقال معناه أنَّ كان يوكي بني الصفا واملروة "، أي ميأل ما ب

يسكت فال يتكلَّم، كأنَّه يوكي فمه. وهو من قوهلم: َأْوِك َحْلَقَك، أي اسكت. أبو زيد: استوكت الناقة، إذا 
 امتالت شحما.

. يقال: تباعد بعد وىل. و " كل مما يَليَك "، أي ]وىل[  ( :1مما يقاربك. وقال ) الَويُل: القرُب والدنوُّ
 ( *2َعُب )وَعَدْت َعواٍد دون َوْلِيَك َتشْ 

_________ 
 ( ساعدة بن جؤية اهلذىل.1)



 ( صدره:2)
 هجرت غضوب وحب من يتجنب:

(6/2528) 

 

يقال منه: َوِلَيُه يَِلَيُه ابلكسر فيهما، وهو شاذ. وأوليته الشئ فَولَِيُه. وكذلك َويلَ الوايل البلد، وَويلَ الرجُل 
ُتُه معروفاً. فالن َويلَ  ( . وتقول:1ويقال يف التعجب: ما أواله للمعروف، وهو شاذ ) البَـْيَع، ِواليًَة فيهما. وأْوَليـْ

وُويلَ عليه، كما يقال: ساَس وسيَس عليه. وَوال ُه األمري عمل كذا، وواله بيع الشئ. وتـََوىلَّ العمَل، أي تقل د. 
هو ُمَول ِيها( أي مستقبلها بوجهه.  وتـََوىلَّ عنه، أي أعرض. ووىل هار اب، أي أدبـََر. وقوله تعاىل: )ولكلِ  ِوْجَهةٌ 

يَّ. وكذلك الوىل ]ابلتسكني ) والَويلُّ: املطُر بعد ، مسِ َي َولِيًّا ألنَّه يَلي الَومسِْ ( [ على فعل وفعيل، 2الَومْسيِ 
 واجلمع أولية. يقال منه: وليت االرض وليا.

_________ 
 ن من االفعال الثالثية.( قال ابن برى: شذوذه كونه رابعيا، والتعجب إمنا يكو 1)
 ( التكملة من املخطوطة.2)

(6/2529) 

 

. يقال منه: تـََوال ُه. واملَْوىل: املُْعِتُق، واملُْعَتُق، وابُن العم ، والناصُر، واجلاُر. والَويلُّ:  )*( والوىل: ضدُّ العدو 
ان من لقائهم ىل وإن جنفوا علينا * وإ( : هم املو 1الِصْهُر، وكلُّ من َويلَ أمَر واحٍد فهو وليه. وقول الشاعر )

لزور قال أبو عبيدة: يعىن املواىل أي بىن العم. وهو كقوله تعاىل: )مث خيرجكم طفال( . وأما قول لبيد: فغدت، 
كال الفرجني حتسب أنه * موىل املخافة خلفها وأمامها فرييد أنه أوىل موضع أن تكون فيه احلرب. وقوله: " 

ة وقطع الكالم مث ابتدأ كأنه قال: حتسب أن كال الفرجني موىل أنه قال: فغدت هذه البقر فغدت " مت الكالم، ك
( : مواىل حلف ال َموايل َقرابٍة * ولكْن َقطيناً يسألون االاتواي يقول: هم 2املخافة. واملوىل: احلليف. وقال )

 حلفاء ال أبناء عم.
_________ 

 ( عامر اخلصفى، من بىن خصفه.1)
 ة اجلعدى.( النابغ2)



(6/2529) 

 

وقول الفرزدق: فلو كان عبد هللا موىل هجوته * ولكن عبد هللا موىل مواليا الن عبد هللا بن أىب إسحاق موىل 
احلضرميني، وهم حلفاء بىن عبد مشس بن عبد مناف، واحلليف عند العرب موىل. وإمنا قال مواليا فنصبه النه 

املعتل الذى ال ينصرف. والنسبة إىل املَْوىل: َمْوَلويٌّ ; النه جعله مبنزلة غري رده إىل أصله للضرورة. وإمنا مل ينون 
وإىل الَويل  من املطر: َوَلِويٌّ، كما قالوا َعَلِويٌّ ; الهنم كرهوا اجلمع بني أربع ايءات، فحذفوا الياء االوىل وقلبوا 

. ويف احلديث: " هَنى عن بيع الَوالِء ُء: َوالُء املُْعِتقِ الثانية واوا. ويقال: بينهما َوالٌء ابلفتح، أي قرابٌة. والَوال
وعن ِهَبِتِه ". والَوالُء: املُوالوَن. يقال: هم َوالُء فالن. واملُواالُة: ضد املعاداة. ويقال: واىل بينهما ِوالًء، أي 

األمد، أي تابع. واْستَـْوىل على اتَبَع. وافْـَعْل هذه األشياء على الِوالِء، أي متتابعًة. وَتواىل عليه شهران، أي ت
 بلغ الغاية. والوالية ابلكسر: السلطان. والوالية

(6/2530) 

 

والوالية: النصرة. يقال: هم على والية، أي جمتمعون يف النصرة. وقال سيبويه: الوالية ابلفتح املصدر، والوالية 
. فإذا أرادوا املصدر فتحوا. أبو عبيد: الولية: ابلكسر االسم مثل االمارة والنقابة، النه اسم ملا توليته وقمت به

 ، ويقال: هي اليت تكون حتت الربذعة. واجلمع الوالاي. وقوهلم:الربذعة
( * تعىن الناقة الىت كانت تعكس على قرب صاحبها مث تطرح الولية على رأسها 1كالبالاي رؤوسها يف الوالاي )

د ل الشاعر: فأوىل مث أوىل مث أوىل * وهل للدر حيلب من مر إىل أن متوت. وقوهلم: أوىل لك! هتدد ووعيد. قا
قال االصمعي: معناه قاربه ما يهلكه، أي نزل به. وأنشد: فعادى بني هاديتني منها * وأوىل أن يزيد على 

 الثالث
_________ 

 ( عجزه:1)
 ما حنات السموم حر اخلدود:

(6/2530) 

 



أوىل أحسن مما قال االصمعي. وفالن أوىل بكذا، أي أحرى به  أي قارب أن يزيد. قال ثعلب: ومل يقل أحد يف
وأجدر. يقال: هو االوىل وهم االواىل واالولون، مثال االعلى واالعايل واالعلون. وتقول يف املرأة: هي الوليا، 

 الوىل، وإن شئت الولييات، مثل الكربى والكرباين والكرب والكربايت.ومها الولييان، وهن 
الضعُف والفتوُر، والكالُل واإلعياُء. قال امرؤ القيس: ِمَسحٍ  إذا ما الساحباُت على الَوىن * أثـَْرَن  الَوىن: ]وىن[

ضعفُت، فأان واٍن. قال جحدر اليماين: وظهر الغُباَر ابلَكديِد املُرَكَِّل يقال: َونـَْيُت يف األمر َأين َوىًن وَوْنياً، أي 
ُتها أان: أتعبتها وأضعفتها. وفالٌن ال َيين يفعُل تنوفة للريح فيها * نسيم ال يروع الرت  ب واىن وانقٌة وانَِيٌة. وَأْونـَيـْ

َيٍة، أي بال َتواٍن. وامرأٌة وانٌة: فيها فتور، وقد  تقلب الواو كذا، أي ال يزال يفعل كذا. وافْـَعْل ذاك بال َونـْ

(6/2531) 

 

َعِة عاِمٍر * نَئوِم الُضحى يف مْأمٍت أيٍ  َمْأمتَِ وتواىن يف حاجته: ( : َرَمْتُه َأانٌة من رَبي1مهزة فيقال: َأانٌة. وقال )
( أراد ابلتواىن فحذف االلف 2لتون )قصر. وقول االعشى: وال يدع احلمد بل يشرتى * بوشك الظنون وال اب

 .الجتماع الساكنني، الن القافية موقوفة. وامليناء: َكالَُّء السفن ومرفؤها، وهو ِمْفعاٌل من الوىن
َوهى الِسقاُء َيهي َوْهيًا، إذا خترََّق وانشقَّ. ويف السقاِء َوْهٌي ابلتسكني، وُوَهيٌَّة أيضاً على التصغري، وهو  ]وهى[

. ويف املثل: َخلِ  سبيَل َمْن َوهى سقاؤه * وَمْن ُهريَق ابلفالة ماؤه يضرب ملن ال يستقيم أمره. ووهى خرٌق قليلٌ 
 ط. ويقال: ضربَه فأْوَهى يَده، أي أصاهبا كسٌر أو ما أشبه ذلك.احلائط، إذا ضعف وهم ابلسقو 

_________ 
 ( أبو حية النمريي.1)
 ". ( يف اللسان: " بل يشرتيه بوشك الفتور2)

(6/2531) 

 

ووهت عزاىل السماء مبائها، وكذلك كل شئ اسرتخى ِرابطه. وَأْوَهْيُت السقاَء فَوهى، وهو أن يـَتَـَهيََّأ للتخرُّق. 
 وهلم: " غاَدَر َوْهَيًة ال تـُْرَقُع "، أي فـَْتقاً ال يقدر على رتقه.ال: َأْوَهْيَت َوْهياً فاْرقـَْعُه. وقيق

َوْي: كلمة تعجٍُّب. ويقال: َوْيَك، وَوْي لعبد هللا. وقد تدخل َوْي على كأْن املخفَّفة واملشدَّدة، تقول:  ]وى[
( : وى كأن 1اعر )، تقول وى مث تبتدئ فتقول كأن. قال الشَوْي كأْن، وَوْي كأن. قال اخلليل: هي مفصولة

 * َبْب ومن يـَْفَتِقْر يَِعْش عيش ضر من يكن له نشب حيُْ 



 فصل اهلاء
اهلباء: الشئ املنبث الذى تراه يف البيت من ضوء الشمس. واهلَباُء أيضاً: ُدقاُق الرتاب. ويقال له إذا  ]هبا[

َوُة: الغربة. قاارتفع: َهبا يـَْهبو َهْبوًا، وأهْ  ُتُه أان. واهلَبـْ  ل رؤبةبَـيـْ
_________ 

 ( زيد بن عمرو بن نفيل، ويقال لنبيه ابن احلجاج.1)

(6/2532) 

 

باِء )*( تبدو لنا أْعالُمُه بعد الَغَرْق * يف ِقَطِع اآلِل وَهْبواِت الُدَقْق وموضٌع هايب الرتاب، أي كأن ترابه مثل اهلَ 
: تـََزوََّد ِمنَّا بني أْذنـَْيِه َضْربٌَة * َدَعْتُه إىل هايب الرتاِب عقيم واهلاىب: تراب القرب. يف الرِق ة. قال َهْوبـَرٌ   احلارثي 

وأنشد االصمعي: وهاب كجثمان احلمامة أجفلت * به ريح ترج والصبا كل جمفل واهلباءة: أرض ببالد 
الفزارى، قتله يف جفر اهلباءة، وهو زهري العبسى على حذيفة بن بدر  غطفان، ومنه يوم اهلباءة لقيس بن

 ( :1مستنقع هبا. واهلىب واهلَِبيَّة: اجلاريُة الصغريُة. وَهيب: زجٌر للفرس، أي توسعى وتباعدي. وقال )
 (2تعلمها هىب وهال وأرحب )

 هاِت اي رجل، أي أعط. وللمرأة: هاتى. ]هتا[
_________ 

 ( الكميت.1)
 عجزه: (2)

 ا:وىف أبياتنا ولنا افتلين

(6/2532) 

 

 واملهاانة مفاعلة منه. وما ُأهاتيَك، أي ما أان مبعطيك.
 ملدح. وقد َهَجْوتُُه َهْجوًا وِهجاًء وهَتْجاًء. قال اجلعدي :اهِلجاُء: خالف ا ]هجا[

ٌة وُأْهجيَّ 1َدعي عنِك هَتْجاَء الرجاِل وَأْقِبلي ) ُتُه. وبينهم ُأْهُجوَّ . وال تقل َهَجيـْ ٌة يَتهاَجْوَن هبا. ( * فهو َمْهُجوٌّ
ُتها هَتِْجَيًة، وهَتَجَّْيُت، كلُّه مبعىن. واملرأة هَتْجو زوجها، أي تذم  صحبَته. وَهَجْوُت احلروف َهْجوًا وِهجاءً  ، وَهجَّيـْ

 ( : اي دار أمساء قد أقوت أبنشاج * كالوحي أو كإمام الكاتب اهلاجى2وأنشد ثعلب )



ؤنَّث ويذكَّر. يقال: َهداُه هللا للدين هدى. وقوله تعاىل: )أومل يـَْهِد هَلُْم( قال اهلُدى: الرشاُد والداللُة، ي ]هدى[
ُتُه الطريق والبيت ِهدايًَة، أي عرفته أبو عمرو  بن العالء: أومل يبني هلم. وَهَديـْ

_________ 
 ( عجزه:1)

 على أذلغى ميال استك فيشال
 ( اليب وجزة السعدى.2)

(6/2533) 

 

ُتُه إىل الطريق وإىل الدار )احلجاز، وغريهم يقول: َهدَ  )*( هذه لغة أهل ( ، حكاها االخفش. وهدى 1يـْ
واهتدى مبعىًن. وقوله تعاىل: )فإنَّ هللا ال يـَْهدي من ُيِضل ( قال الفراء: يريد ال يـَْهَتدي. واهِلداُء: مصدر قولك: 

بَّآٍت * َفَحق  لكلِ  حُمَْصَنٍة ( النساُء خمَُ 2فإْن كان ) َهَدْيُت املرأَة إىل زوجها ِهداًء، وقد ُهِدَيْت إليه. قال زهري:
ِهداُء وهي َمْهِديٌَّة وَهِديٌّ أيضاً على َفعيٍل. واهلَْدُي: ما يُهدى إىل احلرم من النعم. يقال: ماىل َهْدٌي إن كان 

. لَّه( ابلتخفيف والتشديدكذا وكذا! وهو مينٌي. واهلَِديُّ أيضاً على َفعيٍل مثله، وقرئ: )حىتَّ يبلغ اهلُدى حمَِ 
 الواحدة ُهْديٌَة وَهِديٌَّة. وأمَّا قول زهري

_________ 
( قال يف املختار: ورد هدى يف الكتاب العزيز على ثالثة أوجه: هدى بنفسه كقوله تعاىل: )اهدان الصراط 1)

  الذى هداان هلذا( وقولهاملستقيم( وقوله تعاىل: )وهديناه النجدين( . وهدى ابلالم كقوله تعاىل: )احلمد هلل
 تعاىل: )قل هللا يهدى للحق( . وهدى إبىل كقوله تعاىل: )واهدان إىل سواء الصراط( .

 ( ويروى: " وإن تكن ".2)
 (6 -صحاح  - 319)

(6/2533) 

 

: هو الرجل الذي له ُحْرَمةٌ فلم أَر معشرًا أسروا َهِدايًّ * ومل أَر   كحرمة َهِديِ  جاَر بيٍت ُيْسَتباُء قال األصمعي 
ه:  البيت. قال أبو عبيد: ويقال لألسري أيضاً َهِديٌّ. وأنشد للمتلمِ س يذكر طرفة ومقتل عمرو بن هنٍد إايَّ

ال ُخْذ يف هديتك ابلسكر، أي فيما كطُريفَة بِن العبد كان َهِديُـُّهم * ضربوا صميَم َقذاِلِه مبَُهنَِّد أبو زيد: يق



وال تعدْل عنه. ويقال أيضًا: نظر فالٌن ِهْديََة أمره وما أحسن ِهْديـََتُه وَهْديـََتُه  كنت فيه من احلديث أو العمل
أيضاً ابلفتح، أي سريته. واجلمع هدى مثل مترة ومتر ويقال أيضاً: َهدى َهْدَي فالٍن، أي سار سريته. وىف 

به * حيث هَتْدي ساَقُه  دوا هدى عمار ". وهداه، أي تقدمه. قال طرفة: للفىت عقٌل يعيشُ احلديث: " واه
قَدُمْه وهاِدي السهم: نصُلُه. واهلادي: الراِكُس، وهو الثور يف وسط البيدر تدور عليه الثريان يف الِدايَسِة. 

 واهلادي: العنُق. وأقبلْت َهوادي اخليل،

(6/2534) 

 

ِدايِت بَنْحرِِه * ُعصارَُة ِحنَّاٍء ا. وقول امرئ القيس: كأنَّ دمَاء اهلاإذا بدْت أعناُقها ; ويقال أوَّل رعيل منه
بشيٍب ُمَرجَِّل يعىن به أوائل الوحش. واهلَِديَُّة: واحدة اهلدااي. يقال: أْهَدْيُت له وإليه. وامِلْهدى بكسر امليم: ما 

داُء ابملد:  ِمْهًدى إال وفيه ما يـُْهدى. وامِلهْ يـُْهدى فيه، مثل الطَبق وحنوه. قال ابن األعرايب: وال يسمَّى الطََبقُ 
الذي من عادته أن يـُْهِدَي. والَتهادي: أن يـُْهِدَي بعضهم إىل بعض. ويف احلديث: " هَتاَدْوا حتابُّوا ". وجاء فالٌن 

َاء املَراِفِق يُهادي بني اثنني، إذا كان ميشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه ومتايُله. قال ذو الرم ة: يُهاديَن مَجَّ 
َة حجِم الكعِب رايَّ املَُخْلَخِل وكذلك املرأة، إذا متايلت يف ِمشيتها من غري أن مياشيها أحد قيل: َوْعَثًة * كِليلَ 

 هتادى. عن االصمعي. قال األعشى: إذا ما أتيت تريد القياَم * هَتادى كما قد رأيَت البهريا

(6/2534) 

 

ها، أي مثل  مث رميُت آبخر هدايه، أي قصده.ها. ويقال رميُت بسهٍم أبو زيد: يقال لك عندي ُهَدايَّ
 َهَذى يف منطقة يـَْهذي ويـَْهذو َهْذوًا وَهَذايانً. وَهَذْوُت ابلسيف مثل هذذت. ]هذى[

اهِلراَوُة: العصا الضخمة، واجلمع اهلراوى بفتح الواو مثال املطااي، كما قلناه يف االداوة. وهروته ابهلراوة  ]هرا[
: َيْكسى وال يـَْغَرُث مَمْلوُكها * إذا هَتَرَّْت َعْبَدها اهلارِيْه وَهرَّْيُت العمامة هَتْرِيًَة: ( 1ا ضربته هبا. وقال )وهتريته، إذ

 ( :2صفَّرهتا. وهراة: اسم بلد. وقال )
 ( *3عاود هراة وإن معمورها خراب )

_________ 
 ( عمرو بن ملقط الطائى.1)



 .66ة ها عبد هللا بن خازم سن( شاعر من أهل هراة ملا افتتح2)
 ( عاود هراة وإن معمورها خراب * وأسعد اليوم مشغوفا إذا طراب =3)

(6/2535) 

 

 فإن وقفت عليها وقفت ابهلاء. وإمنا قيل معاذ اهلراء، النه كان يبيع الثياب اهلروية.)*( 
قال: َوْهَو إذا احلرُب َهفا اهلَْفَوُة: الزلَُّة. وقد َهفا يـَْهفو َهْفَوًة. وَهفا الطائُر جبناحيه، أي خفق وطار. و  ]هفا[

إذا َذَهَب، كالصوفة وحنوها. ومرَّ الظيُب يـَْهفو، مثل  ُعقابُْه * ِمْرَجُم حرب تلتظى حرابه وهفا الشئ يف اهلواء،
 قولك: يطفو. قال: بشٌر يصف فرسا

_________ 
 مفرقة * ومنزال مقفرا = وارجع بطرفك حنو اخلندقني ترى * رزءا جليال وأمرا مفظعا عجبا هاما تزقى وأوصاال

ريفه عقبا مقتلون وقتالون قد علموا من أهله خراب ال أتمنن حداث قيس وقد ظلمت * إن أحدث الدهر يف تص
 * أان كذلك نلقى احلرب واحلراب

(6/2535) 

 

: اجلوُع. ورجٌل هاٍف، يشبه شخصها واخليل هتفو * ُهُفوًّا ِظلَّ فـَْتخاِء اجلناِح وَهوايف النَـَعِم، مثل اهلَوامي. واهلَْفوُ 
 ( .1أي جائع. واهلَفاُة: النظرة )

 ( : أفند.2َهقاُه َهْقياً: تناوله مبا يكره. وأهقى ) ]هقى[
( ومَهَياانً، إذا سال. ومَهَِت املاشية، إذا َندَّْت للرعي. وَهوامي اإلبل: 3ء والدمُع يـَْهمي مَهْياً )مهى املا ]مهى[

 ( .4، بكسر اهلاء، وهو معرب. ومهيان بن قحافة السعدى يكسر ويضم )َضواهلُّا. ومِهْياُن الدراهم
 هن على وزن أخ: كلمة كناية، ومعناه شئ ]هنو[

_________ 
  اللسان، وغلطه الصاغاىن وقال: " الصواب املطرة ابمليم والطاء ".( وتبعه يف1)
 ( يف القاموس واللسان: وأهقى: أفسد.2)
 ( ومهيا. قاموس.3)
 ث.( بل يثل4)



(6/2536) 

 

)*( وأصله هنو. تقول: هذا هنك، أي شيئك. قال الشاعر: رحت وىف رجليك ما فيهما * وقد بدا هنك من 
لوا. املئزر قال سيبويه: إمنا سكنه للضرورة. ومها هنوان واجلمع هنون، ورمبا جاء مشددا يف الشعر كما شددوا 

بني هلزمىت هن وىف احلديث: " من تعزى بعزاء  قال الشاعر: أال ليت شعرى هل أبيْت ليلة * وهىن جاذ
َتِطْق به "، أي يتقوى إبخوته. وهو كما  اجلاهلية فأعضوه هبن أبيه وال تكنوا ". وقوهلم: " من َيَطْل َهُن أبيه يـَنـْ

ث بن سدوس وهو احلارث بن سدوس بن ذهل بن قال: ولو شاء رىب كان أير أبيكم * طويال كأير احلار 
أحد وعشرون ولدا ذكرا. وتقول للمرأة: َهَنٌة وَهْنٌت أيضاً ابلتاء ساكنة النون، كما قالوا بنٌت شيبان، وكان له 

وأخٌت. وتصغريها هنية تردها إىل االصل وأتتى ابهلاء، كما تقول أخية وبنية. وقد تبدل من الياء الثانية هاء 
 يهة. ومنهم من جيعلها بدال من التاءفيقال هن

(6/2536) 

 

هنت. واجلمع هنات، ومن رد قال: هنوات. وقال: أرى ابن نزار قد جفاين وَملَّين * على َهَنواٍت شأهُنا الىت يف 
، وال يقال ذلك يف اخلري. وتقول: جاءين َهنو  َك، ورأيت هناك، متتابُع ويف فالٍن َهنَّاٌت، أي خصالُت شرٍ 

ْل، واي َهناِن أقِبال، واي َهنوُن أقِبلوا. ولك أن ومررت هبنيك. وقد ذكرانه يف أخ. وتقول يف النداء: اي َهُن أْقب
تدخل فيه اهلاء لبيان احلركة فتقول: ايهنه، كما تقول: مله، وماليه، وسلطانيه. ولك أن تشبع احلركة فتولد 

ه اللفظة ختتص ابلنداء كما خيتص به قوهلم: اي فل واينومان. ولك أن تقول اي االلف فتقول: اي هناه أقبل. وهذ
ُه أقِبل هباٍء مضمومة، واي َهنانيِه أقبال، واي هنوانه أقبلوا، وحركة اهلاء فيهن منكرة، ولكن هكذا رواه َهنا

ْقَت شرًّا ِبَشر  تعين كنا متهمني ( : وقد راَبين قْوهلا اي َهنا * ُه وحَيَك أحلَْ 1االخفش. وأنشد أبو زيٍد يف نوادره )
 فحققت االمر.

_________ 
 ( المرئ القيس.1)

(6/2537) 

 



)*( وهذه اهلاء عند أهل الكوفة للوقف. أال ترى أنه شبهها حبرف االعراب فضمتها. وقال أهل البصرة: هي 
 بدل من الواو يف هنوك وهنوات، فلذلك جاز أن تضمها وتقول يف االضافة: اي هىن أقبل واي هىن أقبال،

تقول أخت وبنت، واي هنتان أقبال، واي هنات وايهىن أقبلوا، وللمرأة: اي هنت أقبلي بتسكني النون، كما 
أقبلن، واي هنتاه أقبلي، واي هنتانيه أقبال، واي هناتوه أقبلن. الفراء: يقال ذهبت وهنيت، كناية عن فعلت من 

 قولك: هن.
َل منها جلمع األْهِويَُة. وكل خاٍل هواٌء. قال زهري: كأنَّ الَرحْ اهلواُء ممدوٌد: ما بني السماء واألرض، وا ]هوى[

فوق َصْعٍل * من الِظلماِن ُجْؤُجُؤُه َهواُء وقوله تعاىل: )وأفئدهتْم َهواٌء( يقال: إنَّه ال عقول هلم. واهلََوى مقصوٌر: 
هوى وقفى وعصى. وقال أبو  َهَوى النفس، واجلمع األْهواُء. وإذا أضفته إليك قلت َهواَي. وُهَذْيٌل تقول.

 * فتخرموا ولكل جنب مصرعذؤيب: سبقوا هوى وأعنقوا هلواهم 
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( : ولليلة منها تعود لنا * يف غري ما َرَفٍث وال 1وهذا الشئ أهوى إىل من كذا، أي أحبُّ إيلَّ. قال الشاعر )
:  إمثِْ أْهوى إىل نفسي ولو نـََزَحْت * مما َمَلْكتُ  . األصمعي  ومن بىن سهم وهوى ابلكسر يهوى هوى، أي أَحبَّ

، أي سقط إىل أسفل. قال: وكذلك اهلُِويُّ يف السري إذا مضى. وَهوى واهْنَوى مبعىن. َهوى ابلفتح يَـ  ْهوي ُهِوايًّ
 ( لوالى طحت كما هوى * أبجرامه من قلة النيق منهوى وهوت3( يف قوله: ومنزلة )2وقد مجعهما الشاعر )

 الطعنة هتوى: فتحت فاها، ومنه قول ذى الرمة:
 ( *4هوى بني الكلى والكراكر )

_________ 
 ( أبو صخر اهلذىل.1)
 ( هو يزيد بن احلكم الثقفى.2)
 ( ويروى: " وكم منزل ".3)
 ( قبله: طوينامها حىت إذا ما أنيختا * مناخا هوى بني الكلى والكراكر4)
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له ابلسيف. )*( وأهوى إليه بيده ليأخذه. قال االصمعي: أهويت ابلشئ، إذا أْوَمْأَت به. ويقال: أْهَوْيُت 
ُة: الَوْهَدُة العميقُة. واأُلْهِويَُّة على  أفعولة مثلها. واملَْهوى واملَْهواُة: ما بني اجلبلني وحنو ذلك. وهتاوى القوم واهلُوَّ

( 1يف املَْهواِة، إذا سقط بعضهم يف إثر بعض. قال الشيباين: املُهاواُة: املالجَّة. واملُهاواُة: شدَّة السري. وأنشد )
وى من الليل، على فعيل، أي لم تستطع مى مهاواتنا السرى * وال ليل عيس يف الربين خواضع ومضى ه: ف

هزيٌع منه. واْستهواُه الشيطان، أي اْسَتهاَمُه. أبو عبيد: اهلَْوهاءُة ابملد : األمحق. ويقال: ما أدري أيُّ َهيِ  بن يَبٍ  
 كما يقال طاِمُر بن طاِمٍر، ملن ال يُعرف أبوه.هو، معناه أيُّ اخللق هو. وَهيَّاُن بن بيَّاَن،  

_________ 
 الرمة. ( لذى1)
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وهاويٌة: اسٌم من أمساء النار، وهي معرفة بغري ألٍف والٍم. قال تعاىل: )فأُمُُّه هاويٌة( يقول: ُمْستَـَقرُُّه النار. 
ُحنا * كنَت كمن هتوي به اهلاِويْه وتقول: َهَوْت ُأمُّه فهي عمرو لو انَلْتَك أْرما( : اي 1واهلاِويَُة: املَْهواُة. وقال )

هاِويٌَة، أي اثِكلٌة. قال كعب بن سعد الغنوى أخاه: َهَوْت ُأمُُّه ما يبعث الصبُح غاِدايً * وماذا يؤدِ ي الليُل حني 
أِطبًَّة * إيلَّ وما جُيْدون إال ( 2ل يوٍم َتْدُعواِن )يثوب واهلَواهي: الباطُل واللغُو من القول. قال ابن أمحر: أيف ك

 اهلَواِهيا الكسائي: يقال اي َهي  مايل، ال يهمز، معناه: اي عجبا. وما يف موضع رفع.
 فصل الياء

 اليُد أصلها َيْدٌي على فـَْعٍل ساكنة العني، ألنَّ مجعها أيد ويدى. وهذا مجع فعل مثل ]يدى[
_________ 

 ملقط الطائى.( عمرو بن 1)
 لسان: " يدعوان ".( يف ال2)
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)*( فلس وأفلس وفلوس، وال جيمع فعل على أفعل إال يف حروف يسرية معدودة مثل زمن وأزمن، وجبل 
 ( :1اليدى يف الشعر على أايد، قال الشاعر )وأجبل، وعصا وأعص. وقد مجعت ا

( : فطرت مبنصل يف 3اعر )( * وهو مجع اجلمع مثل أكرع وأكارع. وأما قول الش2قطن سخام أبايدى غزل )



يعمالت * دوامى االيد خيبطن السرحيا فهو لغة لبعض العرب، حيذفون الياء من االصل مع االلف والالم، 
( : كنواح ريش محامة جندية * 4كما حيذفوهنا مع االضافة يف مثل قول الشاعر )  فيقولون يف املهتدى: املهتد،

 فحذف الياء ملا أضاف،ومسحت ابللثتني عصف االمثد أراد كنواحى 
_________ 

 ( هو جندل بن املثىن الطهوى.1)
 ( قبله:2)

 كأنه ابلصحصحان االجنل
 ( مضرس بن ربعى االسدي.3)
 ( خفاف بن ندبة.4)
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كما كان حيذفها مع التنوين. والذاهب منها الياء، الن تصغريها يدية ابلتشديد الجتماع الياءين. وبعض العرب 
( * إال ذراع العنس أو كفَّ الَيَدى 1ابَت ما توسدا ) ليد يدى، مثل رحى. قال الراجز: اي ُربَّ سارٍ يقولون ل

( * قد ينفعانَك منهما 2وتثنيتها على هذه اللغة َيَدايِن، مثل رََحياِن. قال الشاعر: َيَدايِن بيضاوان عند حُمَرِ ٍق )
ُة. وأيََّدُه، أ3) عاىل: )والسماَء بَنيناها أبْيٍد( ي قوَّاه. وماىل بفالن يدان، أي طاقٌة. قال ت( أْن هُتَْضما واليُد: القوَّ

. وقوله تعاىل: )حىتَّ يـُْعطوا اجلزيَة عن َيد( أي عن ِذلٍَّة واستسالم، ويقال: نَقدًا ال نسيئًة. والَيُد: النعمة 
 (4واإلحسان تصطنعه، وجتمع على يدى ويدى، مثل عصى وعصى. قال الشاعر )

_________ 
 ( يف اللسان: " سار ما توسدا ".1)
 يروى: " عند حملم ". (2)
 ( يف اللسان:3)

 قد مينعانك بينهم أن هتضما
 ( االعشى.4)

(6/2540) 

 



( * وإمنا فتح الياء كراهة لتواىل الكسرات، ولك أن تضمها. وجتمع أيضا 1)*( * فإن له عندي يداي وأنعما )
* وأيد الندى يف الصاحلني قروض اليزيدى: لك يف قومي يد يشكروهنا  ( : تكن2على أيد، قال الشاعر )

يدى فالن من َيِدِه، أي ذهبت َيُدُه ويبست. يقال: ماله يدى من َيِدِه! وهو دعاٌء عليه، كما يقال: ماله تربت 
ْيُت عنده َيدًا فأان يداه. وَيَدْيُت الرجَل: أصبُت َيَدُه، فهو ميدى. ففإن أردت أنك اختذت عنده َيدًا قلت: أْيدَ 

( : َيَدْيُت على ابن َحْسحاِس بن َوَهٍب * أبسفِل ذي 3، وهو موًدى إليه. وَيَدْيُت لغٌة. قال الشاعر )مودٍ 
اجِلذاِة َيَد الَكرمِي وتقول إذا وقع الظيب يف احلبالة: أْمَيِديٌّ أم مرجوٌل؟ أي أَوقـََعْت يدُه يف احلبالة أم رِجله. 

 يُتُه ُمياداًة، أي من يدى إىل يده.: جازيته يدًا بيٍد. وأعطوايَدْيُت فالانً 
_________ 

 ( صدره:1)
 فلن أذكر النعمان إال بصاحل

 ( بشر بن أىب خازم.2)
 ( بعض بىن أسد.3)
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ابلَيَدْيِن، االصمعي: أعطيُتُه مااًل عن ظهر َيٍد، يعين تفضُّاًل ليس من بيٍع وال قرٍض وال ُمكافَأٍة. وابتعُت الغنم 
ثمن آخر. ويقال: إنَّ بني َيدي الساعة أهوااًل، أي ُقدَّامها. وهذا ما أي بثمنني خمتلفني، بعضها بثمن وبعضها ب

قدَّمْت َيداَك، وهو أتكيٌد كما يقال: هذا ما جنْت َيداَك، أي جنيته أنت، إ أنك تؤكِ د هبا. أبو زيد: يقال لقيته 
َم، ومنه قوله تعاىل: )وملا أول شئ. قال االخفش: ويقال سقط يف يديه وأسقط، أي ندِ  أوََّل ذاِت َيَدْيِن، ومعناه

ُسِقَط يف أْيديِهْم( ، أي ندموا. وقوهلم: ذهبوا أْيدي َسبا وأايدي َسبا، أي متفر ِقني، ومها امسان جعال واحدًا. 
 وتقول: ال أفعله َيَد الدهر، أي أبدًا. قال األعشى:

 ( * وقول لبيد1ُتالقي اخليارا )َيَد الدهِر حىتَّ 
_________ 

 ( صدره:1)
 رواح العشى وسري الغدو *:
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( * يعين بدأت الشمس يف املغيب. وهذا الشئ يف يدى، أي يف ملكي. والنسبة 1حىت إذا أْلَقْت َيدًا يف كاِفٍر )
وما أْيَدى فالنًة. ورجٌل َيِديٌّ. وهذا ثوٌب َيِديٌّ وَأِديٌّ، ٌة، أي َصناٌع. إليها َيِديٌّ، وإْن شئَت َيَدِويٌّ. وامرأٌة َيِديَّ 

: َيُد الثوِب: ما  أي واسٌع. قال العجاج: يف الداِر إْذ ثـَْوُب الِصبا َيِديُّ * وإْذ زماُن الناِس َدْغَفِليُّ األصمعي 
يقول لذى الثدية: ذو ل الفراء: وبعضهم فضَل منه إذا تـََعطَّْفَت به والتحفَت. يقال: ثوب قصري اليد. قا

اليدية، وهو املقتول بنهروان. وذو اليدين: رجل من الصحابة، يقال مسى بذلك النه كان يعمل بيديه مجيعا، 
 وهو الذى قال للنىب عليه الصالة والسالم: " أقصرت الصالة أم نسيت ".

_________ 
 ( عجزه:1)

ذكر اليمني فلم ميكنه. ومثله قول ثَعلبة بن ُصَعرْي اد لبيد أن يصرح بوأجن عورات الثغور ظالمها * وكذلك أر 
 (6 -صحاح  - 320املازين: فـََتذَكَّرا ثقال رثيدا بعدما * ألقت ذكاء ميينها يف كافر )
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 ابب االلف اللينة:
كران الن االلف على ضربني: لينة ومتحركة. فاللينة تسمى ألفا، واملتحركة تسمى مهزة. وقد ذكران اهلمزة، وذ 

لواو والياء، وهذا الباب مبىن على ألفات غري منقلبات من شئ، فلهذا أيضا ما كانت االلف فيه منقلبة من ا
 أفردانه.

آ: حرف هجاء مقصورة موقوفة، فإن جعلتها امسا مددهتا. وهى تؤنث ما مل تسم حرفا. وإذا صغرت آية  ]آ[
املد فيما أشبهها من احلروف. وااللف من حروف  قلت أيية، وذلك إذا كانت صغرية يف اخلط، وكذلك القول

 ( عشرة، جيمعها قولك: " اليوم تنساه ".1واللني والزايدات. وحروف الزايدات )
_________ 

( وقد قلت يف حروف الزايدة، وأان أستغفر هللا: سألت حبييب الوصل منه دعابة * وأعلم أن الوصل ليس 1)
 برفق جميبا )ما سألت يهون( يكون فماس دالال وابتهاجا وقال ىل *
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)*( وقد تكون االلف يف االفعال ضمري االثنني حنو فعال ويفعالن، وتكون يف االمساء عالمة لالثنني ودليال 
على الرفع حنو رجالن. فإذ حتركت فهى مهزة. وقد تزاد يف الكالم لالستفهام، تقول: أزيد عندك أم عمرو؟ 

وعساء بني جالجل * وبني النقا آأنت أم بينهما أبلف، قال ذو الرمة: أاي ظبية الفإن اجتمعت مهزاتن فصلت 
( . وهى على ضربني: 1أم سامل وقد ينادى هبا، تقول: أزيد أقبل، إال أهنا للقريب دون البعيد ; الهنا مقصورة )

ل، وال تكون ألف وصل، وألف قطع. وكل ما ثبت يف الوصل فهو ألف القطع، وما مل يثبت فهو ألف الوص
 كون زائدة مثل ألف االستفهام، وقد تكون أصلية مثل ألف أخذ وأمر.إال زائدة. وألف القطع قد ت

 إذا: اسٌم يدٌل على زمان مستقبل، ومل ]إذا[
_________ 

 ( قال يف املختار: يريد أهنا مقصورة من اي، أو من أاي، أو من هيا، الالتى ثالثتها لنداء البعيد.1)
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ى يدل على أهنا اسم تستعمل إال مضافًة إىل مجلة، تقول: أجيئك إذا امحر  الُبْسُر، وإذا قِدم فالن. والذ
وقوعها موقع قولك: آتيك يوم يقدم فالن. وهي ظرف، وفيها جمازاة ; الن جزاء الشرط ثالثة أشياء: أحدها 

حمسن إليك، والثالث إذا كقوله تعاىل: )وإن  الفعل كقولك إن أتتين آتك، والثاىن الفا كقولك: إن أتتين فإان
نطون( . وتكون للشئ توافقه يف حاٍل أنت فيها، وذلك حنو قولك: تصبهم سيئة مبا قدمَّْت أيديهم إذا ُهم يق

خرجُت فإذا زيٌد قائٌم، املعىن خرجُت ففاجأين زيٌد يف الوقت بقيام. وأما إذ فهى ملا مضى من الزمان، وقد 
تزادان ثل إذا، وال يليها إال الفعل الواجب، وذلك حنو قولك: بينما أان كذا إْذ جاء زيد. وقد تكون للمفاجأة م

( : حىت إذا أسلكوهم 2( . وقول الشاعر )1مجيعا يف الكالم، كقوله تعاىل: )وإذ واعدان موسى( أي وعدان )
 يف قتائدة * شال كما تطرد اجلمالة الشردا

_________ 
 وواعدان ".( يف اللسان: " أي 1)
 ( عبد مناف بن ربع اهلذىل.2)
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 )*( أي حىت أسلكوهم يف قتائدة، النه آخر القصيد. أو يكون قد كف عن خربه لعلم السامع.
تَـَهى البتداء الغاية، تقول: خرجت من ال ]أال[ كوفة إىل مكة، وجائٌز أن تكون )إىل( : حرف خافض، وهو ُمنـْ

ا دْخلَتها وجائٌز أن تكون بَ  لْغَتها ومل تدخْلها ; ألنَّ النهاية تشتمل أو َل احلد  وآخره، وإمنا متتنع جماوزته. ورمبَّ
 استعمل مبعىن ِعْنَد ; قال الراعي:

إِبٌل. قال هللا تعاىل: )وال أتُكلوا ( * وقد جتئ مبعىن َمَع، كقوهلم: الَذوُد إىل الَذْوِد 1فقد سادت إىل الغوانيا )
الكم( ، وقال: )َمْن أنصاري إىل هللا( أي مع هللا، وقال: )وإذا خلوا إىل شياطينهم( . قال أمواهَلُْم إىل أمو 

سيبويه: ألف إىل وعلى منقلبتان من واوين، الن االلفات ال تكون فيها االمالة، ولو مسى به رجل قيل يف تثنيته 
 إلوان وعلوان.

_________ 
* صناع فقد سادت إىل الغوانيا أي عندي. وراد النساء: ذهنب  ( البيت أبكمله: ثقال إذا راد النساء خريدة1)

 وجئن. امرأة رواد، أي تدخل وخترج.
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فإذا اتصل به املضمر قلبته ايء فقلت: إليك وعليك. وبعض العرب يرتكه على حاله فيقول: إالك وعالك. 
ارٌج، كما تقول: اعلْم أن  زيدًا خارٌج. وأمَّا ه الكالم للتنبيه، تقول: أال إن  زيدًا خوأما )أال( فحرف يفتتح ب

)أولو( فجمٌع ال واحَد له من لفظه، واحده ذو. وأوالت لإلانث واحدهتا ذات، تقول: جاءين أُولو األلباب، 
ذا للمذكر، وِذِه للمؤنث، ميد   وأوالت األمحال. وأمَّا )ُأويل( فهو أيضاَ مجٌع ال واحَد له من لفظه، واحُده

إْن قصرته كتبته ابلياء، وإن مددَته بنيته على الكسر. ويستوي فيه املذكَّر واملؤنث. وتصغريه أُلَيَّا ويقصر، ف
بضم اهلمزة وتشديد الياء، ميد  ويقصر ; ألنَّ تصغري املبهم ال يغريِ  أَولُه بل يرتك على ما هو عليه من فتٍح أو 

واثلثًة إذا كان على ثالثة أحرف. وتدخل عليه ها ِللتنبيه، ايء التصغري اثنيًة إذا كان على حرفني،  ضمٍ . وتدخل
تقول: هؤالء. قال أبو زيد: ومن العرب من يقول َهُؤالء قوُمك، فينوِ ن ويكسر اهلمزة. وتدخل عليه الكاف 

. احده َذِلَك، ومن قال ُأوالَك فواحده ذاكَ للخطاب، تقول: ُأولَِئَك وُأوالَك. قال الكسائي: َمن قال أولئك فو 
 وُأوالِلَك مثل ُأولَِئَك. وأنشد ابن السكيت:
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ا قالوا: أوَلِئَك يف غري العقالء. قال الشاعر:  أواللك قومي مل يكونوا َأشابًَة * وهل يَِعُظ الِضلِ َيل إالَّ أواللكا وإمن 
ِم وقاُذم  املَناِزُل بعد َمْنزَِلِة ا ل تعاىل: )إنَّ السمَع والبصَر والفؤاَد كل  أولئَك لِلوى * والَعْيُش بعد ُأوَلِئَك اأَلايَّ

كاَن عنه َمسُئواًل( . وأما )األوىل( بوزن الُعلى، فهو أيضاَ مجٌع ال واحَد له من لفظه، واحده الَّذي. وأم ا قوهلم: 
استثناء ع ُأوىل، مثل ُأخرى وَأَخر. وأما )إال( فهو حرف ذهبت العرب األىل، فهو مقلوب من األَوِل، ألن ه مج

َقِطِع فيكون يف االستثناء املنقطع  يستثىن به على مخسة أوجٍه: بعد االجياب، وبعد النفى، املفرغ، واملقدم، واملُنـْ
ا بعدها يف مبعىن لكْن ألن  املستثىَن من غري جنس املستثىَن منه. وقد يوصف إبالَّ، فإن وصْفَت هبا جعلتها وم

ا قبله يف اإلعراب فقلت: جاءين القوُم إالَّ زيد، كقوله تعاىل: )لو كافيهما موِضع غري وأتْـبـَْعَت االسم بعَدها م
 ( :1آهلة إال هللاُ َلَفَسَدات( . وقال عمرو بن معد يكرب )

_________ 
 عامر. ( قال ابن برى: ذكر اآلمدي يف املؤتلف واملختلف أن هذا البيت حلضرمي بن1)

(6/2544) 

 

( كأن ه قال غري الفرقدين. وأصل إال  االستثناء والصَفة 1 أبيَك إالَّ الَفرقداِن )وكل أخ مفارقه أخوه * َلَعْمرُ 
( : وأرى 2يكون إال مبنزلة الواو يف العطف، كقول الشاعر ) عارضٌة. وأصل غري صفٌة واالستثناء عارٌض. وقد

 (3ِمدًا َدفـََعْت * عنه الرايَح َخواِلٌد سحم )* ِسيداِن مل َيْدُرْس هلا َرْسُم إالَّ َرمادًا ها هلا دارًا أبَِْغِدرَِة ال
 أىن معناه أين، تقول: أىن لك هذا، أي ]أان[

_________ 
من  1237خرى * وإن ضنت هبا سيفرقان وكذلك ذكر الصغاىن بصفحة ( قبله: وكل قرينة قرنت أب1)

 التكملة.
 ( املخبل.2)
 تقوى االله وشره االمث( وآخر بيت من هذه القصيدة: إىن وجدت االمر أرشده * 3)
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)*( من أين لك هذا؟ وهى من الظروف الىت جيازى هبا، تقول: أىن أتتين آتك معناه: من أي جهة أتتين آتك. 
تقول: أىن لك أن تفتح احلصن؟ أي كيف لك ذلك. وأما قولك أان فقد ذكرانه يف ابب  وقد تكون مبعىن كيف،



 النون.
: اسٌم مبهم،  ]إاي[ ان. وجعلت إايَّ ُه وإايَّ َي وإايَّ ك وإايَّ وتتَّصل به مجيع املضمرات املتصلة اليت للنصب، تقول: إايَّ

اَطُب من الغائب ; وال موضع هلا من االعراب، فهى الكاف واهلاء والياء والنون بياانً عن املقصود، لُيعلم املخ
االسم وما بعدها للخطاب وقد صاروا  كالكاف يف ذلك وأرأيتك، وكااللف والنون الىت يف أنت، فيكون إاي

كالشئ الواحد ; الن االمساء املبهمة وسائر املكنيات ال تضاف، الهنا معارف. وقال بعض النحويني: إن إاي 
واستدل على ذلك بقوهلم: " إذا بلغ الرجل الستني فإايه وإاي الشواب "، فأضافوها إىل  مضاف إىل ما بعده،

 يسان: الكاف واهلاء والياء والنون هي االمساء، وإاي عماد هلا، الهنا ال تقومالشواب وخفضوها. وقال ابن ك
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ف واهلاء والياء أبنفسها، كالكاف واهلاء والياء يف التأخري يف يضربك ويضربه ويضربىن، فلما قدمت الكا
بتين، وال جيوز أن عمدت إباي فصار كله كالشئ الواحد. ولك أن تقول ضربت إايى، النه يصح أن تقول ضر 

تقول ضربت إايك، النك إمنا حتتاج إىل إايك إذا مل ميكنك اللفظ ابلكاف، فإذا وصلت إىل الكاف تركتها. 
الفعل، فإذا أعدهتا احتجت إىل إاي. وأما قول وجيوز أن تقول: ضربتك إايك، الن الكاف اعتمد هبا على 

فإنه إمنا فصلها من الفعل الن العرب ال توقع فعل الفاعل  (2( : كأان يوم قرى إ * منا نقتل إايان )1الشاعر )
على نفسه ابتصال الكناية، ال تقول: قتلتىن، إمنا تقول قتلت نفسي، كما تقول: ظلمت نفسي فاغفر ىل، ومل 

 أجرى إايان جمرى أنفسنا. وقد تكون للتحذير، تقول: إايكتقل ظلمتين، ف
_________ 

 ( ذو االصبع العدواين.1)
 بعده: قتلنا منهم كل * فىت أبيض حساان( 2)
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)*( واالسد، وهى بدٌل من فعٍل، كأن ك قلت ابعد. ويقال هياك، مثل أراق وهراق. وأنشد االخفش: فهياك 
َك أن ( وتقول: 1واالمر الذى إن توسعت * موارده ضاقت عليك مصادره ) إايك وأن تفعل كذا. وال تقل: إايَّ

( 3( : إذا قال حاديِهْم َأاياي أتقينه * مبثل الذرى مطلنفئات العرائك )2أاياي: زجٌر. وقال )تفعل، بال واٍو. و 
( : َسقته إايُة الشمِس إالَّ لِثاتِِه * ُأِسفَّ فلم َتْكِدْم 4وأاية الشمس بكسر اهلمزة: ضوؤها، وقد تفتح. وقال )



 ايُة للشمُس كاهلالة للقمر، وهي الدارة حوهلا.ليه إبمثِِْد فإن أسقْطَت اهلاء مددَت وفتْحَت. ويقال األَ ع
_________ 

 ( يف احملكم: " ضاقت عليك املصادر ".1)
 ( ذو الرمة.2)
 ( قال ابن برى: واملشهور يف البيت: إذا قال حادينا أاي عجست بنا * خفاف اخلطا مطلنفئات العرائك3)
 ( طرفة بن العبد، من معلقته.4)
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ف من حروف الشفة، بنيت على الكسر الستحالة االبتداء ابملوقوف. وهى من عوامل اجلر، الباء: حر  ]اب[
ول: مررت بزيد، كأنك ألصقت املرور به. وختتص ابلدخول على االمساء، وهى اللصاق الفعل ابملفعول به. تق

ه. وقد تزاد الباء يف وكل فعل ال يتعدى فلك أن تعديه ابلباء، وااللف، والتشديد، تقول: طار به، وأطاره، وطري 
( : حبَْسِبَك يف القوم أن يعَلموا * أبنك فيهم غىن مضر 1الكالم، كقوهلم: حبسبك قول السوء. قال الشاعر )

كفى بربك هاداي ونصريا( وقال الراجز: حنن بنو جعدة أصحاب الفلج * نضرب ابلسيف وقوله تعاىل: )و 
 (2ونرجو ابلفرج )

_________ 
 ان، وامسه عمرو بن حارثة، يهجو ابن عمه رضوان.( االشعر الزفي1)
 ( الرجز لعطارد اجلعدى. والرواية: حنن بىن جعدة أصحاب الفلج * نضرب ابلسيف ونرجو ابلفرج وبعده:2)

= 
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)*( أي الفرج. ورمبا وضع موضع قولك من أجل، كقول لبيد: غلب تشذر ابلذحول كأهنم * جن البدى 
)ومنهم من إن أتمنه بدينار( أي من أجل الذحول. وقد توضع موضع على، كقوله تعاىل:  رواسيا أقدامها أي

على دينار، كما توضع على موضع الباء، كقول الشاعر: إذا رضيت على بنو ُقَشرْيٍ * َلَعْمُر هللِا أعجبين رضاها 
 أي رضيت ىب.

نَّ صاحبها : ها إنَّ ات ِعْذرٌَة إالَّ َتُكْن نـََفَعْت * فإات: اسٌم يشار به إىل املؤن ث، مثل ذا للمذكر. قال النابغة ]ات[



 قد اتَه يف البَـَلِد وتِه مثل ِذه. واتِن للتثنية، وأوالء للجمع
_________ 

= حنن منعنا سيلة حىت اعتلج * بصادق الطعن وبيض كالسرج وليس يف قتل حرورى حرج * الرواية " بىن " 
 .1237راجع تكملة الصغاىن بدل " بنو " على املدح واالختصاص 
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وتصغري ات: تيا، ابلفتح والتشديد، ألنَّك قلبت األلَف ايًء وأدغمتها يف ايء التصغري. ولك أن تدخل عليها ها 
ل: هاات ِهْنٌد، وهااتِن، وهُؤالِء، ويف التصغري هاتـَيَّا. فإن خاطبت جئت ابلكاف فقلت: تيَك للتنبيه، فتقو 

وتـَْلَك بفتح التاء، وهي لغة رديئة. والتثنية اتِنَك واتنِ َك ابلتشديد. واجلمع ُأوَلِئَك وُأوالَك وتِْلَك، واتَك 
ية واجلمع، وما قبل الكاف ملن تشري إليه يف التذكري وُأوالِلَك. فالكاف ملن ختاطبه يف التذكري والتأنيث والتثن

 شئ من مسائله. وتدخل ها على تيك واتك، والتأنيث والتثنية واجلمع. فإن حفظت هذا االصل مل ختطئ يف
تقول: هاتيك هندو هااتك هند. قال عبيد يصف انقَته: هاتيَك حَتِْمُلين وأَبـَْيَض صارِماً * وُمَذرَّابً يف ماِرٍن 

( وقال أبو النجم: جئنا حنييك ونستجديكا * فافعل بنا هااتك أو هاتيكا أي هذه أو تلك، عطية 1موِس )خمَْ 
 ال تدخل هاأو حتية. و 

_________ 
 ( رمح مارن: صلب لدن.1)
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 ( :1)*( على تلك ; الهنم جعلوا الالم عوضا من ها التنبيه. واتلك: لغة يف تلك. وأنشد ابن السكيت )
تزاد يف يف املستقبل إذا خاطبت. نقول: ( * والتاء من حروف الزايدات، وهى 2وحا لتالك الغمر احنسار )

خل يف أمر املواجهة للغابر، كما قرئ قوله تعاىل: )فبذلك فلتفرحوا( . قال الراجز: قلت لبواب أنت تفعل وتد
( ، فحذف الالم وكسر التاء على لغة من يقول أنت 3لديه دارها * تيذن فإىن محؤها وجارها أراد لتأذن )

ل، ولتعن حباجيت. قال ر ما مل يسم فاعله. فتقول من زهى الرجل: لتزه اي رجتعلم. وتدخلها أيضا يف أم
 االخفش: إدخال الالم يف أمر املخاطب

_________ 



 ( الشعر للقطامي يصف سفينة نوح عليه السالم.1)
 ( صدره:2)

 إىل اجلودى حىت صار حجرا * وقبله: وعامت وهى قاصدة إبذن * ولوال هللا جار هبا اجلوار
 يف اللسان: " لتيذن ".( 3)
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هذه الالم إمنا تدخل يف املوضع الذى ال يقدر فيه على افعل ; تقول: ليقم زيد، النك ال لغة رديئة ; الن 
. والتاء يف القسم بدل من الواو، كما أبدلوا تقدر على افعل. وإذا خاطبت قلت قم، النك قد استغنيت عنها

ذا. وال تدخل يف غري هذا منها يف ترتى، وتراث، وختمة، وجتاه. والواو بدل من الباء، يقال: اتهلل لقد كان ك
االسم. وقد تزاد التاء للمؤنث يف أول املستقبل وىف آخر املاضي، تقول: هي تفعل وفعلت. فان أتخرت عن 

( . وقد تكون ضمري الفاعل يف قولك فعلت، ويستوى فيه 1وإن تقدمت كانت عالمة ) االسم كانت ضمريا،
ت مؤنثا كسرت. وقد تزاد التاء يف أنت فتصري مع املذكر واملؤنث، فإن خاطبت مذكرا فتحت، وإن خاطب

 االسم كالشئ الواحد من غري أن تكون مضافة إليه. وتنسب القصيدة الىت قوافيها على التاء اتوية.
 احلاء: حرف هجاء، ميد ويقصر. حا[]

_________ 
مت، والساكنة يف ( قوله فإن أتخرت عن االسم اخل، يف القاموس: واحملركة يف أواخر االفعال ضمري كق1)

 مصحح املطبوعة االوىل. أواخرها عالمة للتأنيث كقامت. اه
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 )*( وحاء أيضا: حى من مذحج. قال الشاعر:
يقصر. فإن أردت  طلبت الثأر يف حكم وحاء * وحاء: زجر لالبل، بىن على الكسر اللتقاء الساكنني، وقد

للمعز خاص ًة: حاحيت هبا حيحاء وحيحاءة، إذا دعوهتا. قال  التنكري نونت فقلت: حاء وعاء. أبو زيد: يقال
سيبويه: أبدلوا االلف ابلياء لشبهها هبا ; الن قولك: حاحيت، إمنا هو صوت بنيت منه فعال، كما أن رجال لو 

د: قلت ال. ويدلك على أهنا ليست فاعلت قوهلم: احليحاء أكثر من قوله ال، جلاز أن تقول: ال ليت، تري
اء ابلفتح، كما قالوا احلاحات واهلاهات، فأجرى حاحيت وعاعيت وهاهيت جمرى دعدعت، إذ كن والعيع



 للتصويت. وقال أبو عمرو: يقال حاح بضأنك وحاء بضأنك، أي ادعها.
اً على الكسر. قال: ويستوي فيه االثنان واجلمع أبو زيد: خاءبك، معناه أْعَجْل، جعَله صواتً مبنيَّ  ]خا[

 (6 -صحاح  - 321شد للكميت: )واملؤن ث. وأن
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ْعتَـُهْم * خباٍء ِبَك احلْق يهتفون وَحيـََّهْل ) ( وقال ابن َسَلمة: معناه ِخْبَت، وهو دعاٌء 1إذا ما َشَحطَن احلاِدَينْيِ مسَِ
 منه عليه، يقول: خبائِِبَك، أي أبمرك الذي خاَب وخِسر. وهذا خالُف قوِل أيب زيد كما ترى.

اسٌم: يشار به إىل املذكْر. وذي بكسر الذال للمؤنث. تقول: ِذي َأَمُة هللِا. فإْن وقْفَت عليه قلت: ِذْه  ذا ]ذا[
هباء موقوفة. وهى بدل من الياء، وليست للتأنيث وإمنا هي صلة، كما أبدلوا يف هنية فقالوا هنيهة. فإن 

ضا بتحريك اهلاء. وقد اكتفوا به عنه. فإن أيأدخلت عليه ها للتنبيه قلت: هذا زيد، وهذى أمة هللا، وهذه 
صغرت ذا قلت: ذاي ابلفتح والتشديد، النك تقلب ألف ذا ايء ملكان الياء قبلها، فتدغمها يف الثانية وتزيد يف 

آخره ألفا لتفرق بني املبهم واملعرب. وذاين يف التثنية. وتصغري هذا: هذاي. وال يصغر ذى للمونث وإمنا 
 ا به عنه. وإن ثن يت ذا قلت ذان، النه ال يصحفو يصغرات، وقد اكت

_________ 
 ( يف اللسان: " خباى بك ".1)
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)*( اجتماعهما لسكوهنما فتسقط إحدى االلفني، فمن أسقط ألف ذا قرأ: )إن هذين لساحران( فأعرب. 
. وقد قيل إهنا على لغة ومن أسقط ألف التثنية قرإ: )إن هذان لساحران( ، الن ألف ذا ال يقع فيها إعراب

ابلكاف فقلت: ذاَك وَذِلَك، فالالم زائدة  بلحارث بن كعب. واجلمع أوالء من غري لفظه. فإن خاطبَت جئتَ 
والكاف للخطاب، وفيها دليٌل على أنَّ ما يومأ إليه بعيٌد. وال موضَع هلا من اإلعراب. وُتْدِخُل " ها " على 

ِخُلها على َذِلَك وال على ُأوَلِئَك كما مل تدخلها على تِْلَك. وال ُتدخل الكاف ذاَك فتقول: َهذاَك زيٌد، وال ُتدْ 
ا تدخلها على ات، تقول: تيك وتلك، وال تقل ذيك فإنه خطأ. وتقول يف التثنية: رأيت ع لى ذي للمؤن ث، وإمنَّ

ا قالوا: ذانِ َك ابلتشديد، وإمنَّ  ا شدَّدوا أتكيدًا وتكثريًا لالسم، النه َذيِْنَك الرجلني، وجاءين ذاِنَك الرجالن. ورمبَّ



ذلك، وإمنا يفعلون مثل هذا يف االمساء املبهمة لنقصاهنا. وتقول  بقى على حرف واحد، كما أدخلوا الالم على
 للمؤنث: اتِنَك، واتنِ ِك أيضاً 
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كَ  ِلَك. وقال: ، وتصغابلتشديد، واجلمع أوَلِئَك. وحكم الكاف قد ذكرانه يف ات. وتصغري ذا: َذايَّ ري َذِلَك: َذايَّ
( . وأما ذو الذي مبعىن صاِحٍب فال يكون 1أو حتلفي بربك العلى * أىن أبوذاي لك الصىب وتصغري تلك تياك )

إالَّ مضافاً، فإْن وصفَت به نكرًة أضفَته إىل نكرٍة، وإن وصفَت به معرفًة أضفته إىل األلف والالم، وال جيوز أن 
ىل زيد وما أشبهه. تقول: مررُت برجٍل ذي ماٍل، وابمرأة ذاِت ماٍل، وبرجلني َذَوْي ماٍل ر وال إتضيفه إىل مضم

بفتح الواو، كما قال تعاىل: )وأشهدو ذوى عدل منكم( وبرحال ذوى ماٍل ابلكسر، وبنسوة ذ واِت ماٍل، واي 
 تقولسلمات. َذواِت اجِلماِم فتكسر التاء يف اجلمع يف موضع النصب، كما تكسر اتء امل

_________ 
( قوله وتصغري تلك تياك، كذا يف مجيع النسخ الىت أبيدينا والظاهر أن يقول تيالك ابلالم. وىف القاموس: 1)

 مصحح املطبوعة االوىل. وقال ابن برى: صوابه تيالك، فأما تياك فتصغري تيك وتصغري اتتيا وتياك وتيالك. اه
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ألنَّ أصلها هاء، النك لو وقفت عيها يف الواحد لقلت ذاْه ابهلاء، ولكنَّها ملا ُوِصَلْت )*( رأيت َذواِت ماٍل، 
يدلُّ على ذلك قوهلم: هااتِن َذواات ماٍل. قال تعاىل: )َذواات  مبا بعدها صارت اتًء. وأصل ذو َذًوى مثل َعصاً،

أن ذوى عنُي الفعل لكراهتهم اجتماَع  ( ، مث حذفت من1أفناٍن( يف التثنية. ونرى أن  األلف منقلبة من واو )
فة يف قولك: ( ، فبقى ذا منو انً مث ذهب التنوين لإلضا2الواوين، ألنَّه كان يلزم يف التثنية ذووان مثل عصوان )

ذو ماٍل. واإلضافة الزمٌة له، كما تقول: ُفو زَْيٍد وفا زَْيٍد، فإذا أفرْدَت قلت: ه ذا َفٌم. فلو مسَّيت رجاًل ذو 
ت َهذا ذ وى قد أقبل، فرتد  ما ذهب، ألنَّه ال يكون اسٌم على حرفني أحدمها حرُف لني ; ألنَّ التنوين لقل

 بَت إليه قلت ذووى، مثال عصوى.يذهبه فيبقى على حرٍف واحد. ولو نس
_________ 

 ( قال ابن برى: " صوابه منقلبة من ايء ".1)
واين. قال: الن عينه واو، وما كان عينه واوا فالمه ايء محال ( قال ابن برى: صوابه كان يلزم يف التثنية ذ2)



ذف يف الالم أكثر من على االكثر. قال: واحملذوف من ذوى هو الم الكلمة ال عينها كما ذكر ; الن احل
 احلذف يف العني.
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ْدَت الواو. ولو مجعت وكذلك إذا نسبَت إىل َذاٍت ; ألنَّ التاء حتذف يف النسبة، فكأن ك أضفت إىل ذي فرد
ل الكميت: وال َأْعين بذلك َأْسَفِليُكْم * ولكينِ  أريد به ذو ماٍل قلت: هؤالء َذُووَن، ألنَّ اإلضافة قد زالت. قا

الَذوينا يعين به اأَلْذواَء وهم ملوك اليمن من ُقضاعة املسمَّون بذي يـََزَن، وذي َجَدٍن، وذي نُواٍس، وذي 
ن توصف هبا وذي الَكالع. وهم الَتبابعة. وأما ُذو اليت يف لغة طيئ مبعىن الذى فحقُّها أ فاِئٍش، وذي َأْصَبَح،

ْعَت، وَهِذِه املرأُة ُذو قالت كذا، يستوي فيه التثنية واجلمع والثأنيث.  املعارف، تقول: أان ُذو َعَرْفَت وذو مسَِ
( يريد الذى يعاتبين، والواو 2ا مسلمه )( : ذاك خليلي وذو يعاتبين * يرمى ورائي ابمسهم و 1قال الشاعر )

 وحدها مبنزلة الذي،اليت قبله زائدة. قال سيبويه: إن َذا 
_________ 

 ( جبري بن عثمة الطائى أحد بىن بوالن.1)
 ( قبله: وإن موالى ذو يعاتبين * ال إحنة عنده وال جرمه2)
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يد: أاَل َتْسَأالِن املرء ماذا حياول * أأب فيقضى أم ضالٌل )*( كقوهلم: ماذا رأيت؟ فتقول: متاٌع حسٌن. قال لب
هلم: ماذا رأيت؟ فتقول: خريًا، ابلنصب كأنَّه قال: ما رأيت؟ وابطُل قال: وجترى مع ما مبنزلة اسٍم واحٍد، كقو 

ظروف ولو كان ذا ههنا مبنزلة الذي لكان اجلواب خرٌي ابلرفع. وأما قوهلم ذاُت مر ٍة وُذو صباٍح، فهو من 
ذات الزمني الزمان اليت ال تتمكَّن. تقول: لقيته ذاَت يوٍم وذاَت ليلٍة وذاَت َغداٍة وذاَت الِعشاِء وذاَت مر ٍة و 

َع يف هذه األوقات،  ا مسُِ ذات العومي، وذا صباٍح وذا َمساٍء وذا َصبوٍح وذا َغبوٍق، فهذه األربعة بغريها هاٍء وإمنَّ
ا أن ثوا ذاَت ألنَّ ومل يقولوا: ذاَت شهٍر وال ذاتَ   سنٍة. قال األخفش يف قوله تعاىل: )َوَأْصِلحوا ذاَت بـَْيِنُكم( إمن 

وضع له اسٌم مؤن ث ولبعضها اسٌم مذَكر، كما قالوا داٌر وحائٌط، أن ثوا الدار وذكَّروا احلائط. بعض األشياء قد يُ 
كنة العني، فحذفت الواو فبقي على وقوهلم: كان َذْيَت وَذْيَت، مثل كيت وكيت، أصله ذيؤ على فعل سا 

َد َكيُّ  َد كما ُشدِ   حرفني فُشدِ 
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َض من التشديد التاء. فإْن حذْفَت التاء وجئت ابهلاء فال بد من أن تردَّ التشديد، تقول:  إذا جعلته امسًا، مث ُعوِ 
  النسبة إىل البنت.َيويٌّ، كما تقول بـََنِويٌّ يفكان َذيِ ت وَذيَّة. وإن نسْبَت إليه قلت ذَ 

الفاء من حروف العطف، وهلا ثالثة مواضع: يعطف هبا وتدل على الرتتيب والتعقيب مع االشراك.  ]فا[
تقول: ضربت زيدا فعمرا. واملوضع الثاين: أن يكون ما قبلها علة ملا بعدها، وجترى على العطف والتعقيب 

كان الضرب علة للبكاء والوجع. واملوضع الثالث: ربه فبكى، وضربه فأوجعه، إذا  دون االشراك، كقولك: ض
هو الذى يكون لالبتداء، وذلك يف جواب الشرط، كقولك: إن تزرىن فأنت حمسن، يكون ما بعد االلف كالما 

وكذلك مستأنفا يعمل بعضه يف بعض ; الن قولك أنت ابتداء وحمسن خربه، وقد صارت اجلملة جوااب ابلفاء. 
االمر والنهى واالستفهام والنفى والتمىن والعرض، إال أنك تنصب ما بعد الفاء يف القول إذا جئت هبا بعد 

هذه االشياء الستة إبضمار أن، تقول: زرىن فأحسن إليك، مل جتعل الزايرة علة لالحسان، ولكنك قلت: ذاك 
 من شأين أبدا أن أفعل وأن أحسن إليك على كل حال.
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ل: فعلت كذا. وقد جيري جمرى َكْم فتنصب ما بعده على التمييز، تقول: عندي َكذا: اسم مبهٌم، تقو   ]كذا[
 كالكناية  كذا وكذا درمها، النه

َتِه ال تفعْل، كقوله تعاىل: )أََيْطَمُع كلُّ امرٍئ أن يُْدَخَل َجنََّة نَعيٍم. َكالَّ(   ]كال[ َكالَّ: كلمة زْجٍر وردٍع، ومعناها انـْ
َتِه لََنْسَفعا ابلناصية( .أي ال يطمع يف ذلك. وقد تكو   ن مبعىن حقًّا، كقوله تعاىل: )َكالَّ لَِئْن مل يـَنـْ

( . وقد يكون ضدا لبلى ونعم. 1ومل يقع الفعل، إذا قال هو يفعل غدا )ال: حرف نفى لقولك يفعل  ]ال[
لغوا. قال وقد يكون للنهى، كقولك: ال تقم وال يقم زيد، ينهى به كل منهى من غائب أو حاضر. وقد يكون 

 العجاج:
 (2يف بئر ال حور سرى وما شعر )

_________ 
 ( يف املختار: قلت ال يفعل غدا.1)
 ر حور، أي يف بئر هالك. وقال الفراء: ال جحد حمض يف هذا البيت، =( أراد: يف بئ2)
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الثاين مما دخل  وقال تعاىل: )ما منعك أن ال تسجد( أي ما منعك أن تسجد. وقد يكون حرف عطف الخراج
فيه االول، كقولك: رأيت زيدا ال عمرا. فإن أدخلت عليها الواو خرجت من أن تكون حرف عطف، كقولك: 

لعطف وال إمنا هي مل يقم زيد وال عمرو ; الن حروف النسق ال يدخل بعضها على بعض، فتكون الواو ل
ابب التاء. وإذا استقبلها االلف والالم ذهبت لتوكيد النفى. وقد تزاد فيه التاء فيقال: الت، وقد ذكرانه يف 

( وذكر يونس أن أاب 1ألفه، كما قال: أىب جوده ال البخل واستعجلت نعم * به من فىت ال مينع اجلوع قاتله )
مضافة إليه، الن ال قد تكون للجود وللبخل، أال ترى أنه لو قيل له عمرو بن العالء كان جير البخل وجيعل ال 

 ل ال، كان جودا منه. فأما إن جعلتها لغوا نصبت البخل ابلفعل , وإن شئت نصبته على البدل.امنع احلق فقا
_________ 

 = والتأويل عنده: يف بئر ماء ال حيري عليه شيئا، أي ال يرد عليه شيئا.
 وع الطعام الذى يقتله.( أي ال مينع اجل1)

(6/2554) 

 

وما صلة، ومعناه إن ال يكون ذلك االمر فافعل كذا. وأما ن ال، وقوهلم: إما ىل فافعل كذا، ابالمالة، أصله إ
قول الكميت: كال وكذا تغميضة مث هجتم * لدى حني أن كانوا إىل النوم أفقرا فيقول: كان نومهم يف القلة 

 ِجئتينوالسرعة كقول القائل: ال وذا. و )لو( : حرف متن، وهو المتناع الثاين من أجل امتناع األوَّل، تقول: َلْو 
ألكرمتك. وهو خالُف إْن اليت للجزاء، الهنا توقع الثاين من أجل وجود االول. وأما )لوال( فمركبة من معىن 
إْن وَلْو، وذلك أْن لوال مينع الثاين من أجل وجود األول، تقول: لوال زيٌد هللكنا، أي امتنع وقوع اهلالك من 

( : تـَُعدَّوَن َعْقَر النيِب أفضَل جمدِكم * بىن 1عر )ل الشاأجل وجود زيد هناك. وقد تكون مبعىن َهالَّ، كقو 
 َضْوطرى لوال الَكِميَّ املقنعا وهو كثري يف القرآن. وإن جعلت لو امساً شدَّدته فقلت قد أكثرتَ 

_________ 
 ( جرير.1)
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لف والالم عليها أو إبعراهبا، من اللو ; الن حروف املعاين واالمساء الناقصة إذا صريت أمساء اتمة، إبدخال اال
شدد ما هو منها على حرفني ; النه يزاد يف آخره حرف من جنسه فيدغم ويصرف، إال االلف فإنك تزيد 

زة، فتقول يف ال: كتبت الء جيدة. قال عليها مثلها فتمدها، الهنا تنقلب عند التحريك الجتماع الساكنني مه
  * إنَّ َلْيتاً وإنَّ لوًّا َعناءُ أبو زبيد: ليَت شعري وأين مينِ َ لَْيتٌ 

ما: حرف يتصرف على تسعة أوجه: االستفهام، حنو ما عندك. واخلرب، حنو: رأيت ما عندك، وهو مبعىن  ]ما[
ما أحسن زيدا. وتكون مع الفعل يف أتويل املصدر الذى. واجلزاء، حنو: ما تفعل أفعل. وتكون تعجبا حنو: 

وتكون نكرة يلزمها النعت، حنو: مررت مبا معجب لك، أي بشئ معجب  حنو: بلغين ما صنعت، أي صنيعك.
 لك. وتكون زائدة كافة عن العمل، حنو إمنا زيد منطلق، وغري كافة حنو قوله تعاىل: )فبما رمحة من هللا( .
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د الهنا دوارة وتكون نفيا حنو: ما خرج زيد، وما زيد خارجا. فإن جعلتها حرف نفى مل تعملها يف لغة أهل جن
تها على لغة أهل احلجاز تشبيها بليس، تقول: ما زيد خارجا، وما هذا بشرا. وجتئ حمذوفة وهو القياس، وأعمل

منها االلف إذا ضممت إليها حرفا، حنو مب، ومل، و )عم يتساءلون( . قال أبو عبيد: تنسب القصيدة الىت 
ذو الرمة بقوله: ال ىن على الكسر. وهذا املعىن أراد قوافيها على ما: ماوية. وماء: حكاية صوت الشاء، مب

َعُش الطرَف إال ما خَتَوَّنَُه * داٍع يناديه ابْسِم املاِء َمْبغوُم وزعم اخلليل أن مهما أصلها ما ضمت إليها ما لغوا،  يـَنـْ
ا ترى رأسي ( : إم1وأبدلوا االلف هاء. وقال سيبويه: جيوز أن تكون مه كإذ، ضم إليها ما. وقول الشاعر )

 (2طاً فأصَبَح كالثغام املمحل )تـََغريََّ لونُه * مشََ 
_________ 

 ( حسان.1)
 ( يف اللسان: " املخلس ".2)
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يعىن إن ترى رأسي. وتدخل بعدها النون اخلفيفة والثقيلة، كقولك إما تقومن أقم. ولو حذفت ما مل تقل إال: 
 ه إن قد زيد عليها ما. وكذا مهما فيها معىن اجلزاء.معىن اجملازاة، النإن تقم أقم، ومل تنون. وتكون إما يف 

: َمىَت يف لغة هذيل قد 1َمىت: ظرف غري متمكِ ن، وهو سؤاٌل عن مكان ) ]مىت[ ( ، وجيازى به. األصمعي 



جَلج. وقد نَّ نَِئيُج أي من تكون مبعىن ِمْن. وأنشد أليب ذؤيب: َشرِْبَن مباء البحر مث تـََرفَـَّعْت * َمىت جَلٍج ُخْضٍر هلَُ 
 ( بعضهم يقول: َوَضْعُتُه َمىت ُكمِ ي، أي َوْسَط كمى.2تكون مبعىن َوْسٍط. ومسع أبو عبيد )

 وا: حرف الندبة، تقول: وا زيداه. ويقال أيضا: اي زيداه. ]وا[
_________ 

 ( يف املطبوعة يف العجم واللسان: " عن زمان ".1)
 يد ".( يف املخطوطة: " أبو ز 2)
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)*( و )الواو( من حروف العطف جتمع الشيئني وال تدل على الرتيتب، وتدخل عليها ألف االستفهام كقوله 
ءكم ذكر من ربكم( ، كما تقول: أفعجبتم. وقد تكون مبعىن مع، ملا بينهما من املناسبة تعاىل: )أو عجبتم أن جا

وسلم: " بعثت والساعة كهاتني " وأشار إىل السبابة  ; الن مع للمصاحبة، كقول النيب صلى هللا عليه
 والوسطى، أي مع الساعة. وقد تكون الواو للحال كقوهلم: قمت وأصك وجهه، أي قمت صاكا وجهه،

وكقولك: قمت والناس قعود. وقد يقسم هبا، تقول: وهللا لقد كان كذا. وهو بدل من الباء، وإمنا أبدل منه 
ان من حروف الشفة. وال يتجاوز االمساء املظهرة، حنو: وهللا، وحياتك، وأبيك. وقد لقربه منه يف املخرج، إذ ك

لوا. وقد تكون الواو زائدة. قال االصمعي: تكون الواو ضمري مجاعة املذكر يف قولك: فعلوا ويفعلون وافع
وهو لك،  قلت اليب عمرو: قوهلم ربنا ولك احلمد؟ فقال: يقول الرجل للرجل: بعىن هذا الثوب، فيقول:

 وأظنه أراد: هو لك. وأنشد االخفش: فإذا وذلك اي كبيشة مل يكن * إال َكَلمَِّة حاملٍِ خبيال
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( : قف ابلداير الىت مل يعفها القدم * بلى وغريها االرواح والدمي 1كأنه قال: فإذا ذلك مل يكن. وقال آخر )
أبواهبا( فقد جيوز أن تكون الواو هنا زائدة. و )ويك(  فتحتيريد: بلى غريها. وقوله تعاىل: )حىت إذا جاءوها و 

* َبْب ومن يـَْفَتِقْر  ( : َوْيكَأْن َمن يكن له َنَشٌب حيُْ 2كلمة مثل ويب وَوْيَح، والكاف للخطاب. قال الشاعر )
 مفصولٌة، مث َويْ  يَِعْش َعْيَش ُضرِ  قال الكسائي: هو َوْيَك أدخل عليه أْن، ومعناه أمل تـََر. وقال اخلليل: هي

 تبتدئ فتقول: كأن.
اهلاء حرف من حروف املعجم، وهى من حروف الزايدات. وها: حرف تنبيه. قال النابغة: ها إنَّ ات ِعْذرٌَة  ]ها[



 إالَّ َتُكْن نـََفَعْت * فإنَّ صاحبها قد اتَه يف البَـَلدِ 
_________ 

 ( زهري بن أىب سلمى.1)
 هو لنبيه بن احلجاج السهمى. يقال( هو زيد بن عمرو بن نفيل، و 2)
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)*( وتقول: ها أنتم هؤالء، جتمع بني التنبيهني للتوكيد. وكذلك: أال اي هؤالء. وهو غري مفارق الى، تقول: اي 
ها قد يكون جواب النداء، ميد ويقصر. قال الشاعر: ال بل جييبك حني تدعوا ابمسه * فيقول أيها الرجل. و 

 وها للتنبيه، وقد يقسم هبا، يقال: الها هللا ما فعلت، أي ال وهللا، أبدلت اهلاء من الواو، هاء وطال ما لىب
أصله ال وهللا هذا، ففرقت بني وإن شئت حذفت االلف الىت بعد اهلاء وإن شئت أثبت. وقوهلم: الها هللا ذا، 

ا فعلت هذا، فحذف واختصر لكثرة ها وذا، وجعلت االسم بينهما وجررته حبرف التنبيه، والتقدير: ال وهللا م
استعماهلم هذا يف كالمهم، وقدم ها كما قدم يف قوهلم: ها هو ذا، وها أان ذا. قال زهري: تعلمن ها لعمر هللا ذا 

أين تنسلك و )اهلاء( قد تكون كناية عن الغائب والغائبة، تقول: ضربه  قسما * فاقصد لذرعك وانظر
لمؤنث. وإمنا بنوا الواو يف هو والياء يف هي على الفتح ليفرقوا بني هذه وضرهبا. و )هو( للمذكر، و )هي( ل

 (6 -صحاح  - 322الواو والياء الىت هي من نفس االسم املكىن )
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وبني الواو والياء اللتني تكوانن صلة يف حنو قولك: رأيتهو ومررت هبى ; الن كل مبىن فحقه أن يبىن على 
ة أشياء: أحدها: اجتماع الساكنني، مثل كيف لة توجب له احلركة. والىت تعرض ثالثالسكون، إال أن تعرض ع

وأين. والثاىن: كونه على حرف واحد، مثل الباء الزائدة. والثالث: الفرق بينه وبني غريه، مثل الفعل املاضي 
ل االمر املواجه به، بىن على الفتح النه ضارع بعض املضارعة، فقرق ابحلركة بينه وبني ما مل يضارع، وهو فع

 قول الشاعر: حنو افعل. وأما
 ( * وقول بنت احلمارس:1ما هي إال شربة ابحلوأب )

 ( *2هل هي إال حظة أو تطليق )
_________ 



 ( يف االصل: ابجلوأب، ابجليم املعجمة، صوابه من اللسان. وبعده:1)
 فصمدى من بعدها أو صويب

 ( بعده:2)
 أو صلف من بني ذاك تعليق:
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)*( فإن أهل الكوفة قالوا: هي كناية عن شئ جمهول، وأهل البصرة يتأولوهنا القصة. ورمبا حذفت من هو 
( وقال 2ائل * ملن مجل رخو املالط جنيب )( : فبيناه يشرى رحله قال ق1الواو يف ضرورة الشعر، كما قال )

 كبد وكذلك الياء من هي، وقال:( : إنه ال يربئ داء اهلدبد * مثل القالاي من سنام و 3آخر )
 (4دار لسعدى إذه من هواكا * ورمبا حذفوا الواو مع احلركة، وقال )

_________ 
 ( العجري السلوىل.1)
" رخو املالط طويل ". وقبله: فباتت مهوم الصدر شىت يعدنه *  ( قال ابن السرياىف: الذى وجد يف شعره:2)

 أبطواق عتاق كأهنا * بقااي جلني جرسهن صليلكما عيد شلو ابلعراء قتيل وبعده: حملى 
 ( العجري السلوىل.3)
 ( يعلى بن االحول.4)
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( قال االخفش: وهذا يف لغة أزد السراة 1فظلت لدى البيت العتيق أخيلُه * وِمطواَي مشتاقاِن لْه أرقان )
م يقفون عليها ابلتاء، فيقولون هذه إال طيئا فإهن كثري. قال الفراء: والعرب تقف على كل هاء مؤنث ابهلاء،

أمت وجاريت وطلحت. وإذا أدخلت اهلاء يف الندبة أثبتها يف الوقف وحذفتها يف الوصل، ورمبا ثبتت يف 
ضرورة الشعر فيضم كاحلرف االصلى، وجيوز كسره اللتقاء الساكنني. هذا على قول أهل الكوفة. وأنشد 

ء اي رابه من قبل االجل وقال قيس: فقلت أاي رابه أول سألىت * لنفسي ك أسل * عفراالفراء: اي رب اي رابه إاي
 (2ليلى مث أنت حسيبها )

_________ 



( قبله: أرقت لربق دونه شروان * ميان وأهوى الربق كل ميان وبعده: فليت لنا من ماء زمزم شربة * مربدة 1)
 ابتت على طهيان

 ( قبله: =2)
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، وليس شئ منه حبجة عند أهل البصرة، وهو خارج عن االصل. وقد تزاد اهلاء يف )*( وهو كثري يف الشعر
 مث ماذا. وقد أتت هذه اهلاء يف ضروره الشعر الوقف لبيان احلركة، حنو: مله، وسلطانيه، وماليه، ومث مه، يعىن

ا جمرى هاء االضمار. ( مفظعا فأجراه1كما قال: هم القائلون اخلري واآلمرونه * إذا ما خشوا من معظم االمر )
وقد تكون اهلاء بدال من اهلمزة، مثل هراق وأراق. قال الشاعر: وأتى صواحبها فقلن هذا الذى * منح املودة 

 يعىن أذا الذى. و )هاء( : زجر لالبل، وهو مبىن على الكسر إذا مددت، وقد يقصر. تقول غريان وجفاان
_________ 

كة شعثا كى متحى ذنوهبا وبعده: فإن أعط ليلى يف حيايت ال يتب * إىل هللا = دعا احملرمون هللا يستغفرونه * مب
 عبد توبة ال أتوهبا

 معظما ". ( قال الصاغاىن: والرواية " من حمدث االمر1)
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هاهيت ابالبل، إذا دعوهتا، كما قلناه يف حاحيت. و )ها( مقصور للتقريب، إذا قيل لك: أين أنت؟ فتقول. 
؟ قلت إذا كان قريبا: ها هو ذا، وإن كان بعيدا ا، واملرأة تقول. ها أان ذه. وإن قيل لك: أين فالنها أان ذ

قلت: ها هو ذاك، وللمرأة إذا كانت قريبة. ها هي ذه، وإن كانت بعيدة: ها هي تلك. و )اهلاء( تزاد يف كالم 
وضاربة، وكرمي وكرمية. والثاىن:  العرب على سبعة أضرب: أحدها: للفرق بني الفاعل والفاعلة، مثل ضارب

واملؤنث يف اجلنس، حنو امرئ وامرأة. والثالث: للفرق بني الواحد واجلمع، حنو بقرة وبقر،  للفرق بني املذكر
ومترة ومتر. والرابع: لتأنيث اللفظة وإن مل تكن حتتها حقيقة أتنيث، حنو قربة وغرفة. واخلامس: للمبالغة، مثل 

يذهبون بتأنيثه إىل أتنيث الغاية  وهلباجة وفقافة، وهذا ذم. وما كان منه مدحا -مدح  وهذا -عالمة ونسابة 
والنهاية والداهية. وما كان ذما يذهبون به إىل أتنيث البهيمة. ومنه ما يستوى فيه املذكر واملؤنث حنو رجل 

 ملولة وامرأة ملولة.
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واالنثى، حنو بطة وحية. والسابع تدخل يف اجلمع لثالثة والسادس: ما كان واحدا من جنس يقع على الذكر 
لى العجمة، حنو املوازجة واجلواربة، ورمبا مل أوجه: أحدها أن تدل على النسب، حنو املهالبة. والثاىن تدل ع

تدخل فيها اهلاء كقوهلم: كياجل. والثالث أن تكون عوضا من حرف حمذوف، حنو املرازبة والزاندقة والعبادلة، 
عبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن الزبري. وقد تكون اهلاء عوضا من الواو الذاهبة من  وهم

حنو عدة وصفة. وقد تكون عوضا من الواو والياء الذاهبة من عني الفعل، حنو ثبة احلوض، أصله فاء الفعل، 
تكون عوضا من الياء الذاهبة من الم الفعل، من اثب املاء يثوب ثواب، وقوهلم: أقام إقامة وأصله إقواما. وقد 

 حنو مائة ورئة وبرة.
 َهال: زجٌر للخيل، أي توسعى وتنحى. وقال: ]هال[

 ى جواد ال يقال له هال * وللناقة أيضا. وقال:وأ
 (1حىت حدوانها هبيد وهال )

_________ 
 ( بعده:1)

 حىت يرى أسفلها صار عال:
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 ُتَسكَُّن هبا اإلانث عند دنوِ  الفحل منها. قال اجلعدي : ومها زجران للناقة، وقد
* وأما َهالَّ ابلتشديد فأصلها ال، بُنيْت مع َهْل فصار فيها معىن التحضيض،  (1أال حيِ يا َلْيلى وُقوال هلا َهال )

 كما بنوا لوال وأال وجعلوا كل واحدة مع ال مبنزلة حرف واحد وأخلصوهن للفعل حيث دخل فيهن معىن
 التحضيض.

والكاف للخطاب  ُهنا وَهُهنا للتقريب إذا أشرت إىل مكان. وهناك وهنا لك للتبعيد، والالم زائدٌة، ]هنا[
وفيها دليٌل على التبعيد، تفتح للمذك ر وتكسر للمؤنث. قال الفراء: يقال: اجلْس َهُهنا قريباً، وتـََنحَّ ههنا أي 

 ألصمعي  المرئ القيستباعد. وهنا أيضا: اللهو واللعب. وأنشد ا
_________ 



قالت له: تعريان داء أبمك مثله * وأى ( قال: أال حييا ليلى وقوال هلا هال * فقد ركبت أمرا أغر حمجال و 1)
 حصان ال يقال هلا هال
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 اك قال:ُهنَّاَك أي هن)*( وحديث الركب يوم هنا * وحديث ما على قصره وهنا ابلفتح والتشديد معناه َهُهنا. و 
 ( * ومنه قوهلم: جتمعوا من َهنَّا ومن َهنَّا، أي من َهُهنا ومن َهُهنا. وقول القائل:1ملا رأيت حممليها هنا )

 ( * يقول: ليس ذا موضع حنني. وقوُل الراعي:2َحنَّْت َنواُر والَت َهنَّا َحنَِّت )
َيُح ) يث ذهبَت. ويقال يف النداء خاصًَّة: اي َهناُه، بزايدة ل: ليس األمر ح( * يقو 3نَعْم الَت َهنَّا إنَّ قلَبَك ِمتـْ

 هاء يف آخره تصري اتء يف الوصل، معناه اي فالن، وهى
_________ 

 ( بعده:1)
 خمدرين كدت أن أحبا

 ( بعده:2)
 وبدا الذى كانت نوار أجنت

 ( صدره:3)
 أىف أثر االظعان عينك تلمح:
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 قال امرؤ القيس: وقد راَبين قْوهلا اي َهنا * ُه وحيك أحلقت شرا بشربدل الواو الىت يف هنوك وهنوات. 
 ال الشاعر:هيا من حروف النداء، وأصلها أاي، مثل هراق وأراق. ق ]هيا[

 (1ويقول من طرب هيا راب )
اي: حرف من حروف املعجم، وهى من حروف الزايدات ومن حروف املد واللني، وقد يكىن هبا عن  ]اي[

رور ذكرا كان أو أنثى، حنو قولك: ثويب وغالمي. وإن شئت فتحتها وإن شئت سكنت. ولك أن املتكلم اجمل
عباد ابلكسر، فإن جاءت بعد االلف فتحت ال غري، حنو عصاي  حتذفها يف النداء خاصة، تقول: اي قوم واي

، سقطت النون ورحاى. وكذلك إن جاءت بعد ايء اجلمع، كقوله تعاىل: )وما أنتم مبصرخي( وأصله مبصرخيىن



 لالضافة، فاجتمع الساكنان فحركت الثانية ابلفتح الهنا ايء املتكلم ردت إىل أصلها،
_________ 

 ( صدره:1)
 جو أن يكون حيا:فأصاخ ير 
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)*( وكسرها بعض القراء تومها أن الساكن إذا حرك حرك ابلكسر، وليس ابلوجه. وقد يكىن هبا عن املتكلم 
من تزاد قبلها نون وقاية للفعل ليسلم من اجلر، كقولك: ضربين. وقد زيدت يف اجملرور  نه ال بداملنصوب إال أ

يف أمساء خمصوصة ال يقاس عليها، مثل مىن وعىن ولدىن وقطىن. وإمنا فعلوا ذلك ليسلم السكون الذى بىن 
الىت قوافيها على  القصيدة االسم عليه. وقد تكون الياء عالمة للتأنيث، كقولك: افعلى وأنت تفعلني. وتنسب
 ( :1الياء ايوية. واي: حرف ينادى به القريب والبعيد، تقول: اي زيد أقبل. وقول الراجز )

ٍَة مبَْعَمِر ) ( * فهى كلمة تعجب. وأما قوله تعاىل: )أال اي اسجدوا هلل( ابلتخفيف، فاملعىن: أال اي 2اي لِك من ُقربَّ
 لنداء، كما حذف حرفء حبرف اهؤالء اسجدوا، فحذف املنادى اكتفا

_________ 
 ( هو طرفة بن العبد.1)
 ( بعده: خال لك اجلو فبيضي واصفرى * *ونقري ما شئت أن تنقري2)
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النداء اكتفاء ابملنادى يف قوله تعاىل: )يوسف أعرض عن هذا( إذا كان املراد معلوما. وقال بعضهم: إن اي يف 
لما دخل عليه اي للتنبيه سقطت االلف الىت يف اسجدوا ه، كأنه قال: أال اسجدوا، فهذا املوضع إمنا هو للتنبي

الهنا ألف وصل، وذهبت االلف الىت يف اي الجتماع الساكنني، الهنا والسني ساكنتان. قال ذو الرمة: أال اي 
 اسلمي اي دار مى على البلى * والزال منهال جبرعائك القطر

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 الصحاح " تهى اجلزء السادس من كتاب "ان

 أتليف االمام اجلوهرى وبتمامه مت الكتاب



(6/2563) 

 

 


